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6Une' dil teorisi-dil tetkik ilmini 
hakiki mecras1na sokabilecektir 

Hasan 
etti 

( Devam1 4 iincii aabifede) 

Yukanda Atatiirk celse arasmda bir kiguh tedldk ederken '(karflhmn
da Tiirk dil kununu genel sekreteri B. Ibrahim Necmi Dilmen bulunuyor) 

a~gada Mara' saylan B. Hasan R~d tezinl izah ederken 

l ro~ki: "Ben ya11yorum, 
intikam alacag1m,, diyor 

Moskovada suikast su~lular1 
nasl idam edildiler? 

Bir ka~ sene evvel ~ekilen blr reslm: Soldan saga dogru Stalin, Rikof. 
Kamenef ve Zinoviyef blr arada 

. ~dra 26 - Deyli Telgraf muhabi
rinin blldirdigtne gore Moskovada sui
k~d su~lulan sabahleyin erkcn polis 
lnUdtirliigtinde idam edilmi~lerdir. t
da111 emri son dakikada verilmistir. 
Su~1u1a1·m birer bircr baslarma ~t~ 
ectnerek oldi.irilldtikleri za~nediliyor. 

Moskova gazetelerl adaletin yerine 
getir1Imeslnden dolay1 i~~llc1in mem
nuniyetinden bahsetmekte ve amele-

nin suikasdm ruhu mesabesinde olan 
Tr~klye kar~1 tedbirler almmasiru is
teyen kararlar verdiginl ilave etmek
tedir. Tro~ki ~imdl Norve~tedir. 

Oslo 26 - 16 ki~inin idam1 ilzerinc 
Tro~ki ~ok ~iddetli bir lisan kullanm1~: 
cBunlar idam edildiler, fakat ben ya
~1yorum. Dilnya tarihinin en bti.yiik ci
nayctlerinden birinin intikamiru al
mak va1jf emdir.> demi~tir. 

Yeni Uc; vali 
Manisa, Vozgad ve Ordu 

valiliklerine eski parti 
ba~kanlan .tayin edildi 
Ankara 26 (Telefon) - izmir Halk 

partisl eski bal}kant Yozgad saylavi 
B. A vnl Dogan Manisa vallllgme, Ba
hkesir eskl b~karu L'fttfl Klrdar 
YO'lgad vallligme, ti~ilncil.umu.mt mU
fettl~lik b~ mil~aviri B. Yahya Sezal
nin de Ordu valiligine tayinlerl karar
lqbr1lmi~tir. 

A~1k valiliklere Halk partisi eski b~ 
kanla1:mm taylnine devam edllecek
tir. Vallllklere tayin edllenler mebus
luktan istlfa edeccklerdir. 

Seyyar posta 
10 eyliilden itibaren tren
lerde mektup ve telgraf 

ahnacakbr 
Ankara 26 (Telefon) - Posta telgraf 

umum mtidilrliigii, ~imendiferlerl sey
yar bir posta merkezi, her istasyonu da 
sabit bir posta telgraf istasyonu haline 
getirrnegl kararla~tir~tlr. 

Eylillti.n onundan itibaren trenlerde, 
seyir halinde iken mektup ve telgraf 
almmasma ba~lanaraktir. Bu ~ekilde 
alman telgraflar trenln durdugu ilk, 
istasyonda derbal postahaneye tesllm 
edllecektir. 

Yeni te~kil edilen kazalarda da pos
ta merkezlerl kurulmaga b~hum~t1r. 
Posta ldaresi buralan i~in yenlden bir 
miktar memur alacakt1r. ·~ 

Maliye mOste§ara ~ehrimizde 
Maliyc milste~an Faik diin Ankara

dan ~ehrirnize gelm~tir. Miiste~ar ~eh
rimizde bulunan Dayinler vekill Zekfil 
ile uzun milddet goru~m~tti.r. Bay 
Falk ~ehrimizde rnallye kadrosu ile 
m~gul olacak1ar. Kadro tamamlandik
tan sonra tasdik edilecek ve hemen 
tatbikine ge~ilecektir. 

lspanyada lrun onUn

de $1ddetli bir muha

rebe ba$lad1 

Telefoll: 24240 (ldare) • 24249 ( Tahrir) • 24248 (Matbaa) .. 20113 (Kille) 

Biitiin Frans1z gaze
teleri Alman tehlike
sinden bahsediyor 
Ba§vekil ile erkanzharbige reisi 

arasznda uzun konu§malar gapzldi 
Paris 26 (Ak~am) - Almanyada llk muddetinl arttrramayiz. Fakat bu 

muvazzaf askerlik miiddctinin lki se- vaziyet kar~1smda Sovyet Rusya ile 
noye clkanlmas1 Fransada bilyilk a- ittifakumzi muhafaza etmek ve hemen 
ldsler yapmi~t1r. Biitiin gazeteler bu italya ile yakmllk tesis eylemek mecbu-
mesele ile m~guldiirler. Dlger taraftan rlyetindeyiz.> 
hilkOmet crkfuu da toplanblar yapa- -================ 
rat Aimanyamn karanmn neticesi Dokfor ~ahf 
hakkmda gorii~uyorlar. B~vekll M. ~ 
Blum diln biiyilk erkaru harbiye relsl Parise geldi 
general Gamlin ilc iki saat go~~-
tQr. Bugiln de gene general Oamlinl F . 1.1 kabul etmif ve uzun miiddet gtirti~- ranSIZ rtca I e Siyasi 
m~tiir. konu~malar yapacak 
B~veldl, Haricye, Harbiye, Bahriye, 

Hava nazirlarlle kara, deniz hava er
kAru harbtye relslerlnden milrekkep 
All mildafaa komitesl de toplanarak 
mnzakerede bulunm~tur. ' 

GAZETELERtV TAVStl~t 
Paris 26 - Oazeteler Almanyamn 

karanru endl~e ile kar~hyorlar. eoi 
cenah gazetelerinden bir k1snu azim
kArane hareket edilmeslnl, blr klsDu 

' 1se demokrat devletlerin birl~mestm 
tayslye edlyorlar. Petit Journal tngU .. 
tere, Fransa, Sovyet Rusya, Belclka ft 
Qekosl~vakya arasmda daha slkl. bJ1 
anleJ;ma yapl1mas1ru temennl ediyo!_ 

Sosyaltst f1rkasmm fikirlerini yayan 
{opulaire gazetesi ise kontrola tAbl oi
~ ~artile sllfihlann tahdldlne ga"" 
ret edilmesini Uerl siirUyor. 

Oazeteler blr konferans toplanmam 
ve Almanyarun da bu konferansa davet 
edllmesl lhtimallnden bahsediyorlar. 

ESKt BIR NAZIR NE DiYOR? 
Parts 26 - Radlkal mebuslardan ve 

eski nazulardan M. Archlmbaud, Pa
rts Solr gazetesinde yazdig1 blr maka
lede dlyor ki: 

cAlmanyarun elinde bir mllyon 200 
bln ki~Ulk muallim ve techizati mi1-
kemmel blr ordu bulunacak. Fransamn 
ana vatan ordusu Alman ordusundan 
QOk ~ag1d.lr. Gergl Maginot istlhkB.m 
hattma ve dilnyanm en miikemmel 
tanklarlle tayyarelerine mallkiz. Fa
kat Almanyamn karan kar~mda cld
dt d~fulmeliyiz. Memlektimlzde asker-

Doktor ~aht 

Paris 26 (~) - Alman ikti
sat naziri ve Alman bankas1 mlidii
rii doktor ~aht diin ak~m tayyare 
Ile Parise geldi, bir ~k ze,·at tara
fmdan ka~andt. Fransa bankas1 
miidilrii M. Labeyrie l\f. ~ahtm ~ 
refine bir zlyafet verecek, ziyaf ette 
ba~ekil ve hariciye uazm da bulu
nacaklardll'. 

(Deva:rru 4 iincu aabifede) -------Mflill-----11.....-..:1 ___ 'IRI"' ... ' .. l-llMtMPQt#HUIUllltttftHIJllUJWlt•M1UtilllftUI--

- Bizlm kasabada boyle yernye~ bostanlar, sebze ball~eleri yokturl ..• 
- Peki amma hastanelerin sulan nereye akar? ... 
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1 r u. Sabahki Telgraflar 
rans1z omiinistleri, Mo I .. .. d .dd tJ• h b 

tinParisiziyaretiiiden runonun e ~I e I mu are 
memnun degiller Ihtililciler §ehre getirttikleri F asb 

kuvvetlerle hiicum ediyorlar Blum komiinist partisi umumi katibinin 
tenkitkar mektubuna cevap verdi 

Paris 27 (Akpm) - Parise gelen Alman iktisat nazm ve Almanya bankas1 
miidiirii doktor ~ahtm ~creline diin bir ziyafet verilmi~tir. Ziyafette ~ekil 
1\1. Blum, hariciye nazin n nnzulardan diger ii~ zat bulunmu~tur. Bunlar M. 
~aht ile uzun miiddet gorii~il~lcrdir. 

Paris rnebusu vc komiinbt fir.kast umumi kntibi M. Torez bu milnasebetle 
ha!?Veklle bir rnektup gonderm~. Alman nazirile yap ll.an bu gor~eleri tas
l'ib etmedigini bildinn~ir. l\f. Blum verdi~ri cevapta demi~tir ki: 

cl\'I. ~ahbn yemege davet edildigj, ziyafette benimle kabine erklimndan 
dort zahn bulundugu dogrudur. Bu gi>rii~e !jerel ve haysiyetimize ve sulh 
da nm1za mugayir degildir. Bu hususta hissiyat101za i~tirak edemem. Halk 
cephcsi hilkfimcti Fransamn ~erefini muhafnza ettigi gibi emniyetine de 
halcl veremez. Fakat sulh ve sulhu tanzim b~)Jca hedefimizdir. Bunun j~in 
Alman nazirlle go.ril~ekten ~ekinmck dogru degildir.• 

Gazeteler bu ziy~ret rniinasebetile uzun maknleler yaZJyorlar. 

Paris 26 - lrun ve Sen Sebastiyene 
kar~ bu sabah ~f akla beraber yenl 
bir taarruz b~anu~tir. ihtilAiciler bu 
cepheye Fastan getlrttikleri blr miktar 
askerl gondermi~lerdir. ilk hilcum piis
kiirti.Ilmii~ttir. Fakat bunu diger hti
cumlann takip edecegi anl~1llyor. 

~ olan muharebe, biitiin ~dde
tile devam etmektedir. ~hre daha 
~diden 200 bomba ve obiis dii~ 

m~iir. 
Hii.kiimet kuvvetleri, Bitrat.on oniln· 

deki kopriiyii berhava etm~lenlir. 
thtililciler, hall hazirda bu kopril
yu to.MU Jruvvetinin himnyesi altm
da tamir etmeldedirler. Top~lann 
endahtmda o kadar isnbet yoktur. 

it~ z1rhll otomobil, Fash askerlerl 
nakletmcktedir. Bunlar irun ~ehri 
iizerine saldmnak i~in yolun tamir 
olunmasm1 beklemektedirler. 
iSPANl:OL FASINDA KARGA~ALJK 

mektc olan bir klzll suvad alay1 gc~ 
resml yapm~tir. M. Campanys balk 
dan bir nutuk soyliyerek disipline ii 
yet edilmesini tavsiye etmi~tir. 

Hiikumetin kuvvetleri Oviedo y 
kmmda Cangasi ~gal etmi~tir. 

MALAGA ~EHRi YANJYOR 

i lrun Oniindeki muharebe 

Madrid radyosu hiiktlmet kuvvetle
rinln bazi ileri mevzileri i~gal ettigtnl, 
Kordu'da ihtiHUcilerin ecnebl bir pilot 
tarafmclan icfare edllen 3 motOrlii bil
ytik bir tayyarenin d~ilrilldiigiinii. ha
iber veriyor. Saragosta degi~lik yok
tur. Majork adasmda vaziyet hiikOme
tln lehlndedir. Aragon cepheslnde hu
!kfunet tayyareleri ihtllAiclleri ~ddetle 
bombardunan ediyor. 
:tRUN ONONDEKI MUHAREBELER 

Rendaye 26 (A.A.) - B edefi fnm 

Madrid 26 - Ceutadan Malagaya 
geleu blr bahk~t gemlsl tspanyol Fa
smda karg~bklar c;.ikttguu haber 
vermektedir. Aragon cephcsine ~it-

Londra 26 (A.A.) - ispanyadn 
haber verildigine gore, Saint - Sebas 
en cephesindeki nasyonalist kuvve 
ler, Legion Etrangere kltalarilc takv 
edi~ bulunmaktadir . Madridde 
RoyWt" ajansma habe.r verildigine g 
re, ~ehirde yiyc.cek ~erl gitgide mu 
killle~mekte, fakat hilkfunct merk 
zinde siikUn hiikfun simnektedir. M 
laga ~hrinin bilyilk bir klsmmm y 
makta oldugu nasyonalist umumi k 
J;argfthmdan bildirilmektedir. 

! hi~ bir netice vermedi 
lhtilalciler sabahtan ak!}ama 

ettiler, fakat bir netice elde 
kadar hOcOm 
edemediJer 

Pari 27 (~) -irun cephesin
de diln sabahtan ak~a kadar ~d
dctli muharebeler olm~ur. ihtilAlci
ler sabah saat alt1da taarruza ba~a
nu~!E:.rd1r. Taarruz akpm g~ vakite 
kadar devrun etmi~, fakat hie; bir ne
tice vermemi~tir. ~ehir mukavemet 
gostermektedir. 

ispanyol ihtilalcileri bir ~k Fasll 
kuvvetler getirmi~crdi. Diinkii taar-
1-uz.a bu kuvvetler de i~tirak ctml~. 
ihti!filci er hilcum ustilne hucum 
yr pm1~lardrr. 

Irun balk cephesi merkezi ~ tebll
gi ne~retmi~tir: 

.:DiinkU muharebe al ti saat siirmii~ 
tur. ihtilfilciler 200 olii birakarak c;e
kflmege mecbur olmu~ardlr. Hillrli
m0t kuvvetlerinden yalmz bir Olii var-

Stalinin orduya 
hitabesi 

" ~ok miihim ve kati 
hadiseler arif esindeyiz,, 

I.ondra 26 - EHning Standard 
gazetesl, i\I. Stalinin radyo ile 
Sovyct ordusuna s0yJedigi hitabe
nin bn hca k1s1mlunm n~rediyor. 
Stalin ezcilmle demi~tir ki: 

«- Kati ,.e ~k miihim hadise
ler arifesinde bulunuyoruz. Pro
Ieter vatamrun miidnfaasi ~in 
her an canlJUz1 feda etmcge ~
nJabilirsiniz. Dii~anlanmiz va
ziyd nbyorlar. Binaennleyh siz de 
hnz1r olunuz. l\lcmlcketimizin hu
ilutlannda bulunan sizler iyi bck
~ilik yap1ruz.» 

l\10SKOVA TEKZ1B ED1YOR 

Paris 27 (A~am) - Moskova
dan gelen haberlere gore M. Sta
lin ile Vor~lofun orduya hitabe
Jerde bulundugu Te bu hitabelc
rin radyo ile n~ildigi hakkm
clald haberler katiyyen astlsizd1r. 

!talyan manevralara 
Rama 26 - italyanm cenup hava

li!;inde biiyilk manevralar yapillyor. 
Bu mancvralarn muhtelif htikfunetler 
heyetler gondermi~lerdir. Tiirkiye na
mma oa bir askeri heyet manevralan 
takib ediyor. -----
Bir kadm b1~ak'a bir §OforO 

yaralad1 
Haseki hastanesinde bir cenazeyi 

rum::iga giden cenaze otomobili ~fO
ril Bekir, yol iizerinde bulunan isma
il, Hl.iseyin, Fatma ve S~fiyc ismindeki 
dort ki~iye yoldnn ~ekllmclerin1 ihtar 
etmi~, bu ihtardnn hiddetlenen Safiye 
c!indeki b1i;akla ~oforil yaralarru~tir. 

Bunlardan Hilscyin ka~m1~, digerlcri 
) akalannu~lardJ.r. 

dir. Ayni zarnanda ~hir de bombar
dllnan edilmi~tir. Bu bombarchman 
bir ki~ yaralan.masma sebep ol
mu~ur. 

Tayyarelerlmiz ihtilalci kuvvetlcrin 
fizcrine bombalar atm1~lar, mitral-

yozle a~ etmi~Ierdir. Bu suretle ihti
lfilciler milhim zayiata ugranu~ar

du.• 

Londra 27 (Akl}ffill) - i1"Un oniln
deki muharebeler ~ok ~ddetll olmuf
tur. Harp ~re 20 kilometre mesafe
de cereyan ediyor. Hiikumet kuvvet-

lerl ~ddetli mukavemet gostermektc
dir. Bunlann mevzilerl c;ok iyi tah
kim edilmi~ir. lhtilalcilerin ~k bil
yilk zaylat vermeden ~rl zaptetme
leri kabil degildir. 

M acaristanda 
mecburi askerlik 
Amiral Horti, M. Hitler 

ile bu meseleyi gorii§mii§ 

Paris 26 - Matin gazetesine go-· 
re 1\1. ffitler ile Macar kral naibi 
nmiral Horti arasmda yapJlaeak ko
nu~mada Macaristanda mecburf as
kerligin ihyaSI gorii~iileccktir. Ma
caristan bOyle bir karar verir.;e Kii
~iik itilihn harekete g~mesi muh
temeldir. Macar hiil.."iameti bOyle bir 
TllZiyet karpmnda Almanyamn J\fa
caristana yard1m edip etmiyecegini 
anlamak istemi~r. 

Hu'aS ajanSJ da 1\1. Hitler - Horti 
miiliikatmda tspanya ihtilftlinden 
sonra Avrupamn vaziyetinin gorii~ii
leeegini ha.her veriyor. 

AMtRAL HORTY DiYOR Kt.. 
Ulteris 27 (Tirolde) - Havas ajan

SI muhabirl Macaristan kral naibi 
amiral Horty ile go~ii~tiir. Amira! 
Horty, FranSJz muhabirlne ~ beya
natta bulunmu~tur: 

c- M. Hitlerin Almanyayi d~n
lanndan korumak icln aldJ.g1 tedbirle
ri takdir edlyorum. ~yet Almanya 
bol~vik olursa bu Avrupamn mahvi 
demek olacaktir.> 
Budap~te 26 - Tirolde bulunan 

Macar kral naibi amiral Horty, Azest 
gazetesin1n muhabirine beyanatmda 
M. 1Iltle1in Avrupada bol~vi.k aleyh
tarhg1mn milmessili oldugunu sayle
~tir. ' 

Haluk Nihad Ankraya gidiyor 
Qankaya kaymakamhgma tayin edi

lcn Fatih kaymakam1 Haluk Nihad bu 
a~amki trenlc yeni vazifesinc b~la
mak iizere ~hrimizden aynhyor. 

~ehrlmizde bulundugu miiddetQe 
kcnclisini herkcse sevdiren bay Haluk 
Nihada yeni vazifesinde de muvaf fa
klyetler temennl ederiz. 

i~ bankasz 
13 ga~znda 

Diin Ankarada Y eni~ehir
de bir ~ube daha a~ild1 
Ankara 26 (Tclefon) - i~ bankas1-

run Y~r ~bcsi bugiin merasimle 
a~rm~tir. Bankanm 13 iincti yilma 
basmasi da bu ~ubenin a!r1Imas1 ile 
tesid~tir. 

Yeni ~ubeyi Ankara vali muavin1 B. 
Saiahaddin ~~ ve kisa bir nutuk 
s0yliyerek i~ bankasmm faaliyetini 
izah etmi~tir. Meraslmde belecllye re
isi muavinl B. Tahsln, banka direktor
lerl, tilccarlar hnzir bulunm~lardlr. 

lfi bankas1 merkez mildiirii B. Sal~· 
haddin davetlilere, yeni ~ubeyi gezdi
rerek izahat vemu~tir. Tilccarlar nam
larma derhal hesap a~larchr. Yeni
~ehir ~ubesi ile t~ bankasllllil memle
ket i~ ve dJ.~ndaki J?Ubelerinin adedi 
49 a ~1knu~tir. 

Bankanm 13 iincii yildanilmii milna
sebetile Ankara paJasta bu ak.5am bir 
gardenparti verllmi~ ve gcce gee; vakte 
kadar iyi bir gece ge~rilmi~tir. 

Donanmam1z ~erefine ziyafet 
izmir 26 (A.A.) - ~eh1imlz urayi 

taraflndan donanma onuruna bu ge
ce ~ehlr gazinosunda bir ~Olen veril
mi~tir. 

Cim Londos 
Belediye, telgraf1na 

cevap verdi 
Yunan giir~~isi Cim Londos ya.km

da Istanbula gelcegin.i bildirm~ ve is
tanbulda hangi pehlivanln giir~ecegi· 
ni belediyeden sormu~tu. 

Diln belediye Cim Londosa telg
rafla cevap vermi~ ve ger;en pazar giinti 
yapllan sec;meler neticesinde Dinarh 
Mehmedin kazand1gm1, kenclisinin de 
Dinarll ile giire~ebilecegini bildirmil?
tir. 

Cim Londos ile Dinarll arasmda mil
sabaka 6 eyliilde yaptlacagmdan Cim 
Londosun 5 eylilldc ~ehrimize gelmcsi 
bekleniyor. 

Askeri terfi listesi 
Ankara 26 - Askerl terfi listesi 

Reisicurnhurun tasdikine arzedilmek 
uzere ist:.=mbula gondcrilmi~tir. Bii
ytik erkAm harbiye ikinci reisi gene
ral As1m, general Saliin Ccvad, gene
ral Galib ve genernl Keramcddin bir 
derece terfi ectiyorlar. 

Harbiye mezunlarma 
diploma tevzii 

Harbiye mektebind:m rnczun olan
lara zafcr b=iyr:unma tcsadiif eden 30 
agustos giinu diploma verilccek ve 
mczunlar and i~eccklerdir. 

ltalya kralhg1 imparatorluk 
oluyor 

Paris 27 - Romadan gelen bir ha
berc gore italya kra111gi yakmda irn
paratorluk olacak, kral imparator M. 
Musolini de imparatorluk ba~vekili 

unvamm alacaklard1r . .. 

I Eski eserler 
AlacaoyUkte bir 

<;ok mUhim e!?y a 
bulundu 

Tilrk tarih kurumu ge~en yll Ala
caoyilktc b~lad1g1 hafriyata bu ytl 
da devam cdiyor. Kurum ikinci hafri
yatm TraRyada b~lamas1ru muvaf1k 
bulmu~ ve bu maksatla hafriyat yeri
ni tesbit etm~ i~in istanbul mi.izele
ri umum miidiir muavtni B. Arif Mil
fidi Trakyaya bir tetkik seyahatlne 
gondermi~tir. 

iki gi.in evvel ~rimize donen B. 
Arif Mufid Alpullu ~er fnbrikasl ci
vanndaki Oyiigii bu seneki hafriyata 
en muvaf1k yer olarak bulmu~tur. 

Agustos sonlanna dogru mumailey
hin rtyasetinde bir heyet Trakyaya. 
hareket edcrek derhal hafriyata b~
llyacaktir. 

