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Kurultay1n dOrdiincii giinii 
Diin dOrt tez izah edildi, bugiin 

toplanbya devam · edilecek 
U~iincti dil kurultaymm dordilncil ·• 

~pl~~tisi diin yap1ldl. Saat _ikide ,i; 
Ataturk, refakatlerinde basvekil Inonu 
Oldugu halde salonu ~ereflendirdiler. 
Celseyi kurultay b~karu Saffet An-
kan a~ti. Kurultay katibi Zerrin Dll· 
lnenin okudugu gegen zabtm llillasa-
81 aYnen kabul edildikten sonra soz 
alan ibrahim Necmi Dilmen: 
le - ~openhagda da bir arsmlus~l 
b ngu1stik kongresi .:t~1hyor, dedi. Biz 

Urada me~gul oldugumuzdan ara
~11Zdan bir murahhas gondere.~c~k, 
stokholm sefaretimiz ba{! katib1 b1zl 

temsn cdecektir. izin verirseniz riya
set divani kongreye bir tebrik telgraf1 
~ksin. 

'Bu teklif kabul edildikten sonra 
ba~an sozil Nairn Onatn verdi. Onat 
tezinde Ttirk dilinin Arab dilile olan 
lnUnasebetlclini yeni tamklara ve ye
n~ esaslara dayanarak inceledi ve de
d1 ki: 

- Gilne~ dil teorisi yalruz dil tarihi
lli degu biitiin tef ekki.ir tarihinl de 
aydtniatacnk goksel blr 1~ktir. 

Ve tez sahibi, ak~m. gece, karan
hk, karahk kclimelerini mevzu yapa
l'ak uzun misallerle lzah etti ki bu 
.kelizneJerin koklerl Tiil'k~edir. 

ikinci celsedc Ahmed Cevad Emre 
t~zini soyledi. Emrenin tezi pratilc ~0-
ZCiznune yol bulunmarm~ olan tremi
ll.oloji ve IStllahlar mesclesi idl. Filo-
2ofi kelimesinl mfsal olarak aldi ve 
Cline~ - dil teorisine gore bu kelimeyl 
inceiedi ve bu ist1lahm sagesse, hikmet• 
~laznma gelen csofia> soziinden de
gn t\irkgede kendinde bilgi, irfan, ma
tifet vesaire anlamlan bulunan bir 
Stije veya objenin ifadesi olan sofigden 
geldigini ispat etti. 

Yukanda Atat iil'k ild cehe arasnula Abdiilb.ak Banlldle gijriifiiyor, qafula 
Nairn Onat ve Ahmed Cevad Emre tezlerini izah ediyorlar 

.Ahmed Cevaddan sonra baskan sO
zu Profesor Abdillkadir in:ma' verdi. 
k A.bclUlkndir inamn tezi (V.+K.) 

anuniydi. Dcdi ki: 
- Giine~ - Dil teorisine gore hie; blr 

kelime vokalle bitmez, mutlaka blr 
konsonla biter. Yani vokal ek olma.z. 
Bu glbl goriinen kelirnelerin sonunda 
cg> konsonu bulunmu~ ve mtirur za
manla a~mm1~hr. 

Bir cok kelimeler bu cg> konsonu 
ch, k, g, y, V> konsonlanna donmti~~ 

lngiltere ile ticaret 
anla§mas1 haz1rland1 

Yieni anla~ma bugun imzalan1~or, ~nl.~~mada takas 
Yalu ile hububat ihrac1na da1r hukumler vard1r 

U A~ara 27 (Telefon) - Tilrk - ir:gl
~ ticaret anl~mas1 yarm (bugi.m) 

~drada imza edilecektir. 
Ogrendigime gore ycni anl~mada 
~~ surctile hububat ihracma dair 

Uktitnler vardlr. 
Londrada bulunan iktisad miiste

~11 :S. Faik Kurdoglu irlanda ile ya
p~cak ticaret anla~mas1 miizakere
ennde bulunrnaga memur edilmi~tir. 
~Bu miizakerelerden sonra B. Faik 

UrtogJu Parise gegecek ve esaslan ge
~en sene haz1rlanan Arjantin ve Brezil
~a tfcaret anl~malarmm son milza
ereierinde bulunacaktll'. 
DtyU EKSPRF.StN BIR MAKALF.SI 
Lonctrada ~1kan Deyli Ekspres yazi

~or: TUrkiye iktisad vekaleti miiste
~rt Faik Kurdoglunun reisligi altm
daki Ti.irk ticaret hcyetl ilc; haftadan
ben lngiliz Ticaret nezareti delegele
rue rakkarnlar iizerinde ugr~p dur
du. ~ihayet klering csasma dayanan 
IUll~zna projesi hazirlandi. Yeni pro
je ile Tiirk - ingiliz ticaretinin geni~
le~ecegi ve artacagi umuluyor. Yalmz 
'l'urk delegeieri Ti.irk Wtiinleiinin me
~Yetleri hakkmda ingiliz degelerini 
kna edememi~lcrdir. Tiirk delegelerin
~en Ta.Iha Sabuncu bir muhabirimiz~ 
u hususta ~u sozleli soylemi!?tir: 
. •Umumi harpten cvvel ingilterede 

1~.1len tiltiiniln yilzde elllsi Tilrk ti.itii
llu idi. Harp b~lacbktan sonra Tiir-

.kiyeden tiltiln gelemediginden ingu:e
re Virjinya sigaralarm1 ~lanmaga 
b~larm~tir. Bu ~ur:tle .. ~~g:lterede 
tiitiin zevki degi~i~tir. Tutun i~en In
gilizler Virjinya tiitiinle1ine al1~m1~~~r
dir. ~lmdi ingUterede sarfolunan Turk 
tiitiinleri urnumi sarfiyatm yi.izde ~ 
nundan bile azd1r.> 

B. Talha bir paket Tiirk sigaras1 c;i
kararak bir sigara yaktI. Birkac; nefes 
cektikten sonra c~u killlere bakmlz. 
Ne kadar ince ve rengi ne kadar gil
mi.i~idir.> dedi. 

Talha Sabuncunun sozlerinden an
lad1g1m ~ey ~udur: Frans1z1ar ~arn
panya, italyanlar rnakarna, Almanlar 
bira ile ne kadar mill1 iftihar duyar
larsa Tilrklcr de tutiinlerile o derece 
iftihar ediyorlar. 

Talha Sabuncu ingiliz - Tiirk anl~
masmm diger sahalarda rnuvaffaklyet
le ilerledigini soyledi ve dedi ki: 

cMiizakcreler hemen hemen bitmi~ 
gibidir. Yeni anl~a cylillde tatbik 
cdilccektir. Her iki tarafm gosterdigi 
hiisniiniyet miizakerelerin c;abuk iler
lemP.sine imkdn verdi. 1ngilizler bizden 
ba~hca inch·, kiirk, krom ve hall ala
caklar. Bize mcnsucal, makine vc kim
ycvi macldeler satacaklardir. f?imdiki 
halde iki memleketin ticareti iki bu
c;uk milyon ingiliz lirasi raddesindedir . 
Bunun yakmda be~ milyon in~liz li
rasma ~1kmasm1 bekliyeru:z.:. 

tiir. Ttirkcede san, kuru, ulu, dan gl
bi kellmelerde c~ nin dii~tiigu, ctav, 
baV> gibi kelimelerde cg> nin cv> ye 
ve Bey, Sagi~ gibi kelimelerde cg> nin 
cy> ye dondilgii klasik ekole mensup 
bilglnlere de malflmdur. Fakat baba, 

(Devami 5 inci sahifede) 

Askeri terfi 
listesi 

Listenin bugiin yiiksek 
tasdikten ~1karak firka
lara tebligi muhtemeldir 

Ankara 27 {Telefon) - Yilksek tas
dike arzedilen askeri terfi listesi henilz 
buraya teblig edilmem~tir. Llstenin 
yarm Ankaraya gelmesi bekleniyor. 

Erkam harbfye ikinci reisi korgene
ral Aslmm orgeneraillge, generaller
den Kerameddin, Muzaffer ve Galibin 
korgeneralli~e terfi cdecekleri soylen
mektedir. 

Bundan ba~ka doktor albay Emin, al
bay Fcyzi generallige terfi edenler ara
smdad1r. 

Gene soylendigine gore, Milli mtida
faa in~aat ~ubesi rnildilril ~erafeddin, 
kanunlar ~ubesi miidi.iril Cemal, zat 
i~le1i mi.idiiril ~ere! blrinci srmf mira
layllga, askcri temyiz mahkemesinde 
~akir u1;ilnci.i sm1fa, seferberlik ~ube
sinden ismall, hava miiste~arhgmdan 
Nuri, zat i~leri lcvazim ~ubesinden Nu
ri be~inciden dordilnci.i sm1fa terfi ede
ceklerdir. 

Yiizb~llardan doktor Asaf, Galip, 
ismail, Sabrl, Ahmed, ismail Tevfik, 
Nuri Orner, istanbul kumandanlt
gmda hakim Necdet yiizb~hga tern 
edeceklerdir. 

Liste tasdikten gelince 30 agustos
tan evvel firkalara teblig edilecektir. 