Diger taraftan kurumun AlacaO
yUkte devam eden hafriyattan da S<>n 
gunlerde diinya arkeoloji talihinde 
~ok ehemmiyetli telakki cdilccck me
zarlar ve bunlarm i~inde altm, giimii~, 
bronz ve seratik ki.iltilr ~yas1 ile bir 
~ok saglam insnn iskeletlcri ve ~imdi
ye kadar nadir goriilen nalu~ll bronz 
parr;as1 meydana i;1knu~. 

Ya~ meyva ihracat1 
lzmirli iki miite~ebbisin 
usuliinden muvaffak1yetli 

netice abnamad1 
Ankara 26 (Telefon) - Y~ meyva 

ve sebzelerin bozulmadan ihraci 1~ 
~li iki miite~bbis tarafmdan bu
lunan usuliln tecriibeleri iyi netice ver
mem~tir. Tiirkofis miidfuii B. Mec
det bu hususta bana dedi ki: 

c- Tiirkofise ambalajh olarak tes
lim edilen 3 sandlk iizfun ve blr sandJk 
pathcan burada 15 giin durduktan son
ra 'l'iirkofis mensuplan huzurunda a
~dJ.. Uc; sandJ.gm ic;indeki iiziimlerin 
tamamen c;iirilm~ oldugu ve bir snn
dJ.k i~indeki 21 patl1canm da ~gi yu
kari ~iiri.im~ oldugu goriilm~tiir. 
Patllcanlardan 19 u teravetlerinl ta
mamile kaybetmi~lerdi. 

istanbulda bir sabah gazetesinde bu 
tecriibenin muvaffaklyetle neticelendi
gine dair ~1kan haberler tamamen a
slls1zd1r. 

Bilhassa sebze gibi degeri nisbeten 
az olan mahsulata, vast mikyasta 
ihracat i~in bu ambalajm iktisadi bir 
klymet if ade cdemiyecegi anla-"?llm11?
tir., 

Ogrendigime gore, izmirli iki mi.i
te~ebbise ycniden ba~ka bir usul bul
malan tavsiye edll~tir. 

Dan ak§amki yangm 
nun nkl?am saat bili ~cyrck ge~e 

Galatada Fcrmcnccilerdc zemin kati 
ahc;1 dilkkam olan al1~ap blr binadan 
yangm ~1kt1g1 itfaiyeye haber veril
mi~tir. itraiyc derhal yeti~mi~ ve bina
nm iist kab yand1ktan sonra sondil
rillmi.i~tur. Yangmm nc suretle !rlk
bg1 ar~tmbyor. 

Pariste biiyiik 
bir top/anti 

Hatipler nutuklannda 
"fspanyaya tayyare 
gonderelim,, dediler 

Paris 26 (A.A.) - ispanya cumhu 
riyctine kar~1 tesanild gastermek mal< 
sadile Buffalo tayyarc meydanmda te 
tip edilmi~ olan nGmayi~ 80,000 ki~ 
i~irak e~tir. 

Halk, biltiin hatiple.ri cispanyaya 
tayyare gonderelim> rJdalarile k~11B 
rm~tir. Abali, diln Paiise gelmi~ olail 
ve ilzerine manevrn kay1~1 baglamru~ 
mavi bir kombinezon ceymil? bulunail 
ispanyol milislerinden bir kadJ.m ~id
detle alkl~anu~br. 

Radikal sosyalistlerden M. Jacques 
Karsper ispanyol f~zminin tevlit et' 
mesi muhtemel olan tehlikelere i~et 
etmi~tir. 

Sosyalistleredn M. Jean Zyrmoski ve 
komi.inlstlcrden M. Maurice Thorez, 
Macrid htikumctine sllah ve miihim
mat gondcrilebilmek i~in ticarettn 
serbes b1rak1Imas1 talebinde bulunmu~· 
Iard1r. M. Thorez, bilhassa ~oyle demi~· 
Ur: , 

Fransay1 yenmek i~n onu ihata et
mek M. Hitlerin Franco ve g_encral M<>" 
lay1 alet edinerek eri~mek istedigi ga
ye budur. 

Belediye biit~esi 
Milli iradeye iktiran etti, 

bugiinlerde geliyor 

936 belcdiye vc idm-cl hususiye 
bii~elerlnin milli Iradeye iktiran et
tigi ve bugiinlerde ~ehrimize gele
cegi ha~r almrm~ir. 

Gec;en hazlrandan be:i yeni biit .. 
~e gclmedigi i<;in bu sene i~lnde ya
pllacak ~ere b!'~anarna~. BU~e 
gcldiktcn sonra belediye erkfuu ve 
l~aymakamlann i~tirf!.kile bir top
l~nti yap1lacak ve yeni bil~enin tat
blki i¢n blr c;illll?JDa programi hazir
lanacakt1r. 

Yen1 biit~ede tahsisatl bulunan 
i~aata rut mtinakasa ~rtlan da ey-
10.I i~inde hazirlanacak vc ~t mu• 
nakasalan nihayet te~rinicvvelde 

ilan edilecektir. 

Hava kurumu ba~kanm 
seyahatt 

Moskova 26 - Ti.irk hava kurumu 
b~karu B. Fuat Bulca Lenlngraddan 
Moskovaya donerek tayyare bayraml 
~enliklerine i~tirak etrni~tir. Tiirk maS' 
lahatgilzan B. Fuadm ~erefine bit 
resml kabul tertip etmi~ ve bunda 
Sovyet erkam da hazir bulunmul?lar
du-. Tilrk - Sovyet dostlugundan bahiS 
hararetll nutuklar soylenmi~ ve i1d 
memleket tayyarccilik tc~kila.t1 arast!l' 
dakl dostluk b

0

aglannm blr nl~nesl 
olmak ilzere B. Fuat Bulcnya en bil
yiik kurul ni~am verilmi~tir. 
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AK~AMDAN AK~AMA: -M1s1rda 
kapitUlasyonlar 

Mis1rll dost ve karde~lerimizin ka
Pitulasyonlar esaretinden kurtulmak 
jlzere olmalari memlekctimizde bu
~ bir memnuniyet ile kar~1lamyor. 
~n bu muvaffaklyetlcrinden do
Jayi kalbimizin derinliklerinden ge
len bir ~vk ile tebrik ederiz. 
' Kapttiilasyonlar empel'ye.list gar
:1n ~rk milletlerine vurduklan 
~ Pranga idi. Bunu uzun milddet 

tliriik1em1, olanlar tazammun ettigi 
IXlahkumiyetin acISm1 pek aIA. bilirler. 

Memieketiruzin kap1larm1 ecnebile
~aksm1z. Onlar gelecekler, is
l ke ~ gibi ~al1~caklar, sizin mem
~-.. ~~zc:le aizden ziyade hak sahibl 
-..cuuar; size yiiksekten, muhkira-

!: .. ,~ar; gark olduklan imtl
.,_..r ~lnde, sizin memleketiniF.de 
·~~ efendi kesllecekler. HI~ bir ver-

Venniyecekler. Cilriim i~Ierlerse 
t-...... _ Dlahkemelerinde muhakeme edl
~er. Ko1180loslannm ldtuf ve 
Cietilaadest olmu.sa bir canlyi tevldf 
a....._~emiyeceksiniz. Kapltillisyonlar 
;:41 hisai tafiyan, mllll f1eref ve hay
~ ne oldugunu bilen bir millet 
lfiau. kalbde daima kanayan bir yaradlr. 
ka h kard~erimizin nihayet bu 

Yllan par~amaga muvaffak ol
lnalan artik insafsiz ve emperyallst 
larbin ~rkta kalan son tahakkftm 
~nelerinin de ortadan kalkmas1 :n eski bir devrin kati surette ka

l m~ manas1ru ifade cder. 
Gar1ptiri ki memleketlerinde mii

:vat, hak, insanhk davalarile mede-
Yet kilavuzlugu iddiasmda bulu
~ baz1 garp devletleri bu kapitil
-YOnlann ~rkta devamma pek ta
:ftar gorilnilyorlard1. ~imdi MISlrh-

lln bu yilku 'ilzerlerinden atmak 
~rnelerl bir taklm A vrupahlar ic;in 
"Ueta haklanna bir tecaviiz mA.nasi
tu ifade ediyorm~ gtbi tecssilril mucip 
Oluyor. Eger siyaset sahasmda blr 
lhIAk mefhumu mevcut olsaych o 
latnan kapitiillsyonlann rnevcudt-
1ett teess\lrle ka111Ianmak icap eder
dt. Pakat siyasiyatta ahlik ve hak
~ lstinat etmek hiilyalan hie; bir 
llntan bir saf dilllk hududundan oteye 
~emi~tlr ve gec;miyecek gibl ~ 
ttlniiyor. Mis1r gibi te~killt1 yolun
~· muterakki ve medent blr memle-

lll 8.deta vesayet ve esaret altm
da gibt kapltillA.syonlar derdini daha 
'Uiun milddet siirilklemesl bazi Av
~hlann menfaatine muvaf1k ge-

bUir idiyse de MISirda parlayan 
~liyet ve istiklAl hissinin tahammru 
:erniYecegi bir zillet idi. Buna ni
le Yet verilmesi azmini ve temin edl
. n muvaffaklyeti karde~ selA.mlanz. 

...., Akpmc1 

SOtlOce ve Altmkum 
~tlilce ve Altmkumun memnu mm
ba addedildigine dair g~ende blr 
Ill ber ~1knui;iti. Henilz bu mmtakaJar 
J'e n edilme~ir. Bu sebeble Siltlilce 
ltlin "1bnkum ~imdikl halde memnu 
, taka degtldir, Buralardald kahft 
' Pli.jlar eskisi gibi ac;1k bulunuyor. 

Devlet demiryollan omumf 
lllOdoro lstanbula 1eldi 

l>eviet demiryollan umumi miidtl
l'(l 8. AU Riza istanbula ge~tir. B. 
~ Riza demiryollanna aid ~leri ted
tn etmektedir. Kendisile gori.ifen blr 
~~trlrimize, Burdur lstasiyonunun 
h:~.:rnerasiminln yakmda yapllaca-

..., SOyl~tir. 

- Ge~en gun senl karikatilr 1ergl
linde gorm~Ier bay Amca ... 

!i;EUiR BABBRLllRi 
Yaglar 

Beledige topladigi 
malumati veka
lete hildirecek 
S1hhiye veklleti bir yag talimatn~ 

mesi yapmaktadlr. Bu miinasebeUe 
belediyeaen bazi mahimat sormu~tu. 
Belediye ~hrimiroeki yag imalathane
Ieri ve yag sat~1 hakklnda belediye 
~ubelerinden alchi'I maldmatl ia,nlfe 
ba.tl~tlr. 

Belediye yag lmalathaneleri. haklan
daki bu maldmattan bqka Anadolu
dan tstanbul plyasasma geUrilen 181-
lann nasll geldigtni, burada dfier 
yailarla kaf14tlnldiktan aonra plya
saya ne suretle s\irilldiliUnii mufuaal 
blr raporla vekAiete blldlrecek ve ts
tanbulun hususlyetine gare h&lkm te
miz ve saf yal yemesl i~in ne gibl hil
kiiml!rin taUmatnameye konmaa1 ll
Zllll geldiginl de lllft edeeektir. 

VekAletin yenl tallrhatnameyi ~
klnda ~lkaracail tahmin edillyor. Ye
nl talimatnatne, yag imalathanelerine 
bir~ok yeni vazi!eler t4hm11 edecektir. 
S1hhlye vekileti,, talimatnameyi h1f-. 
ziss1hha kanunu 'hiikilmlerine gore ha
zirlayacagmdan talimatnameye aykln 
hareket edenler mahkemeye verllecek-
lerdir. 

S igorta doland1r1c1hi1 tahkikat1 
Sigorta dolandmc1hit tahkiat1 de

vam ederken yenlden Dimitri ile kan
s1 izmaro ve Misak Pe~temalciyan ad
larmda il~ k~lnin Beyoglu makeme
sl tarafmdan tevkif edildiklerini yaz-
m1~tik. 

Bu ii~ mevkuf haklanndald tevkif 
karanna itiraz ederek birer lstida ve
rerek serbes blr'akllmalariru :lstemifler
dtr. Asliye ceza mahkemesi bunlann i
tlraz istldalanm tedkik etmektedir. 

Amca, yegen 
Ftr1nc1 Nuriyi tehdlt 

edenler tevkif edildiler 
Cerrahpa~ Hastane caddesinde 

f1rmC1 Nuriyi b1~akla tehd!t ederek 
ellerinl baglayip bin lira.mu almak
tan su~lu Hulftsi ile ka!:de~in ot
lu Cemil diin ndliyeyc teslim edll-
~lerdir. 

Yapilan tahkikata nazaran Huld-
sl evvelce biltiin tafsilAtile yazchiJ.
mtz ~kllde Nurinin bin liras1ru al
d.lktan som:-a Beyazid clvannda ld
ta~hk yapan yeteni Cemilln dillc
kanma gitmlf ve paralann bir kls
miru orada saklachi'I gibi Nuriyi teb
dit etittf bt~i'I da orada aptcsha
neye atmiftir. Billhare zab1ta bl~
gi bulup ~lka~ll". 

Cemllin dilkkAnmda yapllan &raf
tmnada Nuriden ahnan bin llramn 
525 liraSl dilWn l~nde bir kitabm 
arasmda bulunm~ur. 

Diler taraftan Cemilde iki tabanca 
da bulunmUftur. Soygunculuk vaka
smdan daha evvel Nurinin fll"lDlll
dan ~abnan 800 lira ile iki tabanca
run da bunlar tarafmdan ~lmchll 
tahm!n ediliyor. 

Hulftsi ile Cemil diln Sultanah
med sulh ceza mahkemesinde sorgu
ya t;ekilmi~ler ve tevkif edilmi~lerdir. 
Evrak istintak hAkimine verilmiftir. 

I ~ehir tiyatrosu I 10 Yll ihtiyarl1kl 
Veni mevsim i~in 

haz1rlanan piyesler 
Bu sene ~ehir tiyatrosunun dram ve 

operet kls1mlarmda:iesasll yenillkler ve 
degl~klikler yap1ldi; Ttyatro gene iki
ye aynlch. Evvelki ~ene oldugu gibl 
dramlar Tepeba{iI tiyatrosunda, ope
retler Frans1z tiyatrosunda oynanacak
tlr. 
Tepeb~1 tiyatrosunun ic;i b84tan ba
~ boyand.l, tamlr edildl. Localar ic;in 
yeni koltuklar yap1ld1, relsicumhur 
locasmm yanlan ve arkas1 kapatilch. 
tr~ sene mtiddetle kontrat edilen Fl'an
Slz tiyatrosunda da baz1 tadillt yapll
map ~land1 . 

Bu sene gerek dram ve gerek operet 
kI.smuun program1 c;ok zengindir. Her 
iki kunmda temsil edllecek ilk eserle
rin provasma mutad hillfma blr ay 
evvelden c;aluphyor. Dram Jnanunda 
iki eser prova edilmektedir. Biri flJeks
pirln bizde ilk deta temsil edllecek O

lan cMakbebi dtgeri de Fra!WZ mu
harriri Saint-George de Bouhellerin 
cBir k&duun hayat1> eserldlr. Bu ese
rt Omer Bedreddin terciime etm~tir, 

eekspir Mehmed ~iikriiniln terciimesi
dir., (Va-Nu) da Maksim GOrgiden bir 
eser tercilme etmi~tir. 

~aziye, M. Kemal, Zihni ile zengin
-le~n dram kadrosu yarunda, operet 
kadrosunda da degi~klikler vardl.r. 
Semiha ile Kftni ~rinievvelde Berlin 
konservatuanna g.idiyorlar. Semihamn 
yerine Melek Sabahaddln ahnch. Av
rupadan da alt! ki~ilik blr bale heyetl 
getlrilmesi d~iiniilmektedir. 

ilk operet Ekrem R~din tercfune 
ettigi c:Dudaklarm> operetidir. Ash 
cPas sur la bOuche>dtr. Bundan 80nra 
«O.> operetl sahneye konacattlr. Ge
~. vakas1 Japonyada ~n blr tngillz 
operetidir. 

Bu senenln en bilyiik operet hAdise
slni hie ~ilphe yok kl, Re~d karde'1erin 
telif operetleri tefkil edecektir. Bu ope
retin isml cMaskara>d!r. Bu eserin
cle EJuem Refld taldldi bU'llkmJf, Ce
mal Ref1din bestelerl de operet ~ 
veslnden clkmamakla betaber opera 
komik derecesine y\ikBelmlftir. Bu se
ne operet rejisOrliltunil Gallp Arcan 
yapacaktlr. -----

Sanayicilerin Ticaret 
odasmdaki toplantllar1 

Sanayicilerin ticaret odasmda yap
tlklarI toplantidan bahset~ik. Bu 
milnasebetle makarna :f abrikat.Orii B. 
f1emsi Demirkandan bir mektup al
dlk. Mektupta hulasaten deniliyor 
ki: 

cVergidan istisna haddinin 5 bey
gir kuvvet ve 10 i~iden, 2 beygtr 
kuvet ve ~ i~ty~ lndlrllmest ma
karnaClhk gibi ban kucilk aanayi 
b~lni bilyilk zararlara sokar; 
hattA terki sanate mecbur eder Top
lantida bunu anlattun. Ve itiraz ooen
lere: cSiz Ankarada biiyilklerimi
ze yalruz muayyen ve mahdut blr 
zilmrenin nrzula "ma terciiman ola.
rak m~ruzatta bulundu:mz. Faka.t 
o biiyiiklerlmiz yil.ksek, isabetll gO
riiflerile biz kii~ilk sanat sahlple;.i
nin d.inlenmesint tlcarct 'Ve sanayl 
odam11.a emretti. Lehlnlze meclis
ten ~lkmasnu bekledliintz proje de 
geri kalch dedim. SOzlerim yanll1' zap
tedlldiginden bu noktayi tavzih edi
yorum ... 

Niifus tezkeresin
de ga11n1 bugiilten 

biri gakalandi 
Yakomo ve Talat adlannda iki kifl 

bir sahte nufus kAi'ld.l meselesinden 
yakalan~lard1r. Tahkikat evraklna 
nazaran hadise ~udur: 

Yakomo ad.Inda blr adam burada 
miibadele komisyonuna milracaatla 
bir etabli veslkaat alnnftir. Yalmmo 
esasen 322 dogumludur. MUbadele ko
misyonundan ald.liJ. vesikada dado
i'um kaydl 322 olarak g0sterilmiftir. 

Aradan blr miiddct gec;tikten son
ra g*nierde Yakomonun aakerlik 
zamam gelmiftlr. Yakomo asbrlik
ten Jrurtu1mak i~ ellncleld etabU 
JrtiJdmda bulU"'laD U2 kaydlnl tah
rff ederek 312 y&pDUf vc bu mret1e 
:tendislnl on yq blrden bilyiitmek 
suretile askerlik cagnu g~irmif gtbi 
g(Sstermege kalki~tlr. 

Yakomo etabli klg1duu bOyle de
~tirdikt~n sonra bu k&gldl Kara
~ilk ntlfus memuruna gotilrerek 
ntifus tezkeresiui kaybettlginl say
lemi~ ve etabli kag1d.111a gore kendi
sine bir nilfus kag1dl verilmeslnl is
temi~tir. 

Nilfus memu1·u da etabli ldiidm
daki niifus kaydinin bozlm~ o!du
tuna dikkat etmiyerek 312 tevelliitlil 
kaydile Yakomoya blr nilfus tezke
resl vermlft!r. BiJ.Ahare if meydaua 
~tlmu~ ve Yakomo ile nQfus memu
ru Tallt yakala11m~a1"dlr. 

Bu iki suc;lu diin evraklarile blr
likte adliyeye teslim oollmif]erdlr. 

lkl seyyah vapuru sellyor 
Pazar g\lnil limanmuza lld bilyilk 

1ngillz seyyab vapuru gelecektlr. Bun
lar Stratnor ve Horante adh transat
latltiklerdir. 

Esnaf cemiyetleri 
Gelirin yibde sekseni 

maa1 ve idare masraftna 
gidiyonnu1 

Istanbul Ticaret odas1 esnaf fUbe
si dlrektOrUigil, esnaf cemlyetlerh:lln 
vaziyetleri hakkmdaki tetkilillerinl 
bitirm~ ve raporunu hazirlamaga 
ba~lam~1r. 

CemiyP.tlerin ~gunun gelirlerinln 
yiizde 80 nlni memur ve diier 1dare 
masraflanna harcachklan ve esnafa 
faideli 0Jamad1kJan anlaf1lm1ftlr. Bu 
vazlyetl diizel•mek makse.dile cemt
yetlerin te'1dlitlnda esash detifiklik
ler yap1Iacati Vt masraflanrun gelir 
miktannm y\izde 30 unu gec;meslne 
meydan verilmiyeceJi s0ylen1yor. Bun
dan ~ cemiyetlerh1 aidatlan ara
mndaki f arklar da nazs.n dikkati cel
betmi~, bu larklann kalcJ1nlmam l~ 
llzlm gelen te~bbiislercle l'ulunulma
Sl kararla~tmlm1~br. 

Cemiyetlerln aidatl miisavt olacak, 
ancak aidat vercnler usta, blfa ve 
~ olrnak Qzere Q~ klsma aynlarak 
teablt ed.llecekt!r. 
Mil~rek esnaf biirosu muamelele

rlnl gozden g~ren belcdiye mO.fct
tiflerl d~ tatbik edilen sistemlerl c;ok 
ulaha muhta~ buluyorlar. 

Ba:v 

. . . Duvarlardaki resimlerl saatlerce 
gozden ~~. bazllarllll takdir ... 

... Baz1lanru tenkit et~! ... . . . Bizim bayan «Bay Amca resmi 
sevdigi gibi musikiyi de sever mt aca
ba ?> diye soruyor, mesela ~u kar1'1kl 
gazinoda soylenen arawa, rwnca 
~kllar1? ... 

Sah::a 3 , .. ,-.. -.-.. -~-----.. -.. -.. -... ~" 
Karikature k1z1hr m1? 
Eskiden bizde karikatiiril yap1larak 

kendisile alay edilen bir adam kup
lere blnerdi. BOyle alay edilmi~ bir 
adanun hiddeti kar~smda karikatilr
ciller: 

• 

- Oamm l>una klzihr mi? Mlzah 
bu .. karlkatilre hiddetlcnilir mi?. dt
ye kendilerini mildafaa ederlerdt .. 
en lleri fikirlilerimiz bile alyll bir 
karikatiir kar~nda hiddetlerini sak
layamazlard.l. 

Yavq yava~ bizdc blr mizah terbl
yesi hasil olmaga ba~1ad1. 

Artlk eskisi glbi karikattirlere pek 
o kadar klznuyoraz. 

.Karikatilre laznuyanlara, kendisi
le alay eden ~lzgiler kal'flllJlda gil
lilp ~nlere blr nevi ileri &dam. 
medenl adam gOzile balayorlnr. 

Hele fU son karikatiir aerglsl bu 
mizah terblyesinln ~ gaze ~ 
bir tarafw meydana ko~u. 

istanbul belediyeal blr brikatDr 
aergJal ~b. Bu tarlkat(lr aergisin
de blr 90k eaerler, blr ~ karika
tUrler belediyeyi liJlelemektedlr Ji&-

• sell: 
- fu tstanbul yaman blr tehlr 

vessellm.. insan swian para kazamr .. 
- Su~U miisiln? 
Yahut: 
- Yaptlacak ~er ic;in kafamda blr 

silrii proje var. 
- Haydi sen de blrader .. belediye 

gibi insaru avutma .. 
Yahut: 
- istanbul imar edilirken taribS 

lbidelere dokunulmiyacak. Bizim eY 
de kurtuldu demek .. 