$1hhiye vekili valiyi ziyaret etti 
~ehrimizdc bulunan Sihhiye vekUi 

B. Refik Saydam diln vilayctte vali ve 
bclediye reisi B. Z.4uhiddin Ust\indagi 
ziyaret etmi~tir. 

M. $ aht1n Paris s eya

h a tl h e r tarafta alaka 

uyand1rd1 

Telefon: 24240 (ldarc ) • 24249 ( Tahrit) • 24248 (Matbaa) • 20113 (Klife) 

Erzurumda hemen yepyenl 
bir ,ehir viicuda getirilecek 

Evkaf umumi mUdUrlUgU Erzurumun 
imannda mUhim vazife deruhte edecek 

Ankara 26 (A~am) - Bir miiddet
tenberi ~ark vilayetlerimizde evkaf i~
lerlnl tcdkik etmekte olan Evkaf u
mum miidiirti Fahri Kiper bu teft~ 
seyahatinden evvelki giin Ankaraya 
dondil. Bu milnasebetle kendisini zl
yaret eden gazetecilere !jU beyanatta 
bulunm~tur: 

-Seyahatten maksadlm ~ark vildyet
lerimfzde yeni kanunun tatbik suretl
ni anlamak, evkaf muamelatuu tefti~ 
etmekti. Bu mcyanda klyrnetll dbidele
rimizden tamlre muhta~ olanlnn da 
tedkik ettim. Miitehassislanmizm ve
recegi rapor ve mi.italealara gore bil· 
tiin !bidelerimizi pararmz 11.Lsbetin
de ve ehemmiyetlerile rniltenasip ola
rak tamir edecegiz. Divrikdeki Ahmed 
~ah camil, Erzincanda izzet p~ ca
mll bunlar arasmdadlr. 

ERZURUMUN i:\IARI 
Seyahatimi icap ettiren sebeplerden 

biri de Erzurumun ii~ilncii urnum mii-
fett~lik tarafmdan esasi kurulmak ii
zere olan imar projesindc evkafm da 
uzerlne alacag1 imar vazifesini tesblt 
etmektl. 

Hilkfunetimiz Erzurumu medeni blr 
~hir haline koymak ve o giizel ~hrin 
gormil~ oldugu acllan telafi etmek y~ 
lunu takip ettigl ic;in Evkaf da o pl!n
da kendlne layik bir yer edinmegi ~e
ref bilmi~tlr. Erzunimda hemen yepye
ni blr !jehir viicude getirilecektir. ~im

diden bilylik bir faaliyet ba!jlam~tir. 
Bunun i~in umumi miifetti!j bay Tah
slnle gorti~erek yeniden yap1lacak is
tasyon yerine gore tesis edilecek yeni 
~ehirde evkaf apart1manlan yapllma
sm a elv~ll biiyiik arsalar ayrtlmas1 
ve buralara ~rln planma gore ma
~azalar da yaptmlmas1 hususunda 
mutab1k kaldlk. 

Bundan b~ka gezip gordilgi.im yer
lerde evkafa aid klymetsiz ve iradl az 
em.rn.k ve akarm tasfiyesi esaslanm 
kurduk. Evkaf bilt~esine yilk olmaktan 
b~ka faydas1 olmayan bu gibi emlakin 
elden ~1kanlmas1 hususunda alakadar 
memurlarim1zla Iazim gelcn tertibati 
ald1k. 

TARIHI ABIDELERIN TAI\lfRt 
- Tariht Abidelerimizin tamiri icln 

esa.sll bir program ya pi~ m1dlr?. 
- Evkafm birinci derecede m~gul 

oldugu mesclelerden biri de budur. Bu
giln tamir cdilmekte olan rniihim abl
delerimizin ba{!llca tamir cepheslni is
tanbul te~kil etmektedir. Bu tamirata 

E\•kaf umum miidilrii Fahrl Kiper 

iki sene evvel Edlrnede ba.,Iamm.f, ora
daki asar cok iyl bir hale getirilml,tir. 
~imdi sira Tiirk Abldelerinln merked 
olan istanbula gelmi~tir. 

Bunun icin tedarik edilebllen miite
hass1s ve vesait nisbetinde istanbul A.
bidelerlnln tamirlne ehemmlyetle b~ 
lannu~t1r. Bunlarm ba{!hcalan Atikall 
pa~a, Mahmud p~, SUleymaniye, Mih
ri~a11, Aga camisi, K1h~ali p~ ca
mileridir. Bunlardan ba!jka on be~ ka
dar cami de tamir edilmektedir. 

ANKARADAKI CA.Mt.LEK 

Ankaradaki camiler de esasb surette 
etiid edll.mi{;tir. Kadastrodan allnan 
malUmat ve te~kil edllen fen heyetinln 
mi.italealarma uygun olarak buradakl 
camilerin de tamirine b~lanm1~tir. 

(Devami 5 inci sahifede) 

Karsta zelzele 
Diger koylerinde 8 ev 

y1klld1, insanca 
zayiat yok 

Kars 27 (A.A.) - Diger ve koylerin
de ~iddetll ve zorlu yer depreml b~la
nu~br. ~imdilik ogrenildigine gore se
kiz ev yikII~tir. insanca zayiat yok
tur. 

-·••Ht1trnU• •HlllUlllWllHllHllUl1llllllllHHau1u11HH•1111n11111n1111nn111111111111111tlUlllllHl•HN1nn111u ............................... _ 

. Ye~ilay kurumu, slgara paketlerinden !;lkan hediyelerin degi~irilmesi icln 
Inhisarlar idaresine ba~ vurmu~ ve paketlerden ~ nadide hediyelerin ~lkma
Sllll tavsiye et~tlrl .. 