- Sizln ev tariht mi? 
- Degil aroma, istanbul imar edl-

linceye kadar tariht olur .. 
Daha bunun gibi bir gok karika

tilrler ... 
Tasavvur edin ld bu karikatilrled 

belediye kendt Jrurdugu bir sergide 
~ir ediyor. 

Karikati.ir sergisine ait fotograf
lara baktim. Bu karikaUirlerln kar~
smda belediye reisi Usti.indag mem
nun memnun gilliiyor. 

Bu da bizde eski bir zihniyetin yi

klldljuu gosterir.. mi.zah .denila 
fe)'i anJamap baf'adlk.. B. P. 

Gizli depor 
Cald1klar1 8'Yay1 bir 
~ukura gommo,1ert 
Biiyiikdere polls merkezl m~murlan 

evvelld gece sabaha kar-11 devriye ge7.el' 
lerken iki ki~in 'iipheli bir vaziyette 
oradakl ormanlJ.ia dogru gittiklerinl 
gorerek takip etmlflerdir. Biraz sonra 
bu iki ~ ormanda bir c;ukurdan blr, 
~k e.,ya cikanp ~uvala doldururlarken 
polisler kendilerini yakalam~larchr. 

Bunlann Enver ve Remzi adlannda 
ikl ~ olduklan anla{ill~br. 

Merkezde yapllan tahkikat netlce
sinde bun1ann Biiyiikderede Piyasa 
caddesinde Sofyanm, doktor Nevmdm 
evlerinl soyduklan meydana ~1~tlr. 
Bunlann Sanyerde Sivas saylaVl bay 
Remzln1n evinl de soyduklan an19.$il
mt~, o zaman ~a11p sattlkla.n e~yanm 
blr k1Sim bulunup geriye almm1'tlf. 

Son zamanlard Sanyer ve Bilytlkde
re civannda daha blr~ hlrsizhk ol
in~ ve faillerl bulU11anUUlllftl. Enver
le Remzlnin bu hlrsIZ11klarla da lliflk· 
leri olduiu an~aktachr. Tahkikat 
devam ediyor . 

B. A. - Baytlmm!. .. Yalruz, bid 
Arablstanda, birl Yunanistanda sap. 
lenmek §artiyle! ... 
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T AKSiTLE SiGORT A 
Ankara Anonim Tiirk,,Sigorta ~irketi 
lstanbul'da Yenl postane kar,1s1nda bDyUk K1nac1yan han1ndakl ldare merkezlne mUracaat ederek senellk 

· yapt1racet1n1z •l•ortalar1 on lkl ayt1k taksltle yapmaktad1r. 
Matemmim malQmat ve slgortaya alt bilOmum mO§kOllerinizin halli l~ln gl1elerlne moracaat ediniz. Telefon: 24294 •••••Ill 

6Dnaf dil teorisi dil tetkik ilmini 
hakiki mecras1na sokabilacektir 

Tarlh komisyonu toplanta ballndo 

'(BaJ tarafJ 1 Incl sahlfecle) 

Yakln vakte kadar bunun en eski 
kolu - sanskrlt - idJ. Etl dili okunun
ca onu da bu alleye soktular. Boyle
ce kllslklere mllMtan 3200 sene ev
yeline kadar ~Ikablldiler. 

~ Kl~ ekoliin, bllhassa 1srar ctti-
11 lengilstlk umdelerden b~ca.si fo
hetf.k kanunlardl. Bu kanunlar sert 
'8 dardl. Bu kanun blr hakikat tes
\>Jitne yaramakla beraber yine ha
iQcatlerl ve tahkiklerl bunaltan dar 
lO ~k titlz prensibe tabidlr. Buba
JOmdan lengilstik kanunlanru ikiye 
aymrlar • ., 
• BQtUn bu tetkiklerin ve onlann 
dptul'dugu netlcelerin sonunda ve 
1*fm tnan1m1za gore hepsinin fuliin
S~ ve iistilnde yenl bir ~ektep da
~ teessiis etmift!r kl onun dayan
C:hfl teoriye - giine~ - dil - teorisi ad1-
IU vermekte~. Bu teorlnln karek-
teristiklerl fUnlardrr: 

Dll men~eini aramak yolunda an
tropolojlktlr. DU ~!1 bahslnde 
psiko - so.syolojiktir. Fonetik bahstn
de byolojlyt esas olaralt kabul et-
mi~ir. BG.tun zamanlar1 ve yerleri 
biltiin dilleri blrle~lk olarak tetkik 
edebilmest bakmundan Giine~ - Dil 
teorisinin fonetik kanunlan da pan 
kroniktlr. 

Panseye bagh soz ve ses unsur
laruu tetklk ve onlann birincl in
sandan itibaren kelime yaprna bakl
mmdan ' semantik klymetlerini tes
bit eylemi~ ve bu suretlc nazarl bir 
d1l tip! rekonstitue etmi~tir. Her 
halile pankronik olan bu teori pre
historikten ~d.lg1 ve biitun dil
lere .pm11 oldugu i~in ~mdiye ka
dar ftzerlerinde l~lenm~ dillerin i~i
de bu nazarl t1pe tetabuk eden blr 
d1l ~ ve onu kati olarak Tiirk · 
dllleri grupunda bulm~tur. 

Ana dil olan Tiirk leh~eleri gru
punun ilk mA.nal1 sOziinfin ne oldu
iu ar8'tll'llml.f ve teorinin bu hu
IUStakl 1zahlan ahntm~1r. 

Oiinet - Dil teorisinin bu tezcle an
cak ~ 'lie; karakteristllgme temas et
~ bulunuyoruz: 

1 - Gnne_, - Dil teorisi, dll men
tel aramak yolunda antropolojik ya
nl lnsan Y•)'liile berabcr. 

2 - Dilin kurulmasi meselesinde 
paleo - sosyolojik. 

S - Dllin inki~af1 bahsinde pisi
ko • sosyolojiktir. . 
GUn~ - Dll teorist dillerin en es

ldsi bulunan Stimerce ile Tilrk dil
lcrlnln en milstakil ve en uzakta kal
nu~ <ian Yaku~ayi garbin morfo
lojlsi en ~ok degi~en dille1ine nns1l 
ba~layablllrse, oylece baz1 millahaza
lar dolayislle dar ve vertmsiz kal
mt~ olan lcng{lstik kaidelerin ilstilne 
c1karak dll tctklk ilmini hakild ve 
aydm mecrasm~ sokabilccektir. 

Bayan Sabahat etiidiinii lzah ediyor 

Gilne~ - Dil tcorisinin i~gile bir 
proto Tiirk dill govdelenecek ve bu 
di! millctler aras1 lengilstik tetkikler
de ana dil roliinii ifa edecektir. 

, BAYAN SABAHATtN ETUDU 
Bundan sonra Ankara tarih, dil, 

cografya fakiiltesi talebeslnden ba
yan Sabahat Tlirkay cGilne~ - Dll 
teorisine gore Toponomik dil tetkiki> 
admdaki ettidiinti izah ctmi~tir. c:Ha
llcamasse> admm cografya, tarih ve 
topogra!ya bak1mmdan yapt1gi tct
ldki ~oyle anlatrm~t1r: 

- Halicarnasse bugiinkil Bodru
mun esld ismidir. Ege ktyilannda ve 
bir korf ez kenannda idf. 

Bu istm Grek~edir. ..Hall> lie 
<Kamas> kelimelerinden olmabdir. 
Grek~e Hali kelimesi hem tuz hem 

tuzlu su, hem de biiyuk dcniz rntlna
smad1r. 

Bu kelime Baykal golilniln admda 
gorillen kal, Hal kelimelerile nyni
yetl pek a~rdlr. 

Bir Turk Iehcesi olan Yakutcada 
Kal - Hal kelimelerile yap1lm1~ ne-
hir, gol, allelerile yalak, oluk, kayik 
mlnalarma olan kelimeler vard.lr. 

Diger tarattan Kamas kellmesinin 
Karnak lle miinasebeU ~u ~kilde 
izah olunmaktadlr. 

Mlsmla Teb harabeleri ilzerinde 
bir koy, Uguz ilinde bir memleket 
Fransada kutlu bir memleket hara
besi Karnak ismini ta~r. 

Bu ~ehirlerin hepsinde kale, istih
kAm gibi banndmc1 bir varhk bulu
ruz. 

M1s1rdaki Karnak kuvvct ve kud
ret tannsi olan Amon tanrmm ma
bedini ve me~hur saraylnn 1fade et
tigi gibf, Fransada say1s1z ve m{ices
sem dikill ~larile tanmm~ bfr 
~hir, Uguz ilinde mUstahkem blr 
kaleyi gBsterdigine gore cKamas> m 
da hakiko.tte bunlardan bfri olmas1 
lilz1mdlr. 
~u halde Halicamasse cSulu kar

nak• olup gerek morf olijisi ve gerek 
parca parca unsurlarmm semati~i 

bakmundan bil.tiln hiivlyetlerile Tilrk 
nsill1 bir kellmedfr> demi~lr. 

Kurultay bugiln saat 14 de toplan-

mak i.izere miizakereyi tatll etro4tir. 
,, KOMiSYONLARIN TOPLANTISI 
I htanbul 26 (A.A.) - U~fulcii dll 
kurultayi saat 14 te toplanarak me
saisine bugiln de dev.am etti. , 
• Ofleden evvel muhtelil komisyon
lar yine topland.llar. Bunlarm i~
de en milhim olaru Oiinc~ - Dll te<r 
rW ve dil kar~1la~tlrmalan komis
yonu id.i. Kurultaya ~tirlk etmek 
ilzere ~hrimizc gelen biitiin ccnebt 
profe.sOrler bu komlsyona dahil bu
lunuyorlardl. 

Bugiin Ahmed Cevad Emre, kendi 
tezini okudu. Giine~ - Dil teorisini 
ameli bir ~kilde izah eden bu tez
de, muhtelif dil kar~lla~tirmalanrun 
verdigi neticeler gosteriliyordu. Bil· 
has.sa ecnebi profesorlerinin dikkat
le alakadar olduklan bu tezin izah1 
ogleye kadar surdii ve yann topla
mlmak tizere i~timaa son verildi. 

Lugat ve filoloji komisyonu: 
Komisyon bugiin de mesaisine de

vam etmi~ ve elindeki ~leri bitlr
~tir. Mazbata muharriri B. Kazun 
Nami, raporunu hazirllyacak ve ya
nnki toplant1da bu rapor tetkik 
edilerek kurultay ba~kanhgma veri
lecektir. 

Terim1er komisyonu: 
Bu komisyon da saat 10 da toplan

d.l. Tetkik edilen muhtellf mevzular 
arasmda, dil cemiyeti terim kolu
nun mesaisi takdire ldyik goriildii 
ve bu mesainin bir an evvel ikmal 
edilerek Uk ve orta tahsil istiIAhlan
nm dordlincli kurultayd~n evvel 
mektep kitaplanna ge~rilmesi i~ 
kurultay b~kanhgma bir temenni 
takrid verilmesi knrar altma ahnd.l. 

Gramer - sentaks komfsyonu: 
Gramer - sentaks komlsyonu, bu 

sabahki toplantismda B. Arif Nihat 
ve B. Yahya Saimin iki tezini ince
ledi. Bu iki tez filllerin ci.imledeki 
yerine dairdi. Toplnnblanna yann 
devam etmek ilzere saat 12 de da
g1ldt. 

Biit~e komisyonu: 
Dun ilk toplantlSlm yapamay~n 

bu komisyon, bugiin i~tima etti. 
Bai;;kanhgma izmir saylnv1 B. Benal 
Amvam, mazbata muharrirligine 
Mardin saylav1 B. Ali R1zay1 s~ti. 

Biit~e komisyonu dil kurumunun 
ikinci ve 'il~ilncli kurultaylar ara
smdaki iki senelik hesaplanm tetkik 
etti ve bunlan muntazam bularak 
kurultay bai;;kanhgma vermek iize
re · raporunu haz1rlad1 vc mesaisini 
bu surctlc bitirmi~ oldu. 

Nizamname komisyonu: 
Komisyon, d.il kurumu nlzamna

mesinin tacliline aid mesaisini ikmal 
ederek raporunu hazirladl. 

Takrirler ve temenniler komisyonu: 
Bu komisyon, kumltay i.iyeleri ta

rafmdan verilmi~ yeni blr takrir 
veya temenni olmnd1g1 i~in, dtin top
lanmad.l. 

Eski Temyiz mahkemesi 
azahgmdan miitekait 

Tatyos R1fk1 
Dun vefat etmi~tir. Cenaze merasimi 
bugun saat 15 te Ferikoyde Varta
nans kilisesinde icra edilecektir. 

"Fiinus Cenaze ~irketi,, 

Gazetemize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizdc ne§redilmek iizere 

resmt daireler tarafmdan gonderile
cek ilanJann bundan bOyJe Yenipos
tane kar~1smda Erzurum hanmda 
"Tiirk Maarif Cemiyeti Resmi ilan 
i§leri burosu Limited $irketi,, adre
sine ve gazetemizin ismi tasrih edi
lerek gonderilmesi rica olunur. 

TeJefon: 21101 

Ziraat enstitUsO talabesi Karadeni 
aahillarinde tetkikat yap1yor 

Ankara Ziraat enstitiisil talebesi Zonguldak Balke'i binasmda 

Zonguldak (A~am) - Ankara Zl
raat enstitusilnden; muhtelif ~ubelere 
mensup 64 talebe blr ay silrmek :iizere. 
bir tedkik seyahatlne ~1km~lar ve Fil
yostan ~ehrimize gelmiJ?lerdir. 

Burada 'il!t giln kalan talebeler, Hav
zadaki komilr ocaklanm gezerek istih
sal safualan bakkmda mahlmat ed.in
mi~Ierdir. Baytar ve ziraat talebeleri 
bundan sonra ~ehre bir saat mesafede 

Doktor Saht 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifode) 

M. ~aht, Fransa Devlet bankast 
miidiiriiniin Berlini ziyaretini iade 
etmek maksadile Parise gelm~ir. Fa
kat Pariste yalmz iktisadi defiJ, siya
ai meselelerin de gorii~iilecegi anla
~tlmaktadir. Gerek Franstz, gerek Al
man gazeteleri bunu a~lk~a yan
yorlar. 

Fransanm ~iddetlenmekte olan si
lahlanma yan~m1 tahdid etmek me
selesini ortaya atacags, Frans1z rica
linin bu hususta M. ~aht ile gorii
~ecegi anla~1lmaktad1r. FranSiz ga-
2e~leri konu!imalarm muvaffaJoyet
le neticeknmcsini temenni ediyorlar. 

Bir Frans1z otomobil fabrikas1 
kapand1 

Paris 26 (A.A.) - «Talbob otomobil 
fabrikas1 kollektif mukavelelerin yiik-
ledigi ycni vecibeleri ifa edemiyecegin
den kapanm1~tir. Fabrlka direktorlii
gi.i, fabrikay1 tekrar a~mak l~n i~~iler
Ie milzakcreye amade oldugunu bildir
mi~tir. 

olan mzbahayi, aygir deposunu g 
mii~lerd.ir. Kend.ilerine refakat ed 
baytar mtidiiriimilz Seyfi, lilzim gel 
mcsleki izahab vermi~ ve mezbahan 
i;;i~ek bah~esinde bir ~ay ziyafeti v 
mi~tir. 

Misafirler ~erefine gece Halke\1 
raf mdan vilayet bal1~esindc blr gar 
partl verilmi~tir. Kafile seyahatine 
vam etmek :Uzere Gillcemalle Sams 
na hareket etmi~tir. 

Nobetc;i eczanele 
~i~li: Kurtulu~ caddesinde Necde 

Taksim: Nizamedd.in, Beyoglu: K 
zuk, Yeni~ehirde Barunakyan, Bost 
b~mda itimad, Galata: ismet, Kas 
p~a: Miieyyed, Haskoy: Aseo, E · 
onii: Be~ir Kemal, Heybeliada: Hal 
BtiyUkada: Halk, Fatih: Hamdi, Ka 
giimrtik: Ahmed Suad, Bak1rkoy: 
JAI, Sanyer; Osman, Tarabya, Yeni 
koy, Emirgan, Rumelihlsanndaki ec 
neler, Aksaray: Etem Pertev, Be.pk 
Silleyman Recl!p, Kad1koy: Pazar y 
lunda Rifat Muhtar, Modada Alaed · 
Uskhdar: imrahor, Fener: Emilyadl 
Beyazid: Belkis, Kti~iikpazar: Has 
Hulusi, Samatya: Koca Mustafap~ 
da Ridvan, Alemdar: Divanyolunda E 
sad, ~ehremini: Topkap1da Nazim. 

T AKSIM bah~esind 

Bu ak§am 21,45 te 

... Beyontu ~i~egi 
operet 3 perde 

Cuma ak~am1 
• Biiyiik Musnmere 

, 28 Agustos Cuma TA K S I M 8 A H C E S I N D E 
Biiyiik miisamere ve Siinnet diigiinii 

OPERETl-ORTA OYUNU. KUKLA- HOKKABAZ-MONOLOG 

<;ocuk kaydi i~n ~eye miiracaat. Tel : 43703 ---~ 

BULMACAMIZ 
Soldan saga : 

1 - Miitehass1s (5) Kalm, sert (4) 
2 - Adiligin aksi (6) 
3 - Kale (8) Nota (2) 
4 - Nida (2) 
5 - Sevda (3) 
6 - Halk (3) Masset (2) 
7 - Ova (5) Leyli (4) 
8 - Miikemmel (3) 
9 - igreti dilgiim (5) 
10 - Gelecek zaman (3) Bir erkek 9 

ism! (4) 

Yu1~ardan a!Jagi: 

1 - <;ok sefer (8) 
2 - Avadanhk (4) 
3 - Me~hur klnmzi ballk (8) 
4 - Kmmz1 (2) 
5 - Mideden veraya giden dol~ 

mecra (8) 
6-Kopek (2) 
7 - DolandmcJ.hk (10) 
8 - KlrllllZl (2) Not.a (2) 
9 - Kolay tiikenmeyen (9)' • ..... • 
10 - Bunakllk .(4). Sual edatl :<2) 

Edat .(2). 

GEC:EN BULMACANIN HALLi 

Soldan saga : l - Civciv - Aka, 
2 - An, § - Vaz1 hamil, 4 - ikl ~ 
Taklm, 5 - Zifir • Lane, 6 - Delik, 
7 - Re - icazet, 8 - iman - Tan, 
9 - Vak • Tay - La, 10 - Ayak • 
Tamir. 

Yukard!m a~g. : 1 - Ceviz - Re
va, 2-Akide-Ay, 3-Vazife- ika. 
4 - Dim, 5 - Ricat, 6 - Vaat - Ka .. 
nat, 7 - Mal - Ya, 8 - ikamet, 9 _. 
Kalm - Tall , 10 - An - Mey - Nar. 
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KARiKATOR SERGiSi . 
istanbulun kirk giin kirk gecelik Bu ikl devrede karikatiir, ana hat-

cegientisi> bir iki !aydall ~ sebeb tmda, siyasl. 
0ldu. Sonra yav~ yav~ harb senelerine 
~ B"T· .,.,~,~ un lrusurlanna • ta.nzlmindeld girilirken ve harb yillan esnasmda 
..._qtsizUk:, eserlerdeld yeknasakhk karikatilrde yeni bir unsur kendini 
'· •· gibl - ratmen bir fotograf sergial gO.steriyor: Kadm ve erkek, kan ko-=Bir heykel ve resim sergisi ~1- c~ kaynana gelin rniinasebetleri. 
bui Bir karikatilr sergisi ~llm.lf Karlkatiiri.in bu istihalesinl harb 

, UWnaktadir. ylllanrun sansiiril tesirinde aramak 
CaritatUr sergial fotograf sergisine lAzlm. 

ll&laran daha etrafh yap~. ~ Miltarcke yillanrun karikatilrlerin-
)'\lkan blzde karikatiirUn tarihi bile de ayru unsur kadm balchr ve bacagi-
~:rrilmif. AmatOrlerden ve Cemal ru da i~ine alarak kuvvetleniyor. Maa-
kat. ' Ramiz, Milniften ~ kari- mafih tekrar dahill siyasi kavgalan 

Uristlerin - her nedense - sergiye da. i~ine ahyor. 
~r gondermemif olmalan - Sedad . Nihayet son yillarm karikatilrleri 

llrl, Sedad Simas1 ve bazan karika- geliyor ki baldU" ve bacak olduk~a 
~ Yapan Arif Dino gibi ikl ucu miia- ortillm~tiir amma, kaynana gelin, 

h-. ~a ~ bii_!Uk bir eksfklfk degil. k~l kocanm bir birleri.Ili rudatmas1, 
~ikatur serglslnde bir cemlyetin a~kta para cilzdaru v. s. unsurlar yine 
~A- SOsyal inki~ seyrlni ~ yu- kuvvetlidir. D1~ politikaya ait karika-
~t takib etmek miimkiin. tiirler miihimce bir ycr tutmaga ~-
re lk. ka~katilrler gelmekte olan bir lam1~ardtr. Eski adet ve ananelere 
"! J~n g1tmekte olan bir rejime kar.,i hilcum billiassa ~ayaru dikkat. 
d~siyast kavganm ifadeleri. Ab- Sergiye i~tirak eden karikatiiristler 
tiire . din ~ etrafmda karika- hakkmda ayn ayn dil~iincelerimi ya-
kat. gU"en bu kavga ~ok ~yam dik- zacak degilim. Yalmz ~nu soyliyeyim 

\ Id baz1 karlkatiirler gordilm ki onlara 
Si Sonra Me~rutiyet devrinin dahill baz1 ecnebi gazete ve rnecmularda da 
r~~- kavgala.n geliyor. Yeni gelen raslam1~tim. 
~ muhtelif temayillleri arasm- Umumiyetle sergi muvaffak olmu~-
~ ~~~meler karikatilrlerln cizgt- tur. 

.._ nnde. Orban Selim 
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8EYAZ GOMLEKLt KADINLAR 

' N'ev-York Iimaru. Gece yans1. Bre
~en vapuru isllm Ustilnde. Halatlar 
~<>ziiluyor. Demir aluuyor. Derken va
Purda bir te!Af oluyor. Halatlar ba.1-
~~or. Demlr abhyor: Gilvertede , 
Ull"bU"lerine bagll on iki kachn var. 
Bu kadmlar beyaz birer gomlek giy
~er. Gogiislerinde kn·mizi ile ~n
'«l" Yazill: 

«N°azllerin harp projesinl durdur
lna.Ii. 

«Simpson tahliye edilmeli> 
Simpson Almanlann bir senedlr 

~vkur bulundurduklan Amerikah 
1l' gemicldir. 
Bremenin rnilrettebat1 kadmlan 

COzduier, zab1taya teslim ettiler. Ka
dinlar ti!'Vkif edildi. 
k Va~urda Madride kar~1 nazi hare
u:itler1ni protcsto eder afi~leri ta~1yan 

kad1nla blr erkegi de milrettebat 
llhtuna ~1kanp b1raktl. 

le 
Bremen bu yilzden blr sat teahhiir
hareket etti. 