I 

Sahife 2 

So dakika 

run Oniindeki barb 
Diin ak~am ~ok ~iddetli bir muharebe 

oldu, ihtilalciler bir az geri ~ekildiler 
Paris 28 (A~m) - hun cephesinde diin biitiin giin devam eden muharc

be ak~m saat li <1e son llcrccc ~ddetlenmi~tir. Hiikfunet kuvvetleri ~ddetli 
top \'C mitralyoz ate~i a~m1~br. Bu a~ ~ok iyi tanzim edilmi~tir. Fa~istlcr bir 
miktar geri ~ckilmege mecbur olmu~larcbr. 

Bmm bombalann vc dinamitlerin i~iali takib etmi~tir. !ihtHalciler arasmda 
yamn saat kndar biiyiik bir panik hiikilm siinnii~tir. Bundan sonra siikiin 
a\·dct etm~ir. ihtilalcilcrin taarruzunun ikinci giinii de kcndilerine hi~ bir 
muvaffak1yct temin ctmeden neticelemn~ir. Asiler Goadcramada bir bogazt 
ele ge~irdiklcrini ilan ediyorlar. Diin asilerin bau gemilcri irun istihkamlanru 
bombard1man etm~tir. 

M. ~aht Pariste ikameti 
miiddetini uzath 

Gazeteler bu seyahatin ehemmiye
tinden uzun uzad1ya bahsediyorlar 

Paris 28 (Ak~arn) - M. l?aht Paris
ten dtin ak~rn hareket edecekti. Fa
kat ikarnetini daha 24 saat uzatm1~
tlr. Diin para ve ticari miibadelc hak
kmda goriii;Ulmii~tiir. Ticari mtiba
delc i<;in te~rinievvelde daha etrafl1 
konu~a yap11masi muhtemeldir. 

Berlin 27 (A.A.) - Havas ajnnsm
dan: M. l?ahtm Parisi ziyareti siyasi 
rnahafil tarafmdan bilyilk bir alaka 
ile takip edilmektedir. Bu rnahafil Al
man nazira yap1lm~ olan iyi kabulti 
ehernmiyetle kaydetrnektedir. 

Burada soylendigine gore Almanya, 
cihan iktisadiyatmm dcvletlerin ha
rici siyasetleline bagll olmasmm tabiat 
hilafma bir hadise oldugu mtitalea
smdadlr. Ancak iktisadi bir mukarenet
le ve siyasi bir uzla~rna zemini ihzar 
etmck imkam mevcuddur. 

Berliner Tageblatt, devletler ara
smdaki derln noktai nazar ihtilaflan
m yah~tmnadan evvel t~rinievvel a-

Sovget Rusgada 
geni bir tevkif 

Londra sef areti 
ata§emiliteri tutuldu 

Londra 28 (A.A.) - Sovyetlerin 
Londra ata~emiliteri general Putna
nm Moskovada tevkifi habeli gene
ralin Londradan hareketine tekad
di.im eden hadise dolayisile bfiyiik bir 
alaka uyand1rnu~tlr. 

Evenin News gazetesinin yazd1g-t
na gore, bir askeri ve siyasi toplan
tida bulunrnak bnhanesile Moskova
ya \agmlan generalin hareketlnden 
1ki giin evvel Guepuya mcnsup iki 
ki~i Sovyet elciligine gelerek evrak ve 
dosyalar arasmda ar~1nnalar yap
rn1~lar J1r. 

Bu ar~brrnalardan 48 saat son
ra general, Moskovaya derhal don
rnek icin hiikfunetinden emiz: alrm~
tlr. Zannedildigine gore generala 
tevcih olunan ittiham ba~hca, suikast 
baznunlanndan cDrelser.> in bir ifa
desidir. Bu dam \idam edil~ oldu
gundan Putnamn bu ifadeyi cerh 
ve kendisini mfidafaa edebilmesi im
kans1z bir hale gelm~tir. 

Bir ~ete 
Adis Ahabaga 

taarruz etti 
Bir ~ok olii b1rakarak 

-;ekilmege mecbur oldular 

Paris 28 (Ak~am) - Cibutiden ge
len bir haberc gore 300 Habe~liden 
murekkep bir ~etc diln ogleden son
ra Adis Ababaya taarruza kalk1~1~
tir. ~ehir civannda dola~~m Eritreli 
italyan askeri rni.ifrezeleri Habe~eri 
dag1 trn1~t1r. 