OTURouliUNUZ YERLERt 

KiRLETMEYtN 

4 
'Yiyeceklerini beraber abp klra gt

~er, ~ir aga~ g0lgesine yerl~ler, 
t tlerini ~arlar, yiyip tcerler ve 

: rara yagl! kutular, yagll klg1tlar, 
b ernik pa~aian. ye~ ~eklrdekleri 

lra.karak ~lklp giderler. 

~u Yalruz bizde ooyledir sanmaym, 
Y&niu her yerinde bOyledir. 

Paris Turing kulilbii kachnlardan 
~u~kkil temizlik mfttrezeleri yap
~. bu miifrezeler g~ vakit larlara 
~1yoriar ve halkln b1rakt1ti artlk-

01't6dan kalchnyorlar ... 

- Neye her akpm bunlan pence~ 
Ye asayorsun? .. 

- KoDlfU)ar plijdan geliyoruz saii
R1!l lq,,. div'°··· 

? 
GRETA GARBONUN GozyA~I 

Los Ancelosta blr milze varchr . Bu 
rniizede bulunan ~eyler diinyanm en 
garip ~yleridir. Miize yeni bir eserle 
zenginlel;Jti. Bu eser Greta Garbonun 
g0zya~dlr. Bu g0zya~1 bir ~i~ye dam
latllzru11, agzt Silo Silo kaparum~, rnft
zeye konmu~. ~;n~enin iistiindekl eti
,Jtette de ~ ciimle yaz1l1: 

cBu gozya~1 1smarlama degildlr. 
Bir giln Greta Garbo roliinii proYa 
ederken l>yle yorulmU.tJ, oyle ilzill
mil~til kl aglamaga b~adl. i1'te bu 
gozy~1 o s1rada Grctarun doktilgtt 
goya~lanndan biridir.> 

PORTEKiZiN NUFUSU 

ispanyada birbirlerini oldiire dur
sunlar, kom~usu Portekizin nii.fusu 
her sene artiyor, hem de nasll, senede 
80.000... Yakmda bu rakkam yilz 
bini bulacak. 

Porteklz ve adalannm bugilnkii nii
fusu yedi rnilyondur. Son elli sene 
i!(inde Portekiz Brezilyaya bir mllyon 
rnuhacir gonderdi. 1864 de Portekiz
de kilometre ba~ma 45 ki~i dii~Uyordu, 
bugiin yilz kl~i dil~iiyor. 

llENKll SULAK 

Ge~en sene bu mevsimde bir md
hendis Paris belediyesine teklit etti: 

- Sen nehrinin sulanna renk Ye
reyim, nehri istedigtn.iz renklere bo
yayayim, dedi. 

Paris belediyesi bu tekli!i malAyu· 
tak buldu, kulak asmadl. 

193'7 de Pariste bilyiik bir sergi ~
hyor ya, bu tekli! gene ortaya ~Jkb ve 
belediye kabul etti. 

1937 de Sen nehri al&.imi semarun. 
yedi rengine boyanacakllll~d .. 

- Bir sapa11.111 var nu? 
- Ne yapacaksm? 
- Bah# ea 'ii&Ueld Wtaja kDJa· 

calun! .. 

.IKfAll .. 
0/fii. muagene 

miiddeti bitigor 
Ay sonuna kadar 

miiracaat etmiyenler 
mahkemeye yerilecekler 

~hrimizdeki ol~il aletlerinln sene
lilt muayene milddetleri pazartesi gtt
nu biteccktlr. ol~u. sahiplerinin bir 
klsnu henilz nuntt.ta ayar ve muaye
ne memurlanna inilracaat etmemlf
Ierdir. 

Bunlar ay sonuna kadar 01~(1 alAt
lanm rnuayene ettirmedikleri takdir
de mahkemeye verileceklerdir. Ceza 
en az on llrad1r. "Yeniden miihlet ve
rilmiyeceginden alakalllann bu son 
giinlerden istifade etmeleri tavsiye 
ediliyor. 

Senelik muayene milddcti bitti.kten 
sonra olgil rnlifettil?leri ~ehrimizin 

rnuhtelif yerlerinde ani surette teftl~
ler yaparak damgas1z ol~i.ilerl rneyda
na ~1karacaklarchr. Damgalanma~ 
veya iptal edilmi~ ol~iilcr milsadere 
edilecektir. 

ELEKTRiK OL~fi AttETLERt 
AYAR DAiRESi 

iktisat vekAleti tarafmdan ~hri
mizde a~llmas1 kararl~tinlan elektrik 
Ol~ii aletlerine rnahsus ayar dairesi
nin in~asma ait rnilnakasa, isteklile
rin miihim bir klsmmm heniiz tek
li!lerini hazirl1yam:imalan yiiziinden 
3 eyhlle birakllmi~t1r. 

Zaro agan1n beyni 
150 ya!j1n1 ge~mesine 

ragmen ihtiyarhg1n1 gos
terecek iz bulunamam1~ 

Almanyada toplanan cmraz1 akliye 
vc asabiye kongresine i~tirak eden 
doktor ihsan ~il Aksel Zaro aga
run beyni ilzerinde yapnu11 oldugu tet
klkat hakkmda kongreye miihirn blr 
tebligde bulunmu~ur. 

Bu tetkikata gore Zaro agamn bey
nl 150 ya.~m1 ::?.~mt~ olmasma ragmcn 
~ok gen~ kalm1~, beyninde ya~1ru gos
terecck hi~ bir iz goriinmern~ir. ih
san ~ilkrll Akselin bu tebligt kongre 
azas1 iizcrinde ~ok derin blr allka 
uyand1rm1~1r. -----

lnanhda yeni yap1lar 
Tekirdag (Ak~m) - Muradh na

hiyesi yakmmdal;:i inanll ~.ygir depo
sunda bu y1l 30 bin lira sarfile 75 met
re uzunlugunda bir aygir tavlasi ve 
inanh inekhanesi i~inde 45 bin lira 
sarfiyle modern bir inek ahm in~s1 
kararla~tmlm1~tir. Bu mi.ihim in~a
tm proje ve ke~i!lcri hazirlanmakta-

·a1r. Yaklnda yap1 ·i~le1ine ba~lanaca.k-
tir. Giinden giine modem ve verimll 
bir miiesscse olmaga ba.¥1yan inanh 
aygir deposunun Trakya hayvancw
ltnm I.Slalu hususunda miispet ~all
yet gosteriliyor. -----

Yeni Eyup kaymakam1 
K~adas1 kaymakamhgmdan Eyttp 

kaymakamllgma tayin edilen bay Ha
~im ~hrimize gelmi~ ve kaymakam ve
kili bay Hahlktan yeni vazifesini dev
ren alm1~br. 

Zafer bayram1 
m U nasebetile 

30 Agus~ Tilrk tarihinin ~diye 
kadar kaydetmedili biiyillt bir zaferin 
bqanlc:bgi giindiil'. Tilrk, bugilnden 
itlbaren lstiklAline kaVUftu. 26 Agu... 
tostan 30 Agust.osa kadar devam eden 
f&llll muharebelerin blzl lstiklA.llmlze, 
hiirriyetimlze, vatanumza n8Sll kaVUf
turdugunu her sene bir kerre daha Bt}
renmeliyiz. isttklAI savqi n8.S1l oldu?. 
Bunu ancak bu isimle c1kanlan kitap
ta bilti.in tafsllAtile olruyabllirsiniz. 
Bu kitab1 bu ~etin harplerde bulun
m~ asker bir kalem yazdl. Onun icin 
bu eserin klymeti bir kat daha fazla
chr. Uzerl sevgili Atatilrkiirnilzil.n or
duya verdigl ilcri i~aretini g<:5sterir gii
zel blr resmile siislenen bu eseri bir ld
tap rnukaddes gibi saklaymiz. Bunda 
goreceglniz renkli haritalarla resimler 
bizi ne dar vaziyetten ne umulmaz f e
rah vaziyetlere c1karchgm1 bir talebe
ye ders verir gibl anlat1yor. Tekrar id
rak ile ~renendigtmiz bugtinlerde bu 
ld&abl mutlata okuyunuz. Bu bUyilk 
eaerin fiatt seksen kuruftur. 

Sahlf e 5 

Meyva ve sebzelerini 
nasll tan1t1yorlar? 

Y aln1z ucuz satmak yetmez, propagan
daya dae hc:m~iyet vermek laz1md1r 

BulgarlannAimanyada daitttlldan propaganda risalelerlnden Bulgar meyva 
ve sebzelerine dair giize1 bir tablo ~ 

Avrupaya ya~ rneyva ve sebze ihrao 
etmek 'lizere te~ebbiislere giri~en hu
susi rnilesseselcr kar~lla~tiklan gi.i~
l~l:!er dolAyisile zarara girinc·mck 
i~in bu ~ten vaz g€~Il'lL?1erll. 

Aiakah tacirler ihracat ~lerinin 
ancak h iik11meUn himayesile b~n
Ic.b1lccegmi ~aret cu.erek D·i~scrista
n:n Lu hususta rnahsulk.-Jni ucu~'i 
1:1aJ etmek, istihsal ve sat ~ koopera
ti-"C'ri kurmak, nakliyat fiatlermi in
t!!m fk sayesinde muvaffa"t 0 1\1\Jjuuu 
ilE>.ri siiriiyorlar. Fakat bi.dm ':Jg• rn
digimize gore, Bulgarlarm merkezt 
Avr11paya binlerce vagon yJ~ tn")V3 

ve sebze satmas1m temin eden vas1ta
lar yalmz bunlar degildir. 

Bulgarlar, mal yeti~tirmek kaf1 ol
mad1giru goz oniinde tutarak mah
sulterini iyi tamtmaga ~ok ehem.niyet 
vermi~er Te propaganda I~ csas41 
te~a.t viicuda getirmi~erdir. Bul
garlarm bu kadar muvaffak olmala
rmda, propaganda ~ilatmm bilyiik 
bir 10IU oldugunda ~iiphe yoktur. 

Bulgaristanm Avrupadaki biltiin 
konsolosluklannda, seyahat acente
lerinde Bulgar meyva ve sebzelerile 
Vama plajlan hakkmda tertib edil· 
mi~ reklam bro9iirleri ve ~ok cazip bir 
~ekllde basllnu~ renkli Iavha ve resim
ler bulunduruluyor. Bulgarlar, bu va
s1talarla yalmz ihrac maddelerini ta
mtmakla kalm1yarak: mahsullerlnin 
rakib memleketlerinden daha ueuz 
tedarik edilecegi hakkmda bir tak1m 
mukayesell tablolan da propaganda 
bro~lerine ka~dlr. 

Bu tablolarda, en bil.yiik Bulgar 
ressamlanmn vilcuda getirdikleri ba
llk, meyva ve sebze resimlerl "Yardlr. 
Bunlar en llkayid inSa.nlann bile alA.
kalanru uy~nd1racak ~ekilde tertip 
edilmi~tir. 

Bulgarlar propagandada biltiln va-
11talardan isti!ade etmi~erdir. Sey
yahlara memleketlerinin giizel yerle
rinl tamtmak l~in bastlnuf bir b~iir 
de Varna plijlannda iizilin yiyen gQ
zel kadm resimleri g0ze ~arp1yor. 

BOyleee hem plAjlara hem de, bizlm 
'lizilinlerlmizle loyas edilemlyecek ka
dar &f8i1 olan, Bulgaristan iiziimle
rinin propagandas1 bir arada yapll
Inlf oluyor. 

Bulgarlar propaganda br~iirlerin.:" 
de miistehllkleri kendi taraflanna ~e
kecek hi~ blr noktayi unutm~lar 
ve ~nda diger rakib memleket
lerln ayni derecede kuvvetli propa
gandas! bulunmad18'i i~in meydaru 
A.deta ~ bularak rnuvaffak da olmtlf
larchr. 

Bulgar bro~Urlerindeki mukayesell 
cetvellerde, Bulgaristan mahsulleri
nin ucuzlugunu anlatmak i~in cok 
mahirane ve miiessir usullere b~ vu
rulmu~tur. Mesela bir mark mukablli 
olan 30 leva ile 5 kilo Bulgar ilzi.imil 
almabilecegi, halbuki bu kadar para 
ile ancak blr bu"uk kilo Leh .. ·· .. T uzumu, 
bir kilo Ct!koslovak iiziimii tedarik 
edilebilecegi iddia ediliyor n renkll 
reslmlerle de bu aradaki farklar ifade 

Bu1gar koylii Jazlan iizfun topluyor1ar 

ediliyor. Bu propaganda llstelerinde 
blzim ihracat maddelerimlzden olan 
yumurta ve peynire de miihim bir yei: 
verllmi~tir. 

Listelerin tetkild g0steriyor ki Bul
ganstan ih~ maddelerinl silrmelc 
i~ln ~k ucma mal ediyor ve bunu 
yabanc1 memleketlerde iyice yayiyor. 
Bro~tirlerde, kucagmda rnuhtellf 

rneyvalar dolu sepetler bulunan, mill! 
klyafetle iiziim tophyan muhtelif k6y
lii kadm tablolan da varchr. Bunlar 
arasmda duvara as1Iacak bilyilkliik
te bir yeml~ tablosu da bulunuyor. 

Ecnebi piyasalardaki rakiplerirnizlft 
nas1l ~h~tiklan hakkmda blr fiklr 
vermek i~in BulgarJann propaganda 
vas1talanndan bahsettik. 

i~ ve Ziraat bankalanmn y~ mey
va ve sebze ihracatl yapmak i~n bir 
~irket kurduklan ~u s1rada l~ pro
paganda tarafmm da gaz oniinde tu
tulmasm1 faydal1 g0riiyoruz. Hatt& bu 

usullerden .~alruz y~ meyva i~in degtl. 
butiln ihracat maddelerimlz i~ln lstl-
, .A.de etmelf, rakfplerimizden bu hu
susta da geri kalmamal!yiz. Bu ffler, 
pek bilyilk masraflara mutevakklt ol
machgma gore yap1lmasma hi~ blr 
engel yoktur. 

Bu miinasebetle ~unu da sayliyelim 
ki propaganda i~erinin epice ihmal 

edllmesine rajnlen Tiirld.ye meyvala
nm, TOrk sigaralanru, Avrupada i. 
tiyenler pet ~ktu.r. rakat nerede.,.... 
lunac&guu, ~ tedarik edlleceitnl 
bilmediklerinden bu istekler ~k clefa 
neticeslz kallyor. 

~enlerde ATI'Upada dolqan blr 
arkad94unns bu vaziyetleri yakmdan 
gormu11 ve ~k ac1 intibelarla danmo.,. 
tiir. Blze bu satirlan yazdlran ~te bu 
dil~ilndiirilcii intibalarchr. iktlsad Ye

kiletinin bunlan nazan ltibara aJa.. 
cagma hi~ ~phe etmlyoruz. 

Erzincanda ~ocuk bah~esf 
Erzincan (~am) - Erzlncanda 

t csis edilen ~ocuk bah~esi, ge~en haf
ta a~Ilrm~tir. Bu bah~e, rnemlckettn 
bilyilk bir ihtiyac1m kar~am1~tir. Bu 
bah~enin tesisindc orgcncral K.Azim 
Orbayin sayin refikasmm biiyiik him
met ve gayretleri goriilmiil?tilr. Halke
vinde a~1lan ~apka h"Ur$undan ahnan 
i.icretlerlc miisamerelerden blriktirflen 
be~ yiiz lira bu ba.h~enin tesisine sa.r
f~ir. <;ocult bah~ 1500 kilaur 
liraya mal olm~tur. 

I 

• 
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Bu sene b1ld1rc1n her 
seneden ~ok olacakm1' 

lktisat vekili 
~ark vilayetlerinde bir 

tetkik seyahati yapacak 

Kart al 
• • 
1~1n 

avc1lar1 §imdiden av 
haz1rl1k yap1yorlar 

K artal (Husust muhablrimlzden)
Jtartalda av merakl1s1 ~oktur. Burada 
blr de avcllar birllgi vard.lr. Kazamn 
a vcllar birllgt, Kartal gen~ler birllgi 
galonunda blr toplant1 yaptllar . MU
mkere rnevzuu avcll1k ve mevsirn av
ian idi. Avc1hkta tecrilbe§J olan av
cllann iddialanna gore, bu sene btl
chrcm gayet bol olaca~. Son giln
lerde esen ¢mal riizgan b1ld1rcmm 
.fazlaca dii~rnesine rnilessir olmakta 
lmi~. 

Filhakika, b1ld.lrcm mevsiminin ~u 
Uk gUnlelinde bile bir~ok b1lldircmm 
avcllann oniine dil~ti.ikleri gorilli.iyor. 
Kartal piyasasmda daha ¢mdiden b1l
dll"Clllln ~ifti 25-30 kuru~ arasmda sa
tihyor. Biitiin avcJ.1ar b1Id.lrcm avma 
hazirlamyorlar. 

BAGLARDA llASTALIK 

Bu se.ne Yakac1k ve Soganllk bagla
nna anz olan salklm ve yaprak has
tal1ki ileriliyor. Ki.ittiklerdelct yaprak
lan kurutan bu hastal1k mahsule de 
sirayet ediyor ve tizfunler tamamile ol
madan kuruyup kahyorlar. Bir~ok 

bagcllar, bu hastal1gm di~er kilttikle
re de sirayetine imkRn b1rakrnamak 
tcin hastahks1z kiittiklerdeld mahsulti 
daha pi~meden toplamaga ba~lam1~
lard1r. Buraya gelen malfunata gore, 
rnaatteesstif Gebze kazasmda da bu 
hastal1k vard1r. 

istanbula c;avll1? uzfunii yeti~tiren 
Tav~ancllda da baz1 baglar bu hasta
llktan milteessirdirler. Bu hastal1k yii
zilnden bagc1lar, bu sene acmacak va
ziyete gelmi~lerdir. 

SEBZECiLER f TELA~A DU~UREN 
BiR E:\Ii R 

Kartala cf var koylerden gclen mey
va ve scbzelerin Adala~la Kad1koyiine 
gonderilmesi istanbuldan verilen bir 
emirlc yasak edildi. Buradaki mi.istah
silleri ~1rtan bu emirin sebcbini tah
kik ettirn: Kartal ve ci·1armda yeti~en 
meyva ve sebzeler ilk once buradan 
tstanbul haline gonderilecek ve orada 
miizaycde ile sat11Ip istanbul belediye 
hududu C.:ahilindeki yerlere gonderile
cekmi~. 

Kadlkoy ve Adalar da ~ehir hudu
duna dahil olduklarmdan istanbul be
lediye.si Kartaldan bu yerlere dogru
dan dogruya meyva ve sebze nakledil
mesinl muvaf1k gormemi~. 

Bereket versin, Kartal belediyesile 
kaza parti b~kam Necatinin yapt1g1 
~bbilsler neticeslnde bu emir kald.l
r1lrm~ ve Kartal mtistahsillerl de Ada
lara ve Kad1koyiine tekrar mcyva ve 
scbze gondermege b~lam1~lard1r. Bu 
suretle Adahlar nisbeten daha ucuz 
sebze ve mcyva isti~ak etmek f1rsati-

DLDNCEYE 

m kacmnarru~lard.lr. 
GEN~LER B1RL1G1NDE l\1USAMER E 

Kartaldaki yoksul ve ldmsesiz ~o
cuklara yiyecek ve giyecek tedarik et
mek maksadile Kartal gen~ler birli
ginde ge<;en a~am bir mtisamere ve
rildi. Biltiln kaza halk1 bu hayirh top
lantiya i~tirak ettiler. 

KARTAL KAYMAKAl\11 

izmir polis mtidtirlUr,i.ine tayin cdi
len Kartal kaymakam1 bay Salahad
din Korkutun buradan ayrilmas1 mii
nasebetile ~erefine bir veda ziyafeti 
verildi. Kayrnakam, Kartalda bulun -
dug11 klsa mtiddet i~inde faaliyetile 
kendisini herkese sevdirmi~ti. Ziyaf et
te biri;ok kimseler bulunmu~tur. 

\Jzti.M OKUMA PANAYIRI 

Ge~cn pazar giinu, f{artalda ~mdi- • 
ye kadar gorillmemi~ bir kalabahk 
vard.l. 0 giin Kartalda Ermeni kilise
sinde (Uzilm okuma panaym) oldu
gundan trenlerden, vapu.rlardan inen 
kadm, erkek, ~oluk, ~ocuk bir~ok halk 
kilisedeki ayinde bulunmak iizere Kar
talm sokak ve caddelcrini doldurmu l?
lard'.f. 

Ayin s1rasmda kesilen yinni koyun 
pi~irilerek Kartal f1karasma dag1til
rn1~ ve derileri de Hava kurumuna te

berrii edilmi~tir. 

Pazar giinkti bu kal~bal1k, hic;bir 
pazara benzernediginden, Kartalm o
tobiis ve otomobUleri miltemadiyen 
yolcu t~1m1~lard.lr. Buradaki esnafm 
da bir hayli ytizil gillmill?tiir. 

Tercumanlar vesika alarak 
vapurlara girebilecekler 

Diln Akdenizden gelerck Tophanc nh
bmma ynna~ Romanya vapuruna gi
dcn seyyah tercUmanlan gtimrilk mu
hafaza memurlan tarafmdan vapura· 
girmekten mencdilmi~lerdir. 

Bunun i.izerine terci.imanlar i~iz 

kalm1~lar ve gilmri.ik muhafaza ba~ 

miidiirlilgilne mi.iracaat ederek bu 
memnuiyetin kaldmlmasm1 istemi~ler
dlr. 

Muhafaza bal? miidilrii B. Hasan me
seleyl tedkik etmi$ ve tercfunanlara 
rnuhafaza idaresinden vesika almak 
$Rrtile vapurlara girmelrlne izin ver
rnii:;tir. 

Balkan fest ivaline i§tirak edecek 
Rumen ve Yugoslav heyet leri 

Balkan f estivaline i~tirak edccek 20 

ki~iden mil.rekkep Rumen heyeti ve 24 

k.i~iden mi.irekkep Yugoslavya heyeti a 1 

ym 28 inde ~ehrimize geleceklerdir. 

KADARI .• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

Eski aile hayatlllllZl goz oni.ine geti
rinl .. Ka!; yiiz evin i~inde, iki gen!; 
kadm bulurdunuz ld, babalanmizm 
klzi kadar ki.i~ilk olrnasm l .. Bilmezsi
niz ki, blr r;oklanm1z, annelerimizle 
sokaga ~1ktigmuz zaman, babalanmi
zm arkasmdan iki karde~ gibl ytirilr
dUk!.. Bunlann hepsi mi fena idi, 
bunlann hepsinin darnarlannda, soy
lediginiz o garib firtmanm, sesi mi 
d uyulurdu? .. 

Bedri bey; yanl1~ dii~iiniiyorsunuz, 
daima s0yliyece~im, yanl1~ dil~iinii· 
yorsunuz! Ve hatlrlam1yorsunuz ki; 
damarlarda d01!1$Wl yalmz f1rtma de
~1, blraz da temiz kan vard1r onun 
1~inde! .. c;<>k degil, bir damla t emiz 
kan istiyorum ben!.. Goz ya~ kadar 
kti~iik bir dam.la; Bedri bey! .. Kadm 
dedigim!z kudret baza.n bu blr damla 
kanla, degtl bir f1rtmay1, btitiln bir 
cehennemi sondilrdiigii ~ok def a gO
riilmii~ bir haldkattir. 

Yarumzda meslegi kac1.m kand.lr
mak olnn, garib ruhlu bir arkadal} ta
~yorsunuzl .. Bir otele girmi~slnizl .. 

Tefrika No : 55 ___ ,, 

Babil kulesi gibi, nereden geldigi, ne
reye gittigi belli olm1yan bi!1 bir renk
te, bin bir huyda insanlarla dolu bir 
otel!.. Damarlarmdn. yalmz o slzin 
me~ur fntmamzm riizgarlarm1 ta
~1yan, bir silrti kadmla kaq1la~m1~1-
mz! .. Muhtercm arkada~1ruz, klymet
tar meslegini, b!.r operator parmag1 
hiineri, bir avuk1t agz1 talflkati ile 
b~lam1~ icra etmege!.. Zemini de; 
anla~1lan ~ok milsald bulmu~sunuz! .. 
~ansm1z yard1m etmi~ size! .. Kar.pm
za ~1kanlar, size d;?miyecegim ama, 
herhalde arkada~1mza Jayik olanlnr· 
m1~! .. Bir tak1m neticeler elde edil
mi9! .. Bu gayritabil neticeleri ~imdi, 
birer misal diye al1yorsunuz! .. Ni~in 

yalmz bunlari misal olarek allyorsu
nuz? .. Biraz da icinde ya~2d.lg1mz vc 
yiiksek znnncttiginiz ~ muhitin hari
cinc r;1ksamza! .. Biraz da ba~lta taba
ka insanlar arasmda dolal}.lruz .. . Oto-
mobilli, kotral1, pijamall tabakanm, 
zavall1 dedigi insanlan tetkik edinizl .. 
O zaman bu s0ylediginizden emin 
olun nadim olacaksm1zl .. Hatta ve 

iktisat vekili B. CelAI Bayar dun 
schrimizde istirahat etmistir. 
' Ogrendigimize gore, vekiI i~ tica
ret umum mildilrii B. Mtimtazla bir
likte yaklnda ~rk vilayetlerine gi
derek tedkikatta bulunacaktir. Bu 
seyal:atin eylill sonuna kadar stirme-
si muhtemeldir. , 

B. Celal Bayar bunu miiteakip An
karaya donecek ve vek~letin yeni 
kadrosuna kaU ~eklini verecektir. 
Tel?kilatta mi.ihim degi~il:likler yap1-
lacag1 teyit edilmektedir. Bu rnak
satla vekaletin tel?kilat kanununu ta
dile lilzurn gorillmti~ ve bir proje 
haz11'lanrn1~tll' . 

Proje Millet meclisinin ikinci te~
rin devresine ycti~tilileccktir. 

Bugday fiatleri 
Dun de 15 para 
kadar yOkseldi 

Bugday fiatlerinin yi.ikselmesi devam 
ediyor. Diin de 15 para kadar fark kay
dedilmi~tir. 

Bu seneki mahsul bol oldugu ve fiat
lerin dtismesi beklendigi halde vaziye
tin boyl~ olmas1 bugi.inlerde fazla mal 
gelmemesindendir. <;iinkil bir~o}: mils
tahsiller ihracat ic;in hari~ten yapllan 
miiracaatlar kar~ismda ihtiyath dav
ranarak ellerindeki mallan ~imdilik 

muhafaza ediyor. Bugday isteyenler a
rasmda Malta, Suliye, Klbns da var
dir. Yilkseklik yalmz bugdayda degil
dir. Btitiin hububat fiatleri firlamak
tadir. italyaya ihracata ba~lanm1~tir. 
Bunun tesirile susam 15, ku~yemi 13,5, 
nohud 6 kuru~a ~1krm~tir. 

Limon ithalinin yasak 
edilmesini istiyenler 

italyan lirnonlarmm ithaline milsa
ade edilmesi Mersindeli Umon mtistah
sillerini tela~a dil~i.irmill'jtilr. ~ehrimiz
de bulunan alakalllarhan B. Rahmi 
Turn;bilek dun Istanbul ticaret ve sa
nayi odasma miiracaat etmi~ ve mem
lekctimizde dokuz ayhk ihtlyaca kafi 
yerli rnahsul mevcud oldugunu ileri 
silrerek haric;ten limon getirilrnesinin 
yasak edilmesini istemi~tir. Oda me
seleyi tedkike ba~lam1$tlr. 

HA VA TEHLiKESiNt Bilen-
lerin arasma kab lanu yanlar! 
Acele ecliniz. Yurt sizi odeve ~a

gmyor. 

Hava Filolanrm z her gun biraz 
d aha kuvvetleniyor, bu geli!?me
yi ist edigimiz dereceye ~1karmak 
i~in llAV A TEHLiKESiNi bilen 
iiye yazllmal1yn. 

Tiirk UJusu el att1gi her i!ji ba -
~an ile bit irmist ir. llava tehli-

1 
kesini yok etmek i~in giri~tigi

miz sava~ ta zaf crle bitecektir. 
Ti.irk Ilava K u rumu 

hatta utanacaksm1z! .. 
Ncsrin hcyecan ic;indc titriyor ... Sc

si boguk vc h1c;kmkh! .. 
- Bedri bey siz; cemiyet diye, yal

mz ot:elde yal}lyanlan, asansorle apar
timanlanna ~1kanlan, otomobille cv
lerine gidenleri znnnediyorsunuz gali
bal .. On1arm har!cinde asll hakiki ce
miyeti yapan insanlar var ki, onlann 
huzurunn ir;iniz hi.irmet hislerile tit
remeden giremezsiniz! .. Bedd bey; 
bana, Marmara otelinin tarasasmda, 
gerdan klran i:;i~man Rus madamm
dan ba~ka bir misal verin de sozlerlni
ze inanmaga r;ah$ay1m! .. 

- Nesrin; ne gilzel konu~uyorsun 
sen! .. dill?i.inil~lerini, oyle mahlrane 
blr inki~af ettiri~in var ki, insan Me
ta kar~nda hayrct ediyor!.. Bu ya~
ta! .. 

- Bedri bey, soziimii kar1~tirrna

ym; sizden bal?ka misaller istiyorum. 
- Klz1m; hayat, soylediklerirnin 

misallerile dolu! .. 
- Ben bOyle A!akt konu~maktan 

anlamaml .. 
- Jsrar etme N eslin ! .. Sonra sana 

bizzat kendi hayatimdan misaller ver
mege kalkanm! .. 

- O zaman davay1 ben kazamnm 
Bedri bey!.. 

- Yaml1yorsun Ncsrin! .• 
- Urnid etmem! .. 
- Nesrin; inand1gim oyle klymetler 

Hekimhan kasa
basi ilerligor 

Y eni istasyonun a~dl§ 
resmi Cumhuriyet 

bayram1nda yapdacak 

llekimhan (Ak~am) - Hekimhan 
deniz yi.iziinden 1094 metre yiiksekllk
te Sivas - Malatya yolu tizerinde 600 
evli ve 2400 niifuslu bir kazad.lr. lki 
nahiyesi ve 88 koyi.i olan bu kazarun 
umumi niifusu da 33,000 dir. Kopru
lil Mehmetpa~a. tarihi malftm olm.1-
yan bir seferinde buradan ge~erken 
halen rnevcut olan ve miiteaddit tak
simatJ cami olan Ta~han namlle maruf 
han He bir de yamna hamam ve cami 
yapbr:nm~ ve o zaman etraftan bir kac; 
ev toplay1p ve bu evler zaman, zaman 
i;ogalarak nahiye ve 1920 yilmda da 
kaza olmu~tur. Kazanm etrafmda 
kaleler, suni rnagaralar ve sanatla ya
p1lm11? asan atikalar mevcut ise de 
bunlann kimin eseri oldugu henilz 
tesbit edilemcmil?tir. 

BELEDiYE i~LERl 
Belediye reisi Galib Mutlu uzun se .. 

nelcr muallimlik yapm1~ gen~, ~all~ .. 
kan, becerikli bir vatand~tir. S sene 
onceye kadar 1500 lirahk biit~ye ma
lik olan belediye varidab, bu y1l 6,000 
lirayi mi.itecavizdir .. Kasabanm imar 
vc terakkisine azamt gayretle ~ah~ .. 
maktadir. Bilhassa, kaymakam Beklr 
Akten, bir idare memurundan bekle
n en gayret ve hiisnii niyetle ~ah~mak
tad1r. 

Sivas - Malatya iltisak hath da ka
zamizdan gec;mekte olup onfuniizdeld 
Cumhuriyet bayrammda da istasyo
nun resmi kii~ad1 yap1lacak ve Hekim
han yakm bir atide ~irln kasabalan
rn1zdan biri olacakbr. 

l\tAARiF i~Ll';R~ 
Gec;cn sene 18,000 lira sarfile vi.icu

de getirilen ve Sakarya adm1 ta~1yan 
5 sm1fh ve 5 ogrctmenli bir ilk okul 
nahiye ve koylerinde de birer ogret
menli ve i.i~er sm1fll 7 okul vard.lr. 
Kayrnakam Bekir Aktenin yard1m ve • 
delaletile gec;cn senc oldugu gibi bu 
sene de fakir ve kimsesiz gocuklarm 
kitab, elb!se ve ogle yemekleri tahtl 
temine almm1~br. __:. ___ _ 

Izmir Ozumculeri yeniden 
sipari~ ald1lar 

Izmir 24 (Ak~arn) -Amerikada bu 
seneki iizilm dekoltesinin 150,000 ton 
oldugu ve bunun yiizde 25 nisbetinin 
Avrupa istihhik piyasalarma gonderi
lecegi buraya gclcn haberlerden anla
~1lm1~tir. Ame1ika ilzilmlerinin gec;cn 
scneki rekoltesi 200,000 tondu. Rekol
tenin azhgmdan Ege mmtakas1 Uzfun
lerl hcsabma istifade etmek mtimkiin 
olacaktir. 

izmirdeki ilzi.im ihracatc;1lar1, yeni
den milhim bir ~ok siparil?ler alm1~
lard1r. izrnir ilzi.im kurumu da sipa
ri~ler alm1~br. Yakmda piyasaya ~1-
karak mtibayaata ba~hyacakbr. 

vard1 ki!.. Haydi saylemeyim! .. 
- Btlakis, soyleyiniz ki derdlerimizi 

de9clim ... 
- Soylcmegc cesaret bile edemiyo-

rum bugiin! .. 
- Aldathlar m1 sizi Bcdri bey? 
- Bilrniyorurn! .. 
- Fena intihap ctmi~siniz oyle ise! .. 
- Bilakis, daima iyi intihap etti-

~imi zannediyordum. 
- O hnlde ni<;in aldattilar! .. 
- Bilmiyorum ki! .. 
- inanmam Bedri bey; seven ka-

dm aldatmaz! .. Muhakkak sizi sevmc
mi~ler! .. 

- Olabilir; fakat dnirna sever gibl 
gorilntirlcrdi! .. 

- Bunu herhalde anlard.lmz siz 
Bedri bey! .. Sever gibi gortinen sev
meyen kad.ln, c;abuk kc~fedilir! .. 

- Ben daima bunu ke~fedemedim! .. 
- inanm1yorum! .. 
- Hele bir dcfasmda, son dakikaya 

kadar bunu anhyamad1m!.. Diil?iln, 
neler ge~mi~ te farklna varamam1-
~m!.. 

- Hep f ena misaller al1yorsunuz 
Bedri bey! .. 

- Sana h ayabm1 soyliiyorum! .. 
- Hayatm1z1 soyli.iyorsamz, n ir;in 

k1z karde~inizden mesela bahsetmek 
istemiyorsunuz?.. Onun hayatm1 mi
sa1 olarak ve!·senize bizel .. 

Bed1 inin gozleri, birdenbire parla-
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KADIN KC$ESI 

Lacivert yiinliiden 
elbise 

Llcivert yiinliiden elbise. Yaka.9 
kolall Ince ketendcndir. Kravah 18.cl· 
vert kurdeledendir. 

,. 

Edirnede su derdi 
lcme suyu meselesi 
hala halledilemedi 

Edirncde iyi su meselesi elan halle
dilememi~tir. Belediyenin yollan su· 
Iad.lg1 ve yangma tahsis et tigi arrosos 
ile Sinekli ve Arnavut koyiinden ge
tirdigi vc ~ehirde f1c1Iara koyarak hal· 
Im 15 kuru~a sattigi sular1, bulamk 
bir renk almasmdan dolay1 i~emeyen 
balk nihayet belcdiyenln inhisan ha
ricinde kalan ve SineYJi, Arnavut koy 
sulanna nisbeten ikinci derece bir SU 
olan (Dcmirta~) dan eski sucularla 
su getirtmegc mccbur kalm1~lard1r. 

Edirne belediycsinin halkm Slhhatl
le alakadar olan bu ciheti gene halkm 
mcnafiine uygun bir ~ekilde halle 
makul bir ~are bulmas1 icab eder. 

Ticari 1stllahlar kakkmda 
bir kitap 

Bcynelmilel Ticaret od?.Sl Tiirkiye 
milli komitesi diinya piyasalannda 
kullamlan ticari istllahlar hakkmda 
bir kitab ~1karrm~br. 

Bu eserde ticari sab~larda sahc1 ve 
ahcmm hak ve vecibeleri hakkmdaki 
teamiiller toplanmi~tir. 

di ve durnanland1.. . Sesinde canll ve 
tatll bir titreyi~ duyuluyor ... 

- Kard~im; klz karde~ml .. Dogru 
Nesrin; hakkm var! .. i~tc ona inaru
yamm yalmz! .. O bamba~ka bir in
send.lr, Nesrin!.. 

- Gordiiniiz mil, insan demek dai· 
ma faziletin m~asm1 hatirllyabili· 
yor ... Elb~tte onun da ho~una giden 
bir adam ~iknbilirdi. Elbette onun da 
damarlarmda sizin me~hur firtmaru• 
zm riizgarlar1 cscrdi. Arna. esrncdi. 
c;unkii i;;erefli y~amanm faziletinl 
idrak edecek bir ~ura. sahipl .. 

- Arna, o b.amba~ka bir k1zd1r!.. 
- Bu mavi kubbenin altmda, kIZ 

karde~iniz gibi bamba~a milyonlar 
var Bedri bey! .. 

- Nesrin; karde~m 24 yal}.lnda, nl• 
~anbs1 da yirmi s:?Y.ize daha ycni giri• 
yor ... 

- Gene ya~ m~selesini c;1knnyorsu
nuz ortaya! .. 

- Ondan daha ~ok hi!; bir ~eyden 
korkmuyorum da onun igin Nesrinl .. 

Ncsrin birdenbire susuyor .. kil~Uk. 
k1rm1z1 dudakla11nda t atlI bir bilkii· 
lil~ klmild1yor ... 

- Bir $CY soracag1m size ama Bcd
ri bey danlmaym! .. Karde~inize ~ok 
insansuuz degil mi? 

- Kcndimden dalia ~ok! .. 
(Arkas1 \'ar) 
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itfaiye toreninde, eski tulumbaci 
reislerinden biri anlatti: 

-- Ev ~ra gibi, tepeden tutu$mUf 
Yantyor. Sahibi bir kocakan., yamm· 
da S1Zlanarak yalvanyor: 

- Canim evzadim, kuzum evladim, 
iki gozum evlddzm, kurtar ru evi ... 

Nihayet sabrim tiikendi: 
-- 9tmdi evUidmim, amma ev son

&iin, bana kizmi verir misin!. 0 zaman 
tuzumbaci diye vermezsin degil mi 
k()Ct.:kan! ... 

••• 
1 

Patronun odasmda oturuyorum. 
~enye memurlardan biri geldi: 

- Ba$fnzz safj olsun, dedi, emre
der..,cniz merhum direktoriin yerini 
alal!Zm ... 

Patron biraz dii~ilndil: 
.- Hayhay, 11alnzz bunun ifin be

nzm1e degil, mezarci ile anla~malisi-
nzz, dedi. . .,. 

~arlok Holme$ - Vat.son bugiln 
kisa den giymt~sin. 

Vatson - ~kolsun Holmes! .. Na
ill anladm? 

Holmes - Pantalonunu giymegi 
llnutmu~sunt ... 

••• 
- ilcf koltuk veriniz. 
- Koltuk yok, yalntz ayqkta yer 

t>ar. 

- Bu gozliikle de yazt okuyam1yor 
musunuz? .. 

- Okuyam1yorwn ya, Tilrk~e degil 
Jd ..• 

Kuyruklu 
- Demdar ne demektir? 
- Kuyruklu ylldlz demektlr. 
- Bana bir kuyruklu yildlz ismi 

soyle ... 
- Miki Maus! .. 

Se be bl 
- Neden kendini pencereden attm? 
- Bir kadm.m yalaru yiizil.nden. 
- Bunun ic;in hayatma mi klyacak-

tm? 
- Tabii. Bana: Kocam evde yok 

gel demi~ti, halbuki kocaSI evdeymi~I .. 

I EVDE YOK DE ... I 
Herkes isminden memnundur san· 

mayin. Mesela bizim Selma soy achn
dan hi!; de memnun deglldi. Koyun
oglu! .. Babas1 bu ismi nereden bul
mu~tu? .. Bu soylenecek, yaztlacak isim
miydi?. 

Selma biiyildii, yeti~i, geli~ti. Art1k 
evlenmek istiyordu. Amma bu arzusu 
her gen~ Jozm arzusu gibi degildi. Sel· 
ma soy admdan kurtulmak i~in evlen
mek istiyordu. 
Bir gece baloda tesadiif ettiler ..• Dans 

ettiler. Bir fokstrot, bir tango, bir 
vals, bir ~imi, derken blr randevu ..• 

- Yann sizi gellp gorebllir miyim? • 
- Haybay, beklerim ... 
Sdmanm sevincine payan 'fOktu. 

Koyunoglu achildan kurtulacaktl, da
ha ni~nlarur ni~nlanmaz ~s1-
run ad.Im kullanacakt1. 

:f-44 

Erte:;i giinii Selma salonu siisledi, 
kendi siislendi, heyecan i~inde miis
takbel nipnbsm1 bekllyordu. 

Kap1 ~ahndJ. Selma yiiregi atarak 
kanapeye oturdu. 
Bizme~i elinde bir kartvizitle sa

lona girdi, Selma kart1 aid.I, blr goz 
atti, evvebl sararch, sonra klzarch, ni· 
hayet hiddetle hizme~iye dedi Jd: 

- Ko~ogluna beni evde yok de ve 
ilAve et: Sakm.bir daha gelrneyiniz, 
bayan Selma art1k hi~ evde bulu.nnu
Yacaktll'! •• 

- Peki, iki ayakta yer veriniz fakat ·._..,._.,....., ___ '""'9_-;-~~lllliiiiiilil _ _. ___ llllil_iiiim ... _lliilllllii-T-r~1 
iian 11ana olS'lmf ... 

••• 
- Hald o kzzla ni$anlz mzsm? 
- Hayzr. 
- Memnun oldum, ¢lnkil o kiz ri-

1Litime dokunuyordu. Ni~anmz nasil 
bozdun? .. 

- Evlenerek! ... 

Terbiye 
- ~u hizmet9ilarde terblye denen 

~y kalmad1. 
- Neden? 
- Neden olacak bizimlrJ hem i!l gO-

liir, hem 1shk ~alar: .. 
- ~iikret, bizlmki sade ishk ~ah

Yor .. 

Kurtulmu$ 
iki serseri kar~1l~tllar ve birbirle

line e~i dostu sordular: 
- Patburundan ne haber? .. 
- Bi~are idama mahkftm oldu ama 

kurtuJdu. 

- Ra~t1 rm? 
- Hayir hapishanede tndil! .. 

Bir konu!?ma 
llam Liitri istanbuldan Ankara 

hluhabirile konu~uyor. Ankara muha
biri sesleniyor: 

- AJJo!.. AJlo! .. Bana ild yiiz lira 
gonderinlz ... 

lfaJil Liitfi i~itmiyor: 
- Anlam1yorum, hatlarda bozuk-

luk var galiba ... 

- Bana iki yiiz lira gonderiniz ... 
- Anla~Jlm1yor, hatlar bozuktur ... 
l\luhabcre mcmuru araya girdi: 

.. - llaUarda hi~ bir bozukluk yok, 
soyJenenlcri bcn duyuyorum. 

lfalil 1.iitfi k1zd1: 
- OyJcyse iki yiiz liray1 siz gonde

Jiniz! ... 

Bakm•!? 
l.'k.rem Re 'idle Cemal R~d yahdan 

landaJa bindiler, bahk avma a~Jlch
lar. Oltalarim attilar. Aksi tesadiif o 
g\in babk yoktu. iki kard~, ellerinde 
0 ltanin ipl uyuya kald1lar. 

li:krem uyku arasmda ba~ a~gi de
l'lize yuval'land1. ~oyle dibe kadar dal
dJ ve iyl yiiziicii oldugundan ~Jkt1, 
Bandal1n kenarma tutundu. Cemal 
uyand1 ve sordu: 

- Dti~tiin mii Ekrcm? .. 
Ekrem hi~ dii~cgi kabul eder mJ! 
- Hay:ir, dedi, oltarun ucundald 

YentJer duruyor mu diye baktnn da 
geJdfm! .• 

Tltiz 
~air Necdct Ril~ii hastahk bahsin

de ~k titizdir. Bir giin tifodan soz 
a~lld1 da sorduk: 

- Sen nc yap1yorsun Necdet? 
- Suyu kaynnt1yoJ"um, sogutuyo-

l'U'h, filtreden g~iriyorum ve... ~a-
l'ap l!;iyomm! dedi. t 

_ Blliyonun, bedava gidemiyecegm loin gitmlyoruz, neye gelmedigimizi 
soranlara ne diyeceksin? .• 

_ Dogruyu soyliyecejim: Havadan gelemedik, 4iyecegim! .. 

I KULAKTAN 

Zam 
Amele haf tallklarma be~ lira zam 

yaptlmasm1 istiyorlard1. Fabrika mii
diiril bu tekllfi kabul etti ve ameleye 
~u tamimi gonderdi: 

cSabahlan i~fne be~ dakika ge~ ge
lenden bei1 lira kesilecektir. Ha!tada 
blr defa olsun 4e be~ dakika ge~ gel· 
miycnler i~ten ~1kanlacaklardlr .> 

Komlsyoncu 
Salamon bir yangm sondilrme Aleti 

satma~a ugr~1yordu: 
_Elli sene garantidir. 
_ Elli sene sonra benim obilr diln· 

yada olm1yacagim. ne malftm ya? 
_ iyt ya i~te, as1l orada i~inize ya-

rarl .. 

Tarif 
Sokakta buldugum blr defterde 

okudwn: 
_ Bir gen~ klzla bir erkek arrunn-

daki kavga, nikAh memurlugunda so
na eren bir nutuktur. 

Sa rho$ 
- Kocamn sarho~lu~undan ~a.

yet ed1yorsun ama bir fieY yapm1yor!. 
Sen nnsil anhyorsun? .. 

_ Emprime kuma~nnm ~i!;ekler:ini 
sulamaga kalloyor. 

KULAGA I 
Re kl am 

Doktor Salamon golf oynamak ic;in 
~i~liye gittl. Ayazagadaki !tayua gire
ceg! zaman, golf lmltibiiniln hademesi: 

- Toplarrmzm iistilne isminizi yaz
chnruz, dedi, kaybolursa bulup size 
getirlrler. 