Ras Ayalonun maiycti de bu rnusa.
demeye i~tirak ctmi~tir. Habe~ler bir 
~ok oll.i birakrn1~lardlr. 

ymda yeni bir Lokarno konferans1 top
lanmasmm pck az faydas1 olacag1 fik
rindedir. Bu gazete diyor ki: 

Beynelrnilel siyasetln lktisadiyab 
:ilzerinde Jmsu1c getirmckte oldugu a· 
kisleri pek miikcmmel bilen M. l?ahtm 
Pariste bulunrnasmm Frans1z - Alman 
miinasebab iizerinde iyi bir tesir icra 
edecegini iimid ederiz.> 

Paris 27 (A.A.) -Alman sefiri Kont 
Welczeck, M. ~ahtm ~efinc bir ziya
fet vermi~tir. Bu ziyafctte nazir Del
bos, M. Vincent Auriol, M. Spinass, M. 
Bastid, ve Harlciye umumi kfltibi M. 
Alexis Leger hnzir bulunrnu~lard1r. Bu 
ziyafet esnasmda diplomasi rneseleleri-.. 
nin de gor~iilm~ olmas1 muhtemel
dir. 

Gerek Frans1zlar gcrek A1manlar, 
aralanndaki noktai nazar teatilerl 
hakkmda bilyiik bir keturniyet gaster
rnektcdirlcr. 

Bogazlar 
mukavelesi 

Romanya krah Carol mu
kaveleyi tasdik etti 

Biikre~ 27 (A.A.) - Kral Carol, yeni 
Bogazlar mukavelesini tasdik etffi4tir. 
Tasdikname, mukavele ahk~ muci
bince Fransa ar~ivlerine konulmak 
fizere Parise gonderilmi~tir. 

Ataturk ile Macaristan naibi 
arasmda telgraflar 

Ankara 27 - Macaristarun Sain 
Etienne bayram1 dolayisile cumur re
isimlz Atatilrk ile Macaristan naibl 
arniral Horthy arasmda samiml tel
graflar teati edilmi~tir. 

Macar kral naibi yann M. 
Mussolini ile goru~ecek 

Paris 28 (~am) - Macar kral 
naibi arniral Horty yarm insbriigden 
Linz ~hrine gidecektir. 

italya hududuna yakm bir yerde 
ve italya topragmda M. Mussolipi ile 
gorii~ecegi tahmin ediliyor. 

As1ls1z haberler 
Paristen gelen iki tekzib 

Paris 28 (Ak~) - Eylill iptlda
smda Prag ~ehrinde Fransa, Sovyct 
Rusya, Rornanya ve <;ekoslovakya de
legelerinden milrekkeb bir hava kon
ferans1 toplanacagi hakkmda i;1kan 
hnberJer as1ls1zd1r. 

Bir Frans1z torpitosunun bir ispan
yol harp gemisini himaye cttigi hak
kmdaki haber de dogru degildir. Fran
s1z torpitosu hasara ugranu~ ve ai;1k 
denizde bu hasan tamir edcrken ya
kmmdan bir ispanyol gemis1 g~mi$
tir. Jspanyol gcrnisilc i~ret bile teati 
etmcmi$tir. 

Loe Jour ve Aksiyon Fransez gaze
teleri Frans1z halk ccphesi tarafmdan 
ispanyaya hediye edilen bir bornbar
d1man tayyarcsinin <;ar$amba giinil 
harekct ettigini yaziyorlar. 

28 Agustos 1936 

a Sabahki Telgraflar 

lrunda harb devam ediyor 
lhtilalciler bUtun g ayretle rine raQrnen 

burada ilerlemeQe rnuvaffakolamad1la 
Paris 27 (Ak~arn) - irun civann

da rnuharebeler devam ediyor. Asiler 
irndad kuvveti alnu~lar ve yeniden ta
arruza ba~larn1{ilard1r. Hiikt1rnet kuv
vetleri ileri hatlarda fi1; mevzii terket
mi~tir. Maamafih vaziyette degi.~iklik 
yoktur. 1htilalcilerin zayiati ~oktur. 
iki taraf tayyareleri de bilyiik f aaliyet 
g0stermekte, bomba ve beyannarneler 
atmaktachr .. 

Bugilnkil muharebeler diinkil kadar 
~ddetli olmam1~tir. ihti!Alcller bfitiin 
gayretlerine ragmcn ilerliyeme~er
dir. • 

ihtifilaciler Malagaya hilcurna b~
l~lardlr. Burada harb devam edi
yor. Tancadan gelen haberlere gore 
fapstler Lara~taki mason locasm1 yak
Im~ardlr. 

lngiltere kralz 
Istanbula ge/igor 
Izmir ve Canakkaleyi 

de ziyaret etmesi 
muhtemeldir 

ingiltere krah sekizinci Edvardm 
Akdenizde gezerlcen memlcketimize 
de gelmesi muh~meldir. Bu meyan
da istanbulu, izmiri, eski eserler bu
lunan bazi yerleri, ganakkaledeki me
zarl1gi ziyaret cdecegi tahmin olunu
yor. 

ingiltere krall hususi surette seya· 
hat etmektedir. Maamam1 istanbula 
gellrs~ bu zlyaretten bilistifade Ata
tfirk ile gor~ecektlr. 
KRAI..IN PAZAR G0Nt} GELl\IESt 

MUllTEI\1EL 
~ebrirnizde <;1kan rurnca Dimokra

tia gazetesi Atinadan ald1gi §ti telgra
f1 ne~rediyor: 

Atina 28 - ttc gilndenbcri burada 
bulunan ingiliz krah bugiln buradan 
harekct edecek ve Skiros adasmda kl
sa bir miiddet kaldJ.ktan sonra istan
bula gidecektlr. lngiliz krah aglebi 
ihtlmal pazar giinu istanbulda bulu
nacakt1r. Kral istanbulda u1; giin ka
lacaktlr. 