- Peki yaziruz: Salamon. 
Adam yazdl. Salamon devam etti: 
- Bir de doktor i!Ave edin!z. 
Adam yazcb. Salamon gene devam 

ettl: 
- Sabah ondan a)qam sekize ka

dar hastalanru Beyoglundaki muaye
nehanesinde kabul eder. 

- Eger o adama varacak olursan 
evinize adJmnm atmam .. 

- Aman anne bunu ona soyJe de 
hJ~ tereddildii kahnasm, hemen evlc
nellm .•• 

Sahlfe '1 

Bir otomobil segahati 

Avrupa kapbcalar1 neden 
~ok kalababkbr? 

Sabah, ogle, ak!;»am yemegi dahil oldugu 
halde banyolu, l~lnde akar maden 
suyu bulunan blr oda dort llraya ... 

Bad Wildungen Fiirstllches Badehotel 

Bad Wildungen 20 - istanbuldan I 
Viyanaya kadar otomobille yapbg1m 
seyahati gec;en mektubumda anlat
mi~tun. Bugiin de Viyanadan hareket 
ettikten sonra uzun bir lAmelif c;evi
rerek bu kapllca ~ehrlne gelinceye ka
dar gordilklerimi anlatacagrm . 

Viyanadan sabah erken yola ~1ktik. 
Semering iizerlnden Avusturyanm en 
giizel golii olan Worther Seeye geldik. 
Yol ~ok gilzcl. Otomobille seyahat bu
rada cidden blr zevk oluyor. Ak~ama 
dogru gol kenannda Velten ~chrine 
vas1l olduk. Fevkalftde bir yer, doyul
rruyacak derecede giizel manzara ..• 
Oeceyi bu ~ehirde gec;irdik. 

Ertesi sabah, di.inyamn en yi.iksek 
otomobil yolu olan GrossglOckner yo
lunu takibe ba~ad1k ve (2680) metre 
yfikscklige kadnr ~1ktik. iki tarafta 
blr bu~uk metre yiikseklikte knr var. 
Fakat yol te1"temiz ... Mnnzarn fevkald
de. nrollann biltiin gilzelllklerl gaze 
~arp1yor. Bu giizel yolda blr iki defa 
durduk. Oniimiize c;1kan otellerde bi
rer kahve i~erek gilzel manzaray1 sey
rettik. Ak~ama dogru Salzburga var
dlk. 

Salzburgun tam festival zamani. .. 
Dilnyanm dort bir tarafmdan binlcr
ce seyyah gelmi~. ingiliz, Frans1z, 
italyan, Qek, her milletten adam var. 
Buna ragrnen otellerde yer bulmak 
kabil. Buraya gelenler bilhassa tiyat
roya ko~uyorlar. Bir ~ok bilytik musi
ki ustadJan burada. i~Jerinde me~hur 
bestekar Toscanini de bulunan bu iis
tadJar orkestralan idare ediyorlar. 

Gecelc1i tiyatro bir filem. Herkes 
!rakh, tuvaletli. Elcktrlk 1~1klan al
tmda p1rlantalar, elmaslar pml pml 
parhyor. i~eriye giremiyen binlcrce 
balk da tiyatro ~1k1~m1 seyrediyor. 

Bu giizel ~ehirde bir giln kald1k. Bu
radan Prag ve Dresden tarlkile Berli
ne geldik. 

BERLfNDE iKi GUN 

c;ok iyi bildi{;Tim Berlin, olimpiyad
lar miinasebctile adeta tamnmaz bir 
hale gelmi~. Her taraf donanm1~, her 
yer siislii. Fakat otellcrde yer bulmak 
blr mescle. Bir ka~ otele ugrad1ktan 
sonra nihayet yer bulabildik. Nisbc
ten ufak bir otel. Fakat temizligine 
diyecck yok. i~inde her tilrlii konfor 
da var. 

Sabah erkendcn kalktik, Berlin! 
gezmege ~lkt1k. O gilnkil olimpiyad
lar icin bilet almak istedik. Fakat ne 
mfunkiln ... Biltiln biletlcr ~ok evvelde1' 
satilnu~. Buna can1m1z s1klld1. Vakit 
ogleye geldiginden yemek ic;in bir lo
kantaya girdik. 

Oteller gibi lokantalar da kalaba
llk. Oturdugumuz masada bo~ bir is
kemle vard1. Bhaz sonra bir Alman 
geld!. Elbiseslnden ve yaknsmdaki 
gamah ha~ i~aretinden nazile1in He
rl gelenlerlnden biri oldugu anla~1h
yordu. Rcsmi bir sclamdan sonra otur
du. Bizim ba~a bir llsan konu~tugu-

muzu gorunce alakadar oldu. «Ya
banc1 oldugunuz anla~1hyor, acaba 
size bir hizmet edebillr miyim?> dedi. 
Bertini iyi bilcllgimizi soyledlm, ~ek
kiirle mukabele ettim. 

Bunun iizerine cHangi mcmleket
tensiniz?> diye sordu. Tiirk oldugu
muzu anlaymca: cEski milttefikimiz.: 
diye hararetle elimlzi s1kt1. Tiirklerin 
askerlikteki kudretinden, son sene
lerde Atatilrkiin sevk ve idareslnde 
her sahada kazand1g1 muvaffak1yet
lerden bahsetti. Muhakkak bize bir 
hizmet etmek istedigini soyledi. Olim
piyadlara girmek igin bilet arad1gumz 
halde bulamacbgrm1zi, bilet bulabilir
sck pek memnun olacagrmm soyle
dim. Adamcagiz cebinden kendi bile
tini ~lkardl, sonra tclefona ko~tu, bir 
kag arakada~mdan bilet gctirtti: 

- Biz hemcn her giin olimpiyada 
gidiyoruz. Bugiin gitmesck de olur ... 
diye blze verdi. Biltiin isranmiza rag
men bilet paras1m da almad1. .. 

Berlindc iki giin kald1k. Burada bir 
c;ok ~eyler istanbula nisbetle c;ok ucuz. 
Bilhassa ge~ecek, ev e~yas1 ve saire .. 
Wannseeyi ziyaretle ge~irdik. U~ilhcii 
sabah erken yola i;1ktlk. 

BAD WiLDUNGEN 

Bcrlinden Laypzig, Weimar, Erort, 
Kassel yolile Bad Wildungene geldik 
500 kilometrelik bu yolda bir metre 
bozuk kls1m yoktu. Biltiin yollar c;ok 
mtikcmmel. 

Bad Wildungen bobrek bastahklan 
ic;in tedavi yeridir. Fransamn Witeline 
muadildir. Bir ka~ sene evvel Witele 
gitmii;;tik. Witcl de gilzel. Fakat bu
ras1 muhakkak ki oradan daha giizel 
ve daha biiyuk. Bilhassa Witelden 
c;ok ucuz. 

Bad Wildungen parklar, bah~eler 
i~incle bir kaphca yerldir. Etraf1 ka
milen ormand1r. 9ehirde say1s1z otel 
ve pansiyon varchr. Her giln sabah ak· 
~am parklarda konser vclilir, geceleli 
de bir c;ok konser ve tiyatrolar varcbr. 

ilk defa olarak geldigimiz bu ~ehir
dc blze Furstliches Badehoteli tavsiye 
etmi~lerdi. Meger buramn en lilks 
ot. i: imi~. Hakikaten saray gibi bir 
hina. Fakat fiatler de o nisbette ucuz ..• 
Sarah, ogle, ak~m ycmegi dahil ol
mak tizere iki ki~lik banyolu gtizcl bir 
oda sekiz liraya ... Yani adam .. ba~na 
g(!nrle dort lira ..• Odanm i9inde faz.ln 
olai ak maden suyu akan bir c;e~me de 
v~r. Bu suretle menbaa kadar gitmc
ge lilzum kalmadan odamzda suyu 
do1durup ic;ebilirsiniz. Bu kolayhgi 
~imcliye kadar hie; bir tarafta gonn~ 
dim. 

Bu kadar lilks, bu kadar ihtii;;am 
dort liraya ... Uc;, iki, h atta bir bu~uk 
liraya c;ok gilzel ve heni.iz bizcle misli ol· 
mtyan oteller var. Bunu gonince bu
ralarmm neden insanla doldugunu, 
bizim kapl1ca ~ehirlerimizin ise neden 
tenha oldugunu anlamak pek kolay
d1r. 
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lzmirde deniz 
birinCilik 

miisabakalarz 
Izmir 24 (Aq&m) - :bmlr mmt.. 

kas1 deniz birincillk mljpbakalan. 
netieelenmlft;ir. llil43bMaJv, Gbll• 
ya1J.da sahntn en ~ bir Jerinde ya
pllnuftu". Den1a ~· mQ.pbakalan, 
t>1r hafta evvel lnciral~ yaptlmlf
tL Fakat tnciralbnuJ., ~ 11alrl1IJ 
ebeblle baZl ~l~ gidememe

lerl, batt& ftktlle ~ yapllmak 
ilaere dtkilmif dem1r kamklardan ball 
spomilann yaralanmfLl~ yti.zilndm • 
GUzelyah terclh ediluJ.\ftlr. l ..._ 

AK.AM 

Miisabakalarda alJDiW ~Uceler f'Dl-
lardlr: Dmlll Mrtndllklerl mOsa'babJan ba kem heyeU Adatepe torpltesunia 

100 metre serbest yiizmeye (10) yiiz..J 
~ girmi~tir. K. S. K. talmmndan D ht 1•t~ Al 
Ekrem 1,31 ¥2.d~ikada ~urla ~irin- onanma mu e I J- tay 
ci, Goztepe klubunden. Fikret 1ldncl 

~~
1

:::~~:.::: GOztepe muhteliti ma~1 
girm~t r. Birlnciligi 3,18 daJrikada 
K.S K. takrmmdan Cemal, ikincllllf 
Gozrepe klilbiindcn Mehmed ve ii~tin
cillugti K.S.K. dan Aslan kazanmiir 
lanbr. 

Ma~ canl1 oldu, Donanma muhteliti 
ii~e kar11 dort sayi ile galip geldi 

lOC metre sut i.istu miisabalcasina 
bef SpCll"CU gi~Ur. K.S.K. takmundaD 
Hilsameddin birincl gel.mifSe de fawl 
yaptigmdan birincmgl QOztepe klil
btlnden Nafiz kazan~br. Rekor 
2 7 3 5 dakikadlr. ildnclligi Altay klO.· 
bftnden Halidun, ii~iincilliigu de gene 
Altaydan Miinir ~ardlr. 

200 metre kurbagalma ya~. ~t 
a1ikll olm~tur. B~ ~ arasmda, 
mi.isabaka harici yiizen K.S.K. klil· 
biinden ~rif blrlnci gelmi.pe de ... 
1lmam).f, Altayh Suh&~ K.S.Jt. 11 
Muhtar ikincl ve gene aJ.lll kliipten 
Idris u~iincii gelmiflercllr. 

1500 metrelik m;=;:~t miisaba-
kaama 11 yiizg~ • lt.SX. dall 
Kenan m\isabaka harlcl blrlncl pl-

mi~tir. 
Demirspordan Ali birincl, Mustafa 

lkinci ve GOztepeoen Cevad iiciliictl 
gelmi~erdir. 

Donanma muhteliti De Altay • GOztepe muhtellti oyunculan hfr aracla 

4X200 bayrak yar1~1 ~ok heyecanh 
olu tur. Yari~a Goztepe, K.S.K. ve De
mirbpor talmnlan girmi~erdir. Netl
ced Turgud, Aslan, Azm1 'Ve Ekrem
den murekkeb K.S.K. takmU 15jll 
dakikada birlnciligl ~tir. :lldn
ci GOztepe, uciincil Demirspor taklm· 
Ian gelmi~tir. 

Bundan sonra Tiirk bayrak ya~ 
~ apllm1~tir. Bu yan.,, bayrak y&.rlfl&· 
nrun en heyecanbs1 idi. 100 metre m.rt. 
ustil, 200 metre kurbaialama ve 100 
metre de serbest yilzfildtt. SUha, Hali
dun ve Ozerden mute~ /Jtay tab
nu 7 15 dakikada biriJ\Ci, ltS.K. tala· 
rm 'l .18 dakikada ildhci \Ile GOztepe 
taklml 7,30 dakikada ii~ilncii gelmif
Ierdil 

400 metre serbest Yanfta 'l ,25 d&
kikada K.S.K. dan Cemal blrincl, De
ml~pordan ~rvet ikinct ve GOztepe
den Orhan ti~iincil gelmi§lerdir. 

bmir 24 (Aqam) - Liman1m1ula 
bulunmakta olan donaruna.IIl1ZlD muh
tellt t'utbol taknm ile izmir1n Altay -
GOztepe muhteliU arasmda Alsancak
ta Halle spor sahasmda yapllan milsa
baka, cok alAka ve heyecanb olmUf, 
donanma talomi, Altay - Goztepe 
muhtellUne u~e kar¥ dOrt golle gallb 
gelmi.ftir. Miisabskayi seyreden balk 
arasmda filo amirall Tugen£ral ~Wuil 
Ile vall Fazll Gill~ ve daha blr ~ 
zevat bulunuyordu. Yavuz IIllZlka ta
kum da sahada yer alnu~ ve miisaba
kanm devammca ara ma gilzel par
~ar ~alnuftlr. 

Alktf1ar arasmda sahaya ~lkan lld 
taraf oyunculan, birblrl .,erefine: 

- Y*! diye bagmhktan sonra 
kar~1 Sll'alandllar. 

Milsabakamn ilk dakikalannda Al
tay - G<Sztepe muhtelitlnin aiir bas
t11t ve daha te1mlk bir oyun sistemt 
tatbtk ettlit gOrilldU. Donanma muh
telltt oyunculan, t.eknlk clhetlnden 
zaJlf olmakla beraber daha atllgan 
oynuyorlardl. ilk devrenin 20 net da
kikasma kadar ik1 taraf kales! de bir 
~ tehlike atlatt1, f akat gol yaplla
madl. 20 nci daldkada Altay - OOztepe 
muhtelitl hesabma ilk gol kaydedildi. 

Bir haft.a evvel Yavuz futbol tainm1 
lle K. s. K. taktm1 arasmda yaptlan 
mODbakada da bOyle olm114, K. 8. K. 
taJmm ilk devrede 1k1 gol atllllfb. Fa
kat lkincl devrede Yavuz talanu ~k 

Yimae birinclUklerlne ..._....._ ~rak beraberllgi temine muvaf-
... -- fak olmu~tu. Onun l~in seyircller ara-

Wr pup sinda kalaballk gruplar te~kll eden 
denizcl gen~lertmiz: 

Praida bir futbol ma~I _ zarar yok, netlceye bakahm. 
Prag 23 (Aq&m) - Moskovadan Diyorlard1. Yap1lan bu goltln, do-

geten Sovyet tutbol taktmlarmdan Dl- nanma muhtelltl oyunculan iizertn
namo ile <;ekoslovakyanm mWl tab- de iyi bir tesir yaptigi glirilldil, daha 
muun, ge~en a~ burada Ma.sarik sert ve canla, ba~la oynamaga ~la-
stadyumunda kuvvetll elektrik ziya- dllar. Fakat yap1lan akmlar semere 

~frildi. Aym mmancia bu devrede do
nanma muhtelltinde tecrilbell futbol
cillerden 1k1 gen~ oynam&la baf]adl. 
Bunun neticest olarak donanma muh
tellU agJ.r basmap baflad1. 

ik.inci devre bqllyah heniiz bef da
kika olmallllftl kl, donanma muhte
litinin bir gol yapt1gi ve il~ dak1ka fa
s1la ile ildncl ve beraberllk goUlnQ 
kaydetUit g6rilld0.. Biitiln halk, bu 
gollert silrekll blr fe]dlde alktflach. 
Altay - OOztepe muhtellti de blr da
kika sonra tl~Uncu golUnil atti. 

Bu suretle Altay - O<ntepe muhte
litl, gene bir gol fazla yap~ oluyor~ 
du. Devrenin ortalarma dotru, do
nanma muhtelitl, beraberlik golilnil 
temin etmek i~in durmadan Te topu 
bekletmcden hucumlar yap1yor ve 
Altay - OOztepe kalesl tehlikeler atla
tiyordu. Kaleel d~ yaralandl ve 
lhtiyat kalec1 vazlfe g6rm~e bqladl. 
Donanma muhtelltlndeki oyunculann 
dayamkll ve nef esli olmasuun teslri 
bu siralarda kendini gOsteriyordu. Al
tay - Ofutepe muhteliti oyuneulan 
~i~mi~ler, ko~cak halleri kalmanu~. 
Bunu f1rsat bilen donanma muhteltti, 
ii~tlncii ve beraberllk golilnU yapmak
ta zorluk ~kmedi ve oyunun bltme
slne pek az kalchfl mrada da toptu 
hficumlarla muhasun kalesini f(lt 
yalmunma tut.an.k clardUneft, gaU
blyet golilnft cM yapta. 

DenU.cllerlm1zi bu muvaffalaye
tl, halkm takdtr ve ~larlle ~
landl. iki talamda da aks1yan taraf
lar vardI. Deni7.cllertmiz. kafa YU.rma
da, topu stop edip pas vermede pek 
muvaffalayet gosteremediler. Fakat 
!utbolde esas, gol atarak galib gelmet 
olduguna gore bunu yapblar. Miaa
firlerimizin gallbiyetlni biz de tak
dlrle kar~lanz. 

Ian altmda yaptigi bir ma~ta Sovyet vermiyor ve Altay - GOztepe mtidafa-
talrum Qekoslovakyayi 1-9 sayi ile yen- asmda klnhyordu. Devrenin 35 ncl da- A K B A 
~tir. Birinci haftaym 0-2 olarak Rus- kikasmda donanma muhtelitine bir Ankarada her dilde gazete 
lann leh'nde neticelenmi~tir. Kalan 7 gol daha yapildl. Birinci devre, bu su- mecmua ve kitaplan bltln 
golu de Ruslar ikinci haftaymda yap- retie 2 - 0 donanma muhtelitinin aley- mektep kitaplan ve lmtulyeJi 
~ardlr. Qekler, yalmz teknik oyun hine bittl. ucm olarak A K B A ma ..... 

Izmir mektuplari 

lzmirde ili~s1z, giine1t 
kurutulan iiziimler 

On bin ton iiziim bu tarzda haZ1rla
n1yor. Almanyadim istek ~oktur 

Izmir tlzftm kurumu lmalltbaneslncle tizilmler ayiklamr n aynhrkm. 

Izmir (Aqam) - trmir bavaUatn
deltl baRctlardan bir ~otu, bu sene 
elde etttkler.. iiztimlerden blr Jcsmm1, 
KallfomiY,anm Tompsons nevi ~klinde 
llA~s1z ve gune~te kurutmak sureWe 
satmata hazirlanm~ardlr. Alman
ya ve tngilteredeki firma1ar taratm
dan bir ~k siparl~erde bulunulan bu 
nevl ilzilmlert, hm1r i1zi1m kurumu 
satm alarak iht&.9 edecekttr. 

'O'zfun kurumu, bu nevi ttdm Jrurut
manm felill hakktnda blr beyanname 
ha?.JrlaDUftu". Yalonda bQtiln bagc1-
lara gonderecekUr. Bu beyannameye 
gore Kallfornlyanm TompM>DS nevi 
tarzmda kurutulacak i1zUmlerlD tytce 
balianlll8Sl ve kemale gelmesl I.bun· 
dlr. U zi.imler, asmadan kesilerek sergi 
yerinde haz-.rlanan tahta tepsilere ve
ya sergl kAg1dlan Uzerlne Bandmna 
amellyest yap1lmadan serllecektir. 
Gilne~ kuvvetine g<Sre ilzilmler 

8-10 giin i~inde kuru ve alt lmm1 ye-
'11 kalrr. 0 vakit giin~ gOrmtyen kts
m1m da giine~ ~evlrmek lAzundlr. 
I>Ort, be~ giin sonra Uzilm tamamlle 
kurumll.f olur. Bu Uztimler, sergiden 
kaldmldlktan aonra ~ ambar 
veya sundurma gibl bir yenie Ye 11sti1 
kapall olarak ¢plert ayiklanmadan 
blr miiddet daha bekletillr ve nemll 
ka.lm.1' olan taneler, tamamen kurur. 
Boylece ilzfunler mor bir renk allr. 
Bu ~eklldeld tizfunlerin potaaa. banchr
ma masra!lan olmadli1 gfbl fstfhllk 
nlsbeti her yil dhanda birar: daha art
maktadlr. 

Yalnlz Kalifomiyada bu suretle tu
rutulmakta o1an llsiimlerin mikdan 
se11ede 100 bin tondan fazladlr. Hal
buki Kalifomiya tizam rekoltesi 200 
bin tonc:\Ur. 

Bu uzilmlerden mtlhim blr Jasmuu 
Almanya ve tngUtere 1st!hllt ediyor
du. Klering ve ta.kas anl8'1Jlalanna 
yanqnuyan Amertkarun iktisadt st
yaseti sebeblle Almanyadald ithalAt
~llar, blze muracaatla bu nm 1lzi1m 
lstihsal etmemlzl tekllf etmlflerdfr. 
Bu miiracaati derbal kaqa1amak 1~tn 
tertibat ahnmtftn'. 

Manlsa ft tzmtr havallllnde yeti-

Kara Jm Emine iiziim keserken 

~ ilziimlerden bu suretle istihsal 
edileoek olanlan, Qzi1m kurumu te-
mizleterek ambalAjlathracak ve AI
manyaya gonderecektir ve sat~ 
sonra hi~ bir komlsyon almadan pa
rasm1 miistahsillere verecektlr. 

Hu seneki iizilm rekoltesi, ilk tah
minlerde '77,000 ton tesblt edllmlftt. 
!akat havalann ~ok !ena gitmesi yo.. 
zilnden rekolte yilzde 15 nisbetinde 
zarar g6rm~ ve 85,000 tona d6'mtlf
:tiir Bu rekolteden on bin tonu Kall
fomlya tarzmda fstlhsal edilecek 
olursa hem yeru istihllk pazarlan te
mi a. edilmi~, hem de rekoltenin blr 
klsnunm kolayca sat'f1 imkAm tahtl 
teri .. ·ne almn~ olac?ktl?. 

~u sene, Uztim mabaultim\iziin sa
tllmamul tebllkesl yottur ve iy1 fiat.
lerle sablacaktir. tlziim tununu, pl
yasada nazimllk rolilnU lfa etmekte
dlr. 

goatermi~erclir. Ruslar ise ~k siiratle Devre arasmda hakeme itiraz edil- aeleriade teclarik eclebilinWa. 
oyruyarak her taraftan vu~lannda di ve hakem Ahmed Hamdinin yertne Telefon : 3377 ~ serglsine alt bir b9 nslm: Solda sergf blnas1, ortada Tirk pavlJODUD• 
gol yapm~lardlr. ildncl devrede izmirspordan Sabrt ge- .. Atatilrk ~ saida Til · wa...· --- -----L:==---~~~~~~~~~~~~ 
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Nahide otelin defterine yalmz soy 
adm1 kaydettirdi: Aranza ... 

Bu isim oyle ho~una gidiyordu ki 
miltemadiyen tekrar ediyordu: Aran
za, Aranza, Aranza... Sonra ken di 
kcndine: 

- Ne g\izel muslldsi var ... diyordu. 
Otelde yanyana iki oda ayirttmil. 

Yann Avrupadan erkek kardc~i gele
cek, doiru otele inecektl. 

Nahidc o bdar yorgundu ki banyo
sunu yapbktan aonra hemen odasma 
~ekilcU. Ne iyt etmlfti de bu gtizel mu
sikllt BKJy admi bulmUfbl. Herkesin soy 

ach bulan bir erkeif, kocas1 yahut babas1 
Ian blr lerbit, kocua yahut babasi 
Vardt. Uttn onun lrocasl da, babasl 
da 61miif12!"df. Soy aduu kendisi ara
rni,, kencU bulmllf, kendl muamelesl
ni yaptlrmlfti. 

Erkebizltg1ni, yalmzhiun dilfilne
rck uyuya kaldi. Oece bl~ odada 
bir g(ir\lltii Ile uyandL 

Acaba !kard~ Fahri ml gelmi~ti?. 
~clki vapur gece yanm gellr do,Unce
&Ie bit!~ odawn anahtanm otel ka
PiclSJna b1raknn~ :ve aym isimle gele
cck gene bir· adama bunun verllmesi
ni, Odasmm hazir oldugunun kendisi
}le bildirilmesini saylemi~. 

Fahrinin vapuru gece yarlSl gelmi~, 
de:rnek deli!mnll onu uyandtrrilaga kl
Ye.ma:rn1~, an ah ta rile odas1m a~arak 
girip yatm1~h. Nahlde: 

- Hay vef as1z hay... dedi, insan 
bir kere olsun uya!ldmp ablas1m ku
caklamaz m1? 

Hemen yataktan firladl. Biti~ik 
OC.amn kaplSlm ac;ti, bakt1. Yamlma
nu~ti. Fah1i yorgam karyoladan ~a
gi dfi~tirmii~, deli deli yat1yordu. Na
hide yava~\;a elektrigi ai;ti. Ve bir c;1g
hk kopardl. Yatakta yatan gen~ adam 
Fahri degildi. 

Yataktald erkek te Nahidenin ~1gb
gindan uy<mm1~ ~km ~~km bu de
koltesinin fazla ai;.1kllg1 i~inde hari
h-UHlde vticudil g6rtincn gtizcl kadma 
bak1yordu. 

Nahidc bng1rarak sordu: 
- Siz kfmslnlz? 
D~likanb da yastigma dayanamk 

Ona sordu: 
. - Ya siz?. 

- OraSJ. sizi al~kadar etmez ... Ben 
kendi tuttugum odadayim .. 

DelikanlI gilldii: 
- i~te bu galib... Bu oda benim 

Odamd1r. Aranza ismlle tutulmu~tm:. 
- iyi ya i~te Aranza benim soy 

ad1m .. 
Bu serer delikanlmm gozlerindeki 

hay:ret btisbiltiin katmerlc~ti: 
- N asil? Aranza sizin soy adlmz 

m1? 
- Evet .. bunda ~~cak ne var?. 
DelikanlJ: 

- Benim de soy adlm Aranza ... d~di. 
- Pcki buraya nas1l girdiniz?. 
- Otcle geldim ... Soy admu soyle-

dim .. otel kap1c1Sl: cSizin i¢n oda ay
nld1. Anahtanmzi buyrunuz .. > dedl. 

---'*"\ 

hlkayesi Ii 
e e gsg ~ -sms _ atl' 

Ben de hareketimden bir gu.n evvel 
kfttibime s0ylemiftim. O telgrafia 
otelde yer ayirtti zannettim. Anah
tan aldun. Al buyurunuz, yemekte de 
biraz ~arab1 fazla k~mn1~un, g0steri
len odaya girdim yattim. 

Bu mcselede, bu yanh.~hkta hl~ bir 
su~um olmad1gi halde affmtzi son de
recede rica ederim. 

Nahide yumu~~1: 
- Affedersiniz ama .. 
- Merak buyurmayuuz .. hemen gi-

diyorum. 
Bay Aranza ooyle s0yleyerek ya

taktan kalkar gibi bir hareket yapt1. 
Maksad1mn elbiselerinl giyerek kal
klp gitmck oldugu b~lli idi. 

La.kin Nahide itiraz etti: 
- Hayir.. hayir .. olmaz... $imdi 

odamdan c;1kar da a~ag1 inerscniz 
otelde ne dedikodular olur. 

- Peki, fakat .. 
- Oldu olacak art1k... Geceyi bu 

odada ge~irirsiniz. Sabahleyin erken
den kimseye goriinmeden c;Ikar, gider
siniz. Kirnseye de bu garib maceradan 
bahsetmezsiniz. 

- Lutfunuza hakikatcn ~kilr 
ederim. Gecenin bu vaktirden sonra 
belki de yntacak ycr bulam1yacaktlm .. 

- Fakat ayru soy adm1 alman1za 
hayret ettirn. <;ilnkil ben uzun uzun 
dil~iindilm, arad1m. Oylc bir isim isti
yordum ki kimscde olmasm .. Aranza
YI almak kimscnin aklma gelmiyccck 
samyordum. 

- Ben de hayretteyim .. ben de kim
scde olmasm diye bu lsmi alm1~tJm .. 

- Ne yazik .. pek ilzilldilm. ismimi 
degi~tirccegim.. ismimin lrJrnsede ol-• mad1gm1 isterim. 

- O halde siz zahmet buyurmay1-
mz .. ben ba~1mm c;aresine bakayim ve 
kendime yeni blr isim arayim .. yaz1k 
Aranzanm en giiul bir musikisi vard1. 

- Yaaa ... Ben de bu ismi pek c;ok 
seviyorum. 

-Ya ben .. 
- Bilmem kine yapsak?. Vakla iki-

miz de aym ismi ta.51yabiliriz ama be
nim bir yabanc1da bir aym bulunan 
lsmi t~mama gonliim raz1 olmuyor .. 

Dclikanh giilUmsedi: 

- Lakin siz aranuzdaki zevk ben
zerliglne bakm1z... Hie; kimsenin ak
lma gelmiyen blr ismi ikimizin bir
den soy ad1 olarak :tlmasi .. 

- Evet.. zevklerlmiz blrbirine c;ok 
yakm galiba .. 

- Yakm degil... Aym olsa gerek .. 
yoksa bu isim hie; kimsenin aklma gel
mezdi. 

- Ne yapsak?. Ne yapsak?. ~imdi 
ben onu dil~iinilyorum.: 

Birdenbirc Nahide y:m c;1plak oldu
gunun farkma vndl. ni~a bunu 
cok g~ farketm~U. 

_Aman ben ilstilme bi::.· ~ey alayim 
da oyle konu~~Jun ... 

Dedi. Biti~ik od?.dan pijamasmm 
iist taraf1m allp giydi. 

Tekrnr bq~ saatlerce konu~tu-

• KARA YELKENLI KADIR6A • 
• Yamm: tSKENDER F. SERTELL1 

Mektubu imzaladJktan aonra ka
Ylk~1ya uzatti: 

- Bunu Fran~eskamn ellne verme
te ~ahf. Yunusun ellne ~ belld 
'.Franceskaya vermez.. ve kendtaine, 
~ bir cevab beklemediiiml de .Oyle. 

lta.yikci mektuba Jroynuna yerle~ 
tirdi .. 

Ve kay1gma atltyarak korsan gemi
Binden aynldl. 

••• 
«GtlLDOGVM A~~AM, SON GECEM 

OLSUN .. • 
Akdenizin koyu mavi dalgalan ilze

rlne ak~amm esmer golgcleri d~i.i
yordu. 

Ufuklardaki lnzilhklar yav~ yav~ 
Siynbyor .. Kara yelkenll kadirganm 
arka kasaraSindn, kiirek~i!erin: 

- Hella .. Moya .. . 
- Hella .. Moya .. . 
Ahengile tekrarlanan giiriilUilerl 

nrasmda Yunus reisin gittik~e yiikse
len hazin sesl i~itiliyordu: 

«Bu seven kalhin feryacltm duy bir gece 
olsunl 

Scs vcr, ne olur, tatli sesinle ac1lar dursunl 

No. 75 • 

Karpmda aenin giil renkli yuziin ay gibi 
doisun .. 

Cilldilr beni de, suldiiifim akpm eon 
. gecem olsun I> 

' Yunus refs ~ok muztarlpti. :Maiye
tlndeki gemileri Navarine gandereli 
blr hafta olrnu~tu. 

Soranzodan gelen cevap iizerine, o 
gece sab.'.lha kadar kararsizhk ~inde 
bocal1yan bu talihsiz deniz kurdu ic;in 
yap1Iacak iki ~ey vardl. Ya donanma
dan ayrilmak .. yahut Franc;eskadan. 

Yunus reis Fran~~sk:iyi ~Ilgmca se
viyordu. Ondan aynlamazd1. Donan
madan aynlmaga karar vermi~ ve 
maksad1m kimseye sezdirmeden: 

- Haydi ~ocuklar, siz Navarine gi
din .. ben n.rkadan gellrlm. 

Diyerek maiyetindeki dokuz gemi
yi bu suret!e ba,i;;md::m savchktan son
ra gemisine Kara yelken ~ekip engin
lerc at1Im1~t1. 

Soranzo ... 
Yunus rC'isin kafasmda yer eden bu 

lsmi tekrarl~d1kc;a tilyleri urperiyor
du. 

Vatam i~in lnz karde~ini feda eden 

_ 27 Agustos Per~embe 

istanbul - 18 Dans musikisi (plfilc) 
19 Haberler. 19,15 Muhtelif plaklar. 
20 S1hhi 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-
run gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

28 Agustos 936 Cuma 
fstanbul - 18 Muftelif plntar, 19 

Haberler, 19,15 Operet: Qarc1af Furs
tln (plak), 20 Soprano ba.yan Kara
ka~ ve Tenor De Marki. Piyano refa
katile, 21,30 Son haberler, saat 22 den 
sonra Anadolu ajansmm gazetelere 
mahsus havadis servisl verllecektlr. 

--llllflllltNINIRHMIHHHIHHlllllHltlllll _____ _ 

AK$AM 

NE$RIYATI 
~U l'ERLERDE SATILIR: 

Ak,am M1thaa11n'd1 
Bab1a.Ji, Narhbah~c sokagi 

istanbulda 
HAil'n, kiitfiphanesmde 

Ankara caddesi 

Beyoftlunda - . 
HA~ET, FranSIZ Kitap Evinde 

Tiinelba~ 

KiiprDde 
KEMAL, Kitap Ko~kiinde 

Koprii Kadlkoy iskelesi. 

ff aydarpa1ada 
~iMENDiFER GARINDA: 

Gazete ve Kitap arabasl 
sahibi tsm&ll 

Kad1kiiyde __ ......,_ 
NET, Eutaaiye magazasmda 

Alttyol No. 1. 

BDrOkadada -------
NiKO, Tiitiincil di.ikk~mnda 

iskele ba~1 

latanb.l'.._ -.Pa ,.erlerde 
biitiia ~ 'w .-ete aat.nJarcla 
bulunar. 

* .. Kimplanmu her 7«tl• 
iizerinlelri liyete .atila. 

lar. ikisinden birinin bu ismi b1rak
mas1 laz1mdl. ~ bu giizel ismi iki 
yabanc1 aUe birden ta~1rsa o camm 
Aranza orijinalligini lrnybedecekti. 

Ara-nz:mm tek b!r ailenin ismi ol
m~s1 lftz1mdl. 

Nihayct bu giiz~I ismi bir tck aile
ye mal etmek i~in cvlcnrnege karar 
ve1diler .. hem madem ki zevkleli bu 
kadar aym idi... O halde? 

iki odamn aras1!ldaki kap1y1 a~tI· 
lar. (Bir ytld1z) 

Venedikli korsanm verdigi ders Yu
nus reisin vicdamm gittik~ del"inle
~en bir azab ic;inde ezmemi~ degildi. 
Fakat, Franc;eskanm a~kl ona her ~eyi 
unutturacak kadar kuvvetli goriin
rnii~ .. Turk donanmasmm bu e~siz vc 
oliimden y1lmaz kaptamm ic;lndcn ko
layhkla c;1k1lmaz bir uc;uruma silriik
lemi~ti. 

Nereye gtdiyorlarch? 
Tek bir telme lie enginlere ~an 

Yunusun cesareti ~b. 
0, sevgilisini htanbulda vadettigi 

adaya gotiirilyordu. Euna ~ilphe yok
tu. Yunus reis kendi malikanesi gibi 
mesud ve tehlikesiz ya~yacagyru kuv
vetle umdugu bu kilc;ilk adada ne za
mana kadar kal:lbilirdi? 

0 bunu dil~ilnmedi.. ve di.i~i.inemi
yordu da. 

Kara yelkenli kadirga blr c;ekirge 
gibl c~kun dalgalann iizerindcn se
kerek giderken, Yunus reisin dii~iin
diigii bir ~ey vard1: Sevgilisi. 

0, padi~ahtan arta kalan bu sehhar 
kadma bu kadar tutulacagiru, gozil 
ondan b~ka bir ~y gormiyecegini 
one eden nas1l bilsindi? 

Yeni di.izdi.igil ~ark1s1ru soylerkcn, 
Franc;eska kamarada reisin i~ki sof
rasm1 hazirlamakla me~guldil. 

Arbk Ar~pel dilberinin son timidi 
de suya dil~mii~ti.i. Karde~ Yunu-

8ahife 9 

Haftabk borsa • ve p1yasa 
-----------------------------------= 

Kambiyo borsas1nda faaliyet devam 
ediyor, zirai mahsul fiatlerinde 

·yiikseli1 ha,l1yor 
Cumhurtyet Merkez bankam. tahvil

leri piyaaada eok aramlmaktadlr. Bon 
haftalar i~inde fiatlerin yilkselmesl 
tlzerine, herkes elindeki tahvillerl l&k
lamaktad!r. Hele son giinlmle l&tlc1 
ksr1mam1ft1r. Merkez bankasl tahril
lerinin fiati 80 llradlr. ~ hafta 
fc;inde bir a:rahk 91 liraya kadar yi.ik
selffi4U. 

Unitilrk tlzerine de muameleler .tu
ladlr. Paris borsas1 190 frank olarak 
flat gtSndermektedir. istanbul borsa
amda iinitilrk fiatlerinln klymeti da
ha yilksektir. Son giinlerde fiat 23 li
raydi. 

Fiati yiikselen tahviller arasmda ~i
mento tahvilleri bulunmaktad1r. Son 
giinlerde fiati 11 lira 40 kuru~ kadar 
ytikselmi~tir. 

Borsada, Anadolu demiryollan ve 
diger esham ve tahvililt iizerine ifler 
fazladir. Halbuki her senc bu mevsim, 
borsada ~erin en durgun g~ mev
slmdi. Bu sene ise mutadm hlllfmda 
olarak, borsa hararetli muamelelere 
sahne olmlUltur. 

PiYASADA UMUMi VAZiYET 

Piyasada, zirai mahsullerin fiatle
rinde ytikseli~ alametleii goriilmek
tedir. Bu sene diinya bugday fiatleri 
g~en sen~ye nisbetle yiiksekti. Ayru 
zamanda Arnerika ge~cn seneki gibi 
ihracat yapanuyacakt1r. Bi.iti.in bu me
selelcr kar{DSUlda, Tiirkiyenin bugday 
ihracat1 imkAnlan :-..rtmaktadir. 

Misu· piyasasmda hat1f bir JeVfek
lik vardir. Son giinlerde ftat bet lmru
~a kadar dii~mi.i~iir. 
K~yemi ihracati da tyi bir devreye 

gfrmiftir. Yalmz Almanyaya bu batta 
i~nde 118 ton ku~yemi gond~t.lr. 

Tittik piyasas1, g~gen haftaya nis
betle hararctlidir. Almany~1dan talep· 
ler devam etmektedir. Bir ka~ hafta
danberi ingilteredeki Bradford piya
~ tiftik piyasasile alab.dar degildi. 
Son giinlerde Bnldlalda pne fhracat 
baflarn~tir. Yape.11 pl,uamnda ceomi 
haftaya nisbetle blr f.ark g6rillmemlf
tlr. 

Afyon piyasasma gelince, Ziraat 
bankas1 koylUniln elindeki mallann 
teabitl ile me!Jguldiir. Bu miiddet on 
bef gun daha uzatilrm~tir. Balmumu 
piyasas1 da saglamd1r. Almanyadan 
yap1lan talepler, fiatleri tanzim et
mektedir. Fiat 108 kuru~tur. Son giin
lerdc Bulgarista:idan da talepler ~ 
lann~tir. Piyasaya yeni sene mahsulti 
yeni gelmektedir. 

ispanyadaki dahili muharebeler, 
dilnya zeytinyagr ticaretinde buylik 
degt~i.klik yapm1~br. ingiltere piyasa
smda stok mal kalm9.llll~br. Bu yiiz
den, bir ton zeytinyagi 20 ingiliz Ura-

sun eline dil~mek tehlikesinden kur
tannak i~in yapt1gi t~bbi.islcr fay
das1z kalmca, Franc;eska, var kuvveti 
ve biltiin sevgisile Yunus reise baglan
m1~ gorilniiyordu. 

Fran~c~ka, Yunusun yamk sesini 
duyunca kamaramn kap1sm1 a~ti .. 

Arka yelkenin iplerine tutunmu~, 
ayakta duran reisi gordii. 

- Ni<;in l~riye girmiyorsun? 
Yunus uykudan uyamr gibl blrden 

b~m arkaya ~evirdi: 
- Sen mlsin Fran~? Ben de 

~mdi geliyordum. Ufukta dag1lan 
penbc bulutlar ho~uma gitti de .. onla
nn uzaktan denize girer gibi yayil1~
lanm seyrediyordum. Giine~n batl~ 
bana ~ok dokunur .. yillar var ki, onun 
bu ~ kad3r suya giizel dah¥Dl 
gormcdim. ; 

iplerin arasmdan silkinip kalktJ .. 
kamarasma gircli. 

- Bu ~am ~ok ~rap i~mek isti
yor camm ... 

- Ben de, t1pkl senin gibi, bu ihti
yac1 duyuyorum ke..11dirnde ... 

- 0 halde hemen bai;;hyahm l~me
ge. 

- Hele otur baka11m ~uraya. Senin 
ic;in kendi elimle bahk ha~Iad1m bak. 
Ekmegimiz de taze. 

- Her ~y yerinde vc yolunda, 
Franc;eskal Allah vere de gidecegimiz 

amdan 25 lngili lirasma kadar yiik
lelm1ftir. 

tngntz piyasasmda Yunanistan, ve 
flmall Atrib. mallan satilmaktadir. 
"mall Atrib lle Yunanistanda da 
maMu1 ucbr. Ancak mahalli ih tiya
ca tifayet etmektedir. Yukanda yaz
dJtufm gibi, hpanyadaki muharebe
ler yi.iziinden, hpanya zeytinyagi ihra
catm1n tanwmDe clordugundan bah
setmege Himm J'Oktur. Bu vaziyet kar
.psmda, diinya zeytinyag1 ticaretinde 
bit buhran meydana gelmi~tir. 

Ttirkiyede zeytinyag1 istihsaIB.b ge
c;<:n seneye nisbetle azd1r. Mahsul an· 
cak mahalli ihtiyac1 tcmin edecek bir 
mlkdardad1r. Bu itibarla, Tiirkiyenin 
zeytfnyagi fhra~ etrneslne fmkM yok-
tur. ~ 

ispanya dahlll rnuharebelerinin yu
murta ticareti iizerindeki tesiri hal6' 
devam etmeltte::lir. Piyasada yumurta 
ilzerine :!1$8lz)ik vm-d1r. Hl\s1l1 ispan
yadald fa.,ist harek!!Unin lspanyaya 
bily(ik zararlan oldugu gibl, bu hare- , 
l:et diinya ticarctindeki normal miina
sebetleli llllAl etmi~, ispanya ile mii
nasebeti olan "tacirlerl ziyana sokmu~ 
tur. 

Piyasada limon pahal1l1g1 devam et
mektedir. Son giinlerde Antalya ve 
cenup vilayetlerinden gelcn ye~l ka
buklu limonlara tesadlif edilmektedir. 
Bunlann suian da p~3: azdir. Yap1lan 
bir hesaba gore, yerli limor..Iar rnahant 
ihtiyacm ancak yU7.de yir'rnlsini bile 
temin edecek mikdarda degildir. Li
rnonun ucuzJamam ~. Tiirkiye - ital
ya ticaret mOnasebetlerinin geni~le-
meal bekJenJyor. A. o 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYUK 
3 AYLIK 
I AYUK 

ftrtff9 ~bit 

1400 .... 2100-.,., 
750 • 1480 • 

400 • IOO • 
:so • -

Po.ta ittibadma clabil olmayan 
ec.ebi m~lcketler: Seneliii 

3600. elh aylaii 1900. ~ 
ayliit I 000 kufQftur. 

Adrea tebdili ~in 7inni bet 
kuru~luk pu! gondennek llzundir. 

Cemaziyelahir 9 - Ruzuhmr 114 
!.. lmuk Gilnei 0Als 11.indi Al.tam Yalti 

'- 8,42 10.30 5 24 9,09 12,00 1,37 
V• 3.34 S,22 12,16 16.00 18,Sl 20,30 

ldarCh:ine: Bab:iili civan 
Ac1musluk Sok. 

13 No. 

adada rahat1m1zi bozacak bir engel 
~ikmasa. 

- Boyle bir ihtimali neden di.i~iinu
yorsun? 

- Dii~tinmez olur muyum? Vene
diklller (inebaht1) muzaff eriyetinden 
BKJnra ~k ~marm1~lar. En kil~ilk ve 
adlan duyulmann~ korsanlara vann
caya kadar hepsi ad.alara sokulmu~. 
Akdenizi serbest bulunca vurguna 
baflanuflar. Gidecelfmjz adaya belll 
l>afl1. bir koraan gemisinin geleceiinl 
zannetmiyorum. <;iinkU oranm halla 
fakirdir. Ancak kendilerini doyurabi
lb"ler. 

- 0 halde biz bir gem! ile orada na
Sll bannabileccgiz? 

- Ben bunu dil~i.inmiiyomm .. Kara 
Ali yan1mda iken biz a~ kalmay1z. 
~imdilik gemideki erzakla bir ay gecl
nebiliriz orada. Ondan sonra Kara Ali 
gemi ile etrafta ~oyle bir hafif tarama 
yapar .. g~miyi doldurup getirir. Boy
lelikle orada uzun zaman y3.{iar, ba
~rmzi dinlendiririz. 

Fran~eska ~rap kadehlerini dol-
durdu: ·' 

- Beni candan sevdigini anlad1m 
arbk, Yunus~ugum! Ben de sana IA.
yik bir kadm olmaga c;ah~ocagim. Ha· 
yatta bir arzum var: Seni mesud et
mck .• 1 

(Arkas1 var) 
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Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatmdan 
LIKOR, ~ARAP, KANYAK, LOKS SIGARA, AV MALZEMESI verilir. 

. 

ikramiyeli 
YENiCE 

Aynca: hediyeler1e beraber alacaim1z kur'a numaralarile y1lba1mda ~ekilecek 
BOYOK VENICE cpfYANGOSUNDA Fordor Taring 1936 modeli zarif bir Ford otomo
bili veya bunun yerine blr Ford kamyonu veya Ford traktorO, 230 lirahk BLAVPUNKT 
RADYOLARI, flEVUE SAATLERI, ICKI SERVISLERI, SOFRA TAKIMLARI ve. s ... 