Miiteak1ben kral Edvard, istan
buldan Kostenceye gidecek, donil~te 
Saklz ve Girit n.dalarma da ugnya
cakbr. Kral EdvardJ.n ~arktaki bu se
yahati, tamamile hususi bir rnahiyeti 
haiz olrnakla berabcr, ingilterenin Bal
kanlara atfettigi alftkayi gostermek 
itibarile fevkalA.de bir siyasl ehernrnl
yeti haiz olarak telakki edllmektedir. 

Kral Edvard diin ingiliz sefaretha
nesinde Yunan b~ekili M. Metaksa
Sl kabul etmi~ ve yanm sant kadar 
go~ii~ti.ir. 

Kral miitealoben Atina belediye 
reisini kabul ederek halkm kendi.sine 
gosterdigi hararetli hiisnii kabulden 
dolayi te~ekkiirde bulunm~tur. 

Futbol ma~lar1 
Japon milli tak1m1 Belgrad 

ve sofyaya geliyor 
Sofya 26 (Ak~arn) - Olimpiyadlar

dan donii~ rntinasebetile Japon mllJt 
futbol tak1rn1, aym 28 inde Belgradda 
Yugoslav milli taklrnile ve 30 unda da 
Sofyada Bulgaristan ~ampiyonu Levski 
ile kallll~acakt1r. 

Japon rnllli takrmmm Balkanlarda 
bu kar~l~mas1 ilk defad1r. Bura spar 
rnahafili Japonlann bu kar~Il~mala
rma ehernmiyet vennektedir. 

Ankara tOccarlan Izmir fuarma 
i~tirak etmiyorlar 

Ankara 27 (Tclefon ) - Ankara ti
caret odasmda vali rnuavini bay Scla
haddinin riyasetinde bir toplanh ya
p1ld1 ve Ankara tiiccarlanmn izrnir 
!uarma i~tirak cdip etmlyccekleri gO
ril~illdti. Neticede Ankara tiiccarl::m
nm bu senc fuara i~tirak ctmernlerine 
karar verildi. 

DEVJ .. ETLERiN VAZiYETt 
Paris 27 - Portekiz ispanyaya si

la.h ve mtihirnrnat sevkini yasak et
mi~tir. ingilteredc petrol ihracmm da 
yasak edilmesi isten~tir. Fakat bu
nun kabulti ~iiphelldir. 

ispanya ~lerine kan~rnamak mese? 
lesini gorii~ek uzerc Fran~ bir 
konferans toplanrnaSim tetkik edece
gi s0yleniyor. ingiliz gazateleri bu rne
selenin suratlc hallini istiyorlar. 

AMERiKANIN BIR NOTASI 
V~ington 27 (A.A.) - Amerika bir

Ie~lk devletleri Madrld biiyiik el~lsi, 

Cliin ispanya dl~ i~Ierl bakanma bir no
ta vennl$tir. Bu notada, hlikumetin ha
kikt bir abloka llan ederek bunu tatbik 
etmedigi takdlrde Amerikanm asilerin 
kontrolii altmda bulunan limanlann 

Atatiirk giinii 
Zonguldakta biiyiik 

merasim yapild1 

Zonguldak 27 (A.A.) - 26 agustos 
ulu onderimiz Atatilrktin Havzaya a.yak 

bastlg1 Zonguldagm Atatiirk giiniinun 
be~inci y1l donilmilnde ~hrin kara ve 
denizi, maden mmtakalari, her tara! 
emsalsiz bir surette b~tan ba~ donan
rm~tlr. 

Ataturki.in Zonguldaga c1kttgi saat 
11 lmcukta vali ve parti b~karu askeri 
ve mi.ilki riiesa ve memurlar belediye 
parti ve Halkevliler biltiln sosyeteler te
~killler esnaf cerniyeUerl i~~l gurup
lan mektcpliler ve binlerce kadm er
kek halk kiitlesi cumhuriyet rneydaru
ru ve caddeleri doldurm~ ve ta.~unu~
b. 

Halkevi bandosunun ~aldlg1 istiklal 
mar~1yla torene b~and1. Bayan Le
man Aksoy Atatiirkiin Havzaya a.yak 

basbg1 bugiinkii r.mUulugunu ve bugiin 
sactig1 feyizlerle Havzam1zm yurda e
nerji yayan bir hayat kayn$ oldugu 
hakkmda cok heyecanll ve ~iddetli al
kl~larla kar~lanan bir soylev verdi. 
Mektepliler tarafmdan ~iirler okundu. 

Zonguldaklllarm bilyiik reislerine 
ve Kernalizrn illkilsiine sars11maz inan 
ve b::.ghhklan ve derin saygilan arze
dildi. Saat 15 de Uzillmez ma.den bol
gcsinde de urnumt toplanti yapllch ve 
tlirlil ~enilkler ve eglentiler tertip ~ 
lundu. Gece Zonguldagin her bucagi 
goz karn~tinc1 bir ~ekilde aydmlatU
m1~, yer yer eglentiler yapllnu~tir. 

Ttirki~ sosyetesi de 300 ki~ilik blr 
gardenparU vermi~tir. ZonguldakWar 
bu tiuyiik giinii gece sabahlara kadar 
e¢z bir heyecan ve n* i~de lruUa
dtlar. 

Ba~vekil Pazartesi lzmire 
gidiyor 

Ba~ekll ismet lnonu ile diger bazi 
vekiller izmir beynelmilel sergisini 
a~mak iCin pazartesi giinii ~ehrimiz

den izrnire h::trekct edeceklerdir. 

Zafer bayram1 Ankarada nas1I 
kutlanacak 

Ankara 27 (Telefon) - 30 agustos 
zafer bayranum kutlama programt 
haz1rlanrm~tir. Merasime sabahleyin 
b~lanacaktir. Saat dokuzda yarbay· 
dan yukan riitbeli askerl erkd.n, vekll, 
milste~arlar, genera.Her mllli miidafaa 
vekfiletinde toplanarak mare~al Fevzi 
<;akmaga arz1 tebrikat edeceklerdir. 

Bundan sonra istasyon yolu fu:elin
de Gen~ik meydanmda toplamlacak 
en gent; subay ve tayyare cemiyeti na
rnma bir zat nutuklar soyledikten son
ra 10,30 da gc~id resmine b~lanacak
t1r. Askeri kltaat resrni ve hususi mii
esseseler rcsim ge~ide i~tirak edccekler
dir. 

Zafer bayram1 milnascbetile ~hir 
bayraklarla siislenecektir. Gecc ayrica 
rnuhaf1z alayi tarafmdan bir f ener ala
y1 tertip olunacaktir. 

Amerikan ticaret gernileline kap 
bulurunasim kabul edemiyeceglni bil 
dirrncktedir. 

Nota, her tiirlii hAdisnlerin oniin 
gecrnek tizere Arnerikan gernilerlne e 
velcc lazirn gelen ihtarlarda bulunul 
rnasm1 da isterncktedir. 

HALK 1'1AHKEl\IELERt 
BarseJon 27 (A.A.) - Katalonyani 

rnuhtelif ~ehirlerinde ihtilalcileri mu 
hakeme edecek ohm balk mahkemclC
ri i~e b~Iarn1~tir. 

Leridada halk mahkernes!, f~ist h 
re){etine i{itirak etmi~ ve silah sakltt· 
m1~ olmakla ittiham edilen krallJ~ 
taraftan rncbuslardan Casimir san· 
genisi idarna mahkum etrni$tir. 

Fal?ist bir talebe de idarna mahkliflJ 
edilrni~t.ir. 

Diin geceki 
yangznlar 

~ehremininde iki ev 
tamamen, ii~ ev 

k1smen yand1 
Diin gece saat 21,15 de l?ehremi· 

ninde Denizaptal mahallesinde Ki~· 
bane soka6'lndn berber ibi~ ustaya nit 
22 nurnarall ah~ap iki kath evdeJ1 
yangm ~krn1~tir. 
G~ haber verilrnesi yfiziinden itfai• 

ye yangm yerlne gcldigi 7..aman btl 
evle yanmdaki ilg ev alevler i~inde bU· 
lunuyordu. 

1bi~ ustarun evile ittisalindeki 2• 
numarall Mehmedin evi e~yalarW' 
birliktc tarnamcn, berberin klZl SalY 
riye, korn~anndan Hatice ve Hasa· 
na ait birer kath ti~ ev klsrnen ya.fl• 
d1ktan sonra ate~ sCindiirillmti$tilr. 

Yangmm sebebi tahkik ediliyor. Nil' 
fus<;a zayiat yoktur. 

Diin gece Galatada Per~mbe pazW 

rmda Abdillvehhap ad11 bir ~ 
sm ild katll evinin bacaSindaki kU' 
rumlar tut~u§, binanm ~atis{nitJ 
bir k1srm yanrm~tir. 

Balkan oyunlarmda 
atlet lerimiz 

22 eyhllde Atinada b~ayacak olait 
Balkan oyunlarma 22 atletirnizin 
gonderllrnesi kararla§tlnlrn1~11·. At1et' 
lerimiz, 3,000 metrelik ko~u mi.istes
na olmak iizere biitUn yan~lara gire
ccklerdir. 