• 

Sizde 
• ,, 

Banka
s1nd8n 

Birkumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu tarihte 

birikmi§ 
bir ~ok 

paran1z olur. 

KUMBARA DESTEKTiR 

. 
2 v1t 20 komprimefik amb•l•ilarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

uzeri'nde halisligin timsali 

olan E'D markas1ni arayin1z. 

27 Agustos 1936 

Kapah zarf usuliyJe eksiltme ilan1 

Maliye Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: lzmitte yap1lacak k1rtasiye deposu in-

taab; lntaabn ketif bedeli 30450,. lira 73 kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlard1r. 
A - Eksiltme fa!'tnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Vekiller heyetinin 20/6/936 tarih ve 4869 numarah kararile 

kabul edilmit olan Baymd1rhk itleri genel tartnamesi. 
D - lntaata dair f enni .,..rtname. 
F - Ketif cetveft. 

G - Proje, Grafik. 
lsteyenlerin bu f&rtnameleri ve evrakt 153 kr. mukabilinde Ankara

da Maliyc vekileti k1rtasiye miidiirliiiiinden, htanbulda Dolmaba~ 
lurtaaiye deposundan, lzmit defterdarhgmdan alabilirler. 

3 - Eksiltme 28/8/936 tarihinde cuma giinii saat 15 de Ankarada 
Maliye vekileti k1rta1iye miidiirliigiinde yap1lacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulii ile yap1lacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 2283 lira 80 kurut mu

vakkat teminat vermesi, bundan bafka Afag1daki vesikalari haiz olup 
gostermesi li.z1md1r. 

Naf1a vekaletinden ahnm1t yap1 miiteha111shg1 vesikas1, yaphg1 en 
biiyiik if in bedeli 30000 liradan &fa gt olmamas1: 

6 - T eklif mektuplar1 yukanda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar k1rtasiye miidiirliigiine getirilerek eksiltme komi..
yonu reialigine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderile
cek mektuplarin nihayet 3 iincii maddede yaz1l1 :saate kadar gelmit ol
ma11 ve dit zarf 10 miihiir mumu ile iyice kapablmit olmau tarlbr. Poa
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4516) 

Askeri Miize Direktorliigiinden: 
Asleeri Miize cumartesi ogleden aonra ve pazar giinleri aabahtan ak

tama kadar a~1ktir. 10 kurufoll girilir. Cedlerimizin silihlarini ve 13 
a11rdanberi muharebe ettigimiz milletlerden ah nan sili.hlar ve et yalara 
bir harp yadigart olarak burada goreceksiniz. (238) (717) 

Gore§ federasyonundan: 1st. Cumhuriyet maddeiomuml· 
Oilimpiyaddan doncn gi.irCKilere liginden: 

Hnlkevi tarafmdan merasimle muhtelif 
madalyalar vcrileceginden I Eylul 936 lstanbulda bulunan temyiz mahkeme-

pazartesi giinu saat J 5 de Olimpiyad- si r;oportorlerinden B. 1zzet Zekinin ace-

Iara i1tirak ctmit olnn giir~~i ve idarc
cilerin Taksim stadyumunda hazir bu
lunmalarmt dileriz. 

le memuriyetimize muiiracaattru riea 

ederim. 
' 

Cok ba~arat oldurucu mayiler vard1r 

~~~~Fakat, va•n•z b1r rLIT 
" tenekesl uzerlnde asker res Ml~ yoksa 

I BANK~ KOMERCiYALE 
ITALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
lhtiyat aki;es1 Liret lU 2U i98. 85 
Merk~{ !dare: M 1LAN0 
ltalyanln bruJhca ~ehirlcrindo 

F L I T deilldlr. 

Fena ve tesirslz ha~arat oldOrueo' ml•, 
yiler almakla pnran1z1 beyhude .ver 
lsraf etmeyinlz ve FLIT'ln sahtelerln.-(1 

den sak1n1niz. Aldanmamak tcln y~ln1~ 
bir FUT oldugunu ve slyah kufakHI 
asker reslmli sara tenokeler loerlslo(1&~ 
sat1ld1gmr hat1rin1zda tutunuz. Bu ta' · 
nekeler m i.lhi.irlU oldugundan her tUri() ~~~~~~ 
hiyleden arldirler. Haklki FLIT kullan1l• 
d1kda btitun ha~arnu oldureblllrslnlz, 

Drl1klere V6 yar1k lara FLfT toz11 
ko7unuz • lla~ral, /oza ttunas 
ttlcr etme:: dct lzal iil11rler. 

$UBELER 
lngiltere, lsviQre, A vusturya, Maoa
ristan, Qekoslovakya, Yugoslav-ya, 
Lehlst.an, Romanya, Bulgaristan, Ml· 
Sll', Amerika Cemahlrl Mottehldeai, 
Brezilya, ~ill, Uruguay, Arjantia. 

Peru, EkVator ve Kolumbiyada 
Afllyasyonlar 

lSTANBUL ~BE MERKEzt 
Galata Voyvoda caddesi Karako1 

Palas ('l'olo(. 44841 /2/S/4/GJ 
~ohir dahilindeki acenteler: 

lstanbuhla.: AJalemciyan ha.mnda 
Toler. 22900/8/11/12/16 Beyogluntla: 
lstiklAl caddesi Telef. 41046 

1ZM1RDE SURE 
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c;:z I 

Deniz yollar1 
1$LETMES1 

Acenteleri: - Karakoy - Kopriiba$t 
TeJ. 42862 - Sirkecl Miihiirdarzade 

Han :tel: 22740 

IZM~~ SUR'AT 
"' POSTASi 
Izmir fuarmm a~1lma·s1 mii

nasebetile tzmire gidip birka~ 
giin kalacaklara kolayhk ol
mak iizere 1stanbuldan 29 

agustoa cumartesi giinii saat 
15 de lzmire kalkacak KARA
DENtZ vapuru yaln1z bu sefe
re mahsus olarak doniitte lz. 
mirden pazartesi yerine 3 Ey
liil pertembe giinii saat 16 da 
kalkacaktrr. Vapur Jzmirde 
kald1g1 miiddet~e yolcu ve zi
Yaret~iler iicreti mukabilinde I 
Vapurda kalabilirler. (706) 

MOhim bir tavsiye 
Y aat.k, yorgan ve tiltel..mizi kOJ 
t\iyijnden yap1mz. Y atmut rabat, 
lut111 11c:ak, yazm serin<!ir. (Kilosu 
75 kllrU§dan baflar) Fabrib ve sallf 
deposa Istanbul, ~mak~larda 
kuttiiyii fahrikas1. T elef on: 23027 ......................... 

Fevkalade f1rsat 
Ni~anta~mda tramvay caddesi iize

linde takriben iki bin metrelik merhum 
Sadricsbak Sait pa~a arsas1 ehven fi
Yatla satillyor. 28 Agustos cuma gilnti 
saat iic;;Ie dart arasmda Beyoglu birin
d sulh mahkemesinde Beyoglunda 
Tokat1iyan arkasmda Topc;;ular soka 

Sa~lum kulderini kuvvetlendirir. 
Ookulmemne mani olur. Kepekleri 
izale eder. N~vuniimaam1 kolay· 
h1§tlrarek hayat kabiliyietini arth· 
nr. Latif rayihala bir sa~ ekshidir. 

lNGlLiZ ~ZUK ECZANESl 

BEYO(;UJ - ISTANBUL .. 

CILDINIZI 
Tehlikeden koruJUnuz 

Herhangi bir kremin ona 
llizumu olan g1day1 verece
gini zannediyorsamz bu tec
rube size pck pahal1ya mal 
olabilecegini dcrhl'lt1r edi
niz. HH; bir krr.m size Krem 
Pertev kudar sad1k knlamaz. 

Istanbul Vak1flar Direktorlugu llanlara 

Muhammen 
Semti methuru ve mahalleai Cadde ve sokag1 No. 11 Cinsi Kiras1 

Lira K. 
Ebek1z. 26-28 Valde apartimanmin 10 cu 25 

daireai .. 
~elebioglu Alaeddin. Yenicami avlusunda. 18 Abfap depo ve ii~ oda. 50 
Tavukpazar1, Hiiseyinaga. Koza. Hiiseyinaga 

0

camii. 15 
~111da. Kesecilerde. s Diikkin. 5 
Eyiip, K1z1lmescid. Debbagbane. 47 Cami albnda diikkan. 4 
Fatih, ~artamba. Koiac1dede. 141,143 Arsa ve bar,ka. Oda. 3 
Ca:kmak~1Iarda Valdehan1nda. Mescid alt1nda. 13 Oda. 2 
Bahc;dcap1, ~eyh Melimed Geylini. ~&Ml hanmd•. 9 Oda, odabatihk 'Ve kahve 15 

mahalli. 

Yukarida yaz1h maballer 937 1encsi Mayu nihayetine kadar kiraya verilmek. z~fe ac;ik .arttumaya 
konmuftuT. lstekliler muhammen kiru1nm seneliginin yiizde yedi busuiu nisl:iWnde pey akc;elerile 
birlikte 2 Eyliil 936 ~ar,amba giinii saat 15 e kadar ~mberlitatta l1tanbul Vakllar Bafmiidiirlugiindc 
Akarat kalemine gelmeleri (622) 

KUM BARA 
l 

BifRE, 
1000 

TARLADIR 

ginda 22 No. da son ihalesi yap1lacakt?!.. . 
................ l:m~ ...... 

Munevver Osman Oney -------------- -0 i $ H E K i M i c::e =:i-• Gi.izel, ~tk ve saglam -• 
B11biali caddesi 18 numarah Besim MOBiLY ALAR 

Omrr Pa~a binasma naklctmi~tir. 

Eminonii askerlik tubesi reisliginden: 
1 - 332 dogumlu yerli vc yabanc1 

erlerin son yoklamalan 1 /9 9.36 T. den 
itibaren her gun zevnle kadar yap1la
caktir. Bu dogumlular vc bunlarla mu· 
ayeneye tabi erlcrin hangi giin §Ubeye 
gelecekleri nahiyelere bildirilmi~ ve 
kendilerine de tebligat yap1lm1§t1r. 

2 - I / 9/ 936 T. de yedek subay 
okuluna sevk edilecek k1sa hizmctli ve 
tarn ehliyetnamelilerin de son yokla
rnalan I /9/ 936 T. de ~ubede yap1la· 
caktir. Ve o giin sevk edileceklerdir. 

3 - Yuksek ehliyetnameli k1sa hiz· 
rnetlil<'r mahallelerinin davet ede
cekleri tarihde muayeneye . gelecekler· 
dir. 

yalmz, Beyoglunda Kabristan 
sokagmda 

BAY AS ve PSAL Ti 
ticarethanesindc satihr. 

--- Telefon: 41424 __ _. 

Hi~ Du~iinme 
BR KUTU 

Faz1I ~ii ilic1 
Seni ~ok giizelle~tirir. 

TIFOBIL •' • 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratlfo hastahkl:mna tutu~· 
mamak ic;in agtzdan ahnan tifo hap· 
lar1d1r. Hie; rahats1z.hk vermc;- Herkes 

.... alabilir. Kulusu 55 ! .. r. ••• 

-- . --• 
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4 - Her mnhallenin nc giinii 1ube· 
Ye gelecegi kendilerine yap1lan tebli· 
iatnamelerdc yazih oldugu gibi' nahi· 
Ye rniidiirlerine verilen cetvellere de 
tarihleri ya21li oldugundan uzun muddct 
itlerinden ahkoymamak gayesile isteni· 
len tarihlerde tubeye gelmeleri liizumu 
ilan olunur. 

IstanbulTicaret.veSanayi~das1ndan: I l1~·~~••~t•~n~b~u~l~b_e_1e~d~~-e_s1~111_n_1a_r_•~l~·~I 
Memld<etimizde aih sanayii ve kii~iik sanatlan te,vik ve bimaye i~in Tahmin bedeli ilk teminall 

lktisad vekaleti tarafmdan Ankarada 29 Te~rinievvclde bir el i~leri Temizlik itleri ha7nnah i~in 600 • 
ser isi a~ilac:lkttr. Sergide ger~k efhas nezdinde bulunan Te gerek diik· kilo kaya tuzu ki.: ve evlerde yapilmakta olan e1ki ve yeni escrler te~hir edile::ektir. Karaaga~ miiease1ab b~z miiverrit-

96 7,30 

Eminonii ukertik 1ube.i reislifinden: 
Tam ehliyetnameli k1sa hizmetliler 

1 cyluldc ihtiyat zabit okuluna sevk. 
edileceklerinden muamclelerinin ikmali 
~in 31 / 8 / 936 pazartesi giinu §Ubede 
hulurunaJan ilan olunur. 

Gonderilccek e!yanm nakli, iadesi, sigorta11 ve istant maaraflar1 veki.· lerinin tamiri malzeme1i 376,96 
70 

28,30 
5,25 let~e deruhte edilmi,tir. Muvaffakiyet gost~r~nlere muvaffak1yet d:!re- Cerrahpafa hastanesi ic;in bir dolap 

cesinc gore nakdi miikifat ve madalyalar vcrilecektir. l~tirik etmck isle- Haaeki hastanesi i~in 14 kalem 127,80 9,60 
I · on be~ Eyliile kadar gonderecekleri etya hakkmda Odamiza tibhi ecza yen eran T • 

malumat vermeleri rica olunur. (694) Otomobil malzemeai iki kalem 69 5,20 

Dr. AHMED ASIM ONUR 

OrtakOy 
~ifa Yurdu 

y lltak iicntleri 2 ind.a itiba..... 

Naf1a Bakanhg1ndan : 
3 Bidncitetrin 936 cumarte1i giinii saat 10,50 da Ankarada Naf1a 

Bakanhgi Malzeme Eksiltme komisyonu odasmda 200,000 lira muham-

3 Undi suufda ameliyat iicreti 

bedelli 4000 ton kreozotun kapah zarf usulile eksiltrnesi yap1la:a:.r. ~artname ve mukavele projesi on lira mukabilinde Bakanhk 
Malzeme Dairetinden verilecektir. Muvakkat teminat 11250 lirad1r. 

ahnme• lsteklilerin teklif mektuplann1 Resmi gazetenin 7 /5/936 tarih ve 3297 
Doium ve kadm ameliy.alarile ih niishaamda ~1kan talimatnameye gore NafJa Bakanl1i1ndan 

fihk. apandisit, buur •e diier salaynmi vesika ile birlikte 3 Birincitc~rin 936 cumarteai giinii aaat 9,50 
Mneliyeler i~ ~ ehYen husud a f 
fiatler. Ortakoy tramvay yolu Mu· e kadar Bakanhk Malzeme Miidiirliigiine vermeleri liz1mdir. 
.&Aina NllCi aid. 111 • 115 y (485) (469) 

TdJOD.42221 ...... :.__----~-------------:-~-:--~~-;::--;--:;-;-;-;-;-:;;-~~ 

D H L. C I T. S. K. Atletizm federasyonundan: ,_ SAT J L J K " 
r. a11Z ema Milli taktma mensup atlctlerden s1 tiip, 70 beygir kuvvetinde, 140 

Dahlliye miitehau111 
Pazardan ba~ka giinlerde ogleden 

aonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar lstan
hulda Divanyolunda ( I 04) numarah 
huausi kabinesinde hastalanm kabul e
der. Snh, cumartesi gunleri sahah 
c9,5 • 12:. saatlcri hakiki f1karaya mah· 
austur. Herkesin haline t;orc muamele 
olunur. Muaycnehanc ve ~v telefon: 
22398. Yazhk telefon Kandilli 38 Bey
lerbeyi 48. 

Raif, Vedat, Mehmet Ali, Scmih. Hit- metroluk mesafeyi is1ttr milkemel 
mi Melih, Cerna!, Recep, Mehmet, bir halde Babcock ve Wilcox mat-
M~ksut, Remzi, Faik, Tevfik, Pub.t, Ci- ka kazanlar, kazanda 1:man suyu 
hat, Haydar. Avni, S1dk1, Zeki, Veysi, temizlcmeye yarayan silzg~. gU l-
Yavrn Mufahham vc Orhamn 29 agustos de 1000 kilo ytin vcya pamuk ku-

936 cumartesi gunii saat 3 de Istanbul mm- 1 rutan Friedr Haas rnarka kurut-
tak:am Beyoglu Halkevi mC"rkezinde :a· ma makinas1 satillkt1r. Istanbul 155 
pilacak toplantida bulunmalan nca posta 1."Utusu adresine yazllrnas1. 

olunur. -

(arka tekerlek kampanan ve bir 
lane jant) 

Yukarda yaz1h abnacak etya i~in 28 agustos 936 cuma giinii aaat 
14 de daimi enciimende ayn ayr1 pazarbk yap1lacaktar. Pazarhga 
girmek iateyenler hizalannda goaterilen muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber yukardaki puarhga ittirak edebilirler. 

(8.) (662) 

Ankara Belediyesinden : . 
1 - lpodrom aaha11nda yaptinlacala 4 adet aer bina•1 on bq giin 

miiddetle kapah zarfla eksiltmeye konulmutlur. 
2 - Muhammen bedeli 15869 lira 95 kuruttur • 
3 - Muvakkat teminah 1190,25 lirad1r. 
4 - $artname ve ketifnamesini garmek iateyenler her giin Fen it

leri direktorliigune isteklilerinde 8 Eyliil 936 aab giinii saat on bet bu
~ukta Belediye enciimeninde yap1lacag1ndan o giin saat on dort bu~i• 
kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplar1n1 enciimene vermeleri. 

(614) 

Bergama belediyesinden: 
Her sene ac;1ImaS1 mutat olan Bergama hayvan panay1ra bu 11ene de . 

14/9/1936 da a~ilacai1 ve umumun istirahatin1n miiemmen bulundui1c 
ilan olunur. .(SOS) 



27 Agustos ·1~36 j 

ldareli ve ucuz sotuk hava 
dolab1n1 buldu ya, art1k diin
yaya bile metelik verdigi yok! •• 

Ucuzlugu ve son derece idareli 
olmas1 sayesinde her eve girdi ve 

hayat1m1za kar1~t1. Bugun 

F R I .G I D A i R E 
soguk Jlava dolabtna sahip 

~ ... - olan bir kimse her ne 
·~ pahas1na olursa olsun 

FRiGiDAiRE 
den vazgec;emez. 

Bu yaz s1caklarandan bunalmaym1z. lhk sularla, ag1rlaim•i yemeklerle 
midenizi bozmaym1z. Vaz hastahklarmdan kendinizi ve ~ocuklarimz1 
koruyunuz, ve bir FRIGiDARE alm1z. 

MOTORS 

BOURLA BiRADERLER ve ~iirekas1 

Her dolabm ustlindc hakiki FRIGIDAIRE' in alameti olan bu markaya dikkat ediniz. 

Galata: Hezaren caddesi - Beyogf u: lstiklal caddesi - Ankara: Bankalar 
caddesi • Izmir Gazi bulvari ve SAT I E' nin bOtOn ~ubelerinde 

Bngazi~i ve Adalarda efsanevi bir g~ce 

Eylu u a • 

Galatasarayl1lar1n mehtab gezintisi bu sene tertib edilen 
vapur gezintilerinin en miikemmeli olacakt1r, 

" Akay " idaresi tenezziih i~in biiyiik vapurlarmdan birini tahsis 

etmi~tir. Vapur tenezzuh giinii tam saat 19 da Kopriinun Adalar 

iskelesinden kalkarak Kad1koy iskelesine ugnyacak, sonra Bebek 

ve. Tarabya onlerine hareket edecek, bilahare Moda yolile 

Adalara kadar gittikten sonra Kopri.iye donecektir. 

Miikemmel caz, zengin biife, ~ok ho§a gidecek bir eglence program1 

II • • II 

TUZLA iCMELERi 
l~me trenlerinin vaparlan koprOden 6,25 - 7,40 - 8,40 

._ ____ 9,10 -11 -13,15 - 15,10 -15,50 dir. ----r 
ERGANi BAKIRI 

TORK ANONIM $1RKETINDEN: 
Ergani madenindeki i~letme idarcmizde ~ala~mak uzere dahili hastahklarda 

miitehass1s bir doktora ihtiyac1m1z vard1r. lsteyenler tekliflerini ve tcrcumei halle· 
rini Ankarada UJus meydanmda K~ Hanmdaki Jdare merkezimize bildirmelidir 

SEN BENUA 
Frans1z Lisesi (Galata) 

Talebeler )ise programmt tekmil 
goriip resmi smavlara hazularurlar. 

Fransizca lisamm ogrenmek i~in 

ihzari 1m1£lar vard1r. 

Lcyli ve nehari ve yemekli ne· 

hari talebler kabul edilir. 

Lise 2 I eyliil tarihindc tckrar a~t
lacnkhr. 

eUttUlllllttlliU llllUUIUlllllttUtlUltltHltllllltHlllllllHllHltlllllttllttlnt• 

Sahlbl Necmeddin Sadak 

Umumi n~rlyat rniidiiril: Enis TU 

Akpm IDMbaw 

Beyoglu - Tunelba~1 - Yeniyol 

ALMAN LiSESi 
Tam devreli Lise • Ticaret Mektebi • Almanca oA-renmek i~in ihzan sm1f. 

Derslere 9 EylOI Car§amba ba~lanacaktir. 
Kay1d muame1esi 1 Eyliilden itibaren hergiin saat 8 den 12 ye kadar 

niifus tezkeresi, a~t ka~1d1, s1hhat raporu, 4 foto~raf ve mektep tasdik
name veya diplomas1 ile yap1hr. Fazla tafsilat i~in mektebe miiracaat veya 

44941 - 44942 ye telefon edilmesi. 

,. ~~:, h~~!~~~ !! T~k~~!!~!.d~' ~ Mektcb sokak 35 numarah muayenehanesinde tedavi eder 'iJi,I 
Istanbul Liman1 Sahil S1hhiye 

Merkezi Satin Alma Komisyonundan: 
Merkezimiz ve miilhakab ile ~anakkale Sahil S1hhiye merkezi am• 

barlar1na teslim 'artiyle 457 ton kriple maden komiirii ile 18 ton ycrli 
kok komiirii kapah zarf usulii ile satin ahnacaktir. 

A - Tahmin bedeli kriple komiiriiniin tonu (18) lira ve kok komiiril
niin (19) lirad1r. 

B - Komiiriin fartname1i merkezimiz levaz1m1ndan paraa'iz ahnir. 
C - Eluiltme 8 Eyliil 1936 1ah giinii saat 15 de Galata Kara Mu1ta• 

fa pa fa 1okagmda litanbul Lim an Sahil 11hbiye merkezi satmalma ko
misyonunda yap1lacakbr. 

D - Eksiltme kapah zarf usulii ile yapilacakllr. 
E - Krihle ve kok komiiriiniin muvakkat teminah 643 lirad1r. 
F - Eksiltmege girecek olanlar komiir tiiccar1 vcya miiteahhidi 0 ) .. 

duklartna dair ticaret odasmtn 1936 senesine ait vesikaam1 gostermc'k 
mechuriyetindedir. Aksi takdirde eksiltmege giremezler. 

G - Eksiltmege girecekler iaat on dorde kadar teklif mektuplarl· 
nt miihiirlii olarak komisyona vermcleri liz1md1r. 14 ten aonra mektup 
ka.bul edilmez. (578) 