Sovyet Rusyaya gilre~~ilerimiz ve 
eskrimcilerimizle beraber gonderlle
cek futbol kafilesinin 20 futbolcfi, bit 
idareci ve bir hakern olrnak iize~ 
22 ~k olmas1 da kararl~tmlml~tit· 

Bir Alman profesorQ geldi 
Berlin ilniversitesi prof esarlerlndell 

Dr. Emil Ootschlich bu sabahki eks• 
presle ~ehrimize gelm~ir. Bu ak~ 
Ankaraya gidecektir. 

Uzak$arkta 
Japon tayyareleri birco~ 
defa Sovyet hududunu 

gecmi~ler 

Moskova 27 (A.A.) - Tas ajanSl 
bildiriyor: 

Kabarovsk'dan bildirlldigine gore 
son gilnlerde bir ~ok defalar Jap()l) 
tayyareleri Sovyet hududunu tecavill 
etmi~lerdir. Yalniz 14 agustostan 23 
agustosa kadar olan mtiddet zarfmdl 
be~ vaka kaydolunrn~tur. Man~ukU' 
dan gelen kc~if tayyaresi sistemindB 
Japan tayyareleri Sovyet erazisi uze
rinde ucmu~lardJ.r. 23 agustosta iid 
Japon tayyaresi Sovyct hududunu lg 
kilometre kadar tecaviiz eylemi~er# 
dir. Bu son hadise, 22 numrall hudud 
t~1 rnmtakasmda vukun gelmi~tir. 

Tokyodaki Sovyet bfiytik el~iligi ill! 
harl>indeki Sovyct b~ konsoloslug\J 
bu hususta protestoda bulunmak Uzi' 
re emir allm~Iardir. 
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AK~AlUDAN AK~AMA: -Atlatma hUneri 
Ahlakim1zm !;Ok garib ve ayni za

?nanda fena taraflan var: Yilze gill
:rnesini pek severlzl Kar~11ruzdald 
&darndan hi!; bir korkumuz ve bekle
di&lmiz olrnad1g1 vakit bile bOyle ya
~ar1z. Hele hi~ bir ricayi, hig bir mil
l~cnati reddetmeyiz. Bizden ne iste
turse giller ytizle muvafakat cevab1 ve
liriz. 

Ettiginiz vaitlerin yekununu bin
~rl_~ sayabilirsiniz. Fakat tuttugumuz 

zun sayis1 ahad hanesini acaba ge
~r rni? 

.. liern bizden bir sey rica edene cbSI~ 
Ust"" ' -r une!• cevab1m verirken bunu yap-
nuya ~ d cag1rn1za, yapmak i~in zerre ka-
ar bir zahmet ihtiyar etmiyecegimi-

2e l~irnizde kati blr karar vardir. Bu
nu bile bile, ufak bir teessilr, hafif bir 
azab1 Vicdani golgesi bile hissetmeden 
ran:rnet deryasmm knp1lanru nazad 
:r~tte a9ar1z ve blze milracaat edeni 

lie lfttfumuza garkeyleriz. 

g
.:Yni zamanda, s1k1~1k bir mevkide 
1 1 o zavalhyi milteaddid gelip glt

tnelerle bir hayll zahmete hatta mas
~fa da sokanz. Onu her def a tath 

Ir surette atlatabilmek ve kendisine 
Vei·dlgimiz bo~ timide milmkiln oldu
gu kadar uzun milddct can ~ekl~tir
lllek i~in bilttin zekam1zi, biltiln ne-
2eketimizi, butiln giller yilzilmiizii 
:Ullanir1z. Yalan soylemek i~in sar-
:ttigirniz ~u emegin yansm1 iyilik 
i~Ptnak ugrunda kullansak :;;iiphesiz 
F' ~az1 dertlere c;are bulmulj oluruz. 

akat sanki bizl hayatta E'.n ~ok 
tncrnnun eden ~ey kars1m1zdakinin 
ac · · " · zin1, s1kmtism1 gormek ve ondan :rn .. 

uteessir olmamaktir. 
ta ~itndi ~u hikayeyi dinleyiniz: Gala
t sa~~y lisesinin ticaret klsmmdan 
ahs1hni ikmal etmi~ bir geng. Bir ta

taftan Yiiksek Ticaret mektebine de
~·arn _ etmek isterken diger taraftan da 
.ahsiu esnasmda mai~tinl temine 
~anyacak otuz kirk lirallk bir is bul
~ak istiyor. Bir deHilet sayesinde bir 

Uzura ~1kmak ca,resini buluyor. Fa
l:at ald1g1 ~cy ~imdilik kati bir vaid
clen ibarettir: Kadrolar yap1lacak. 0 
Zaman kendisine hizmet verilecek. 

liaftalar gec;iyor. Kadrolar yap1l
lll1~. Cevap? Kadrolar yap1llrken ben 
~0ktum, sen kadroya ithal edilme
llli~in ! 

liayata ilk atilan bir gen<,; ilk adl
tnincta boyle bir hayal sukutu ile kar
~ll~1yor. Halbuki bu Iutufkar zat ilk 
clakikada: cmaatteessi.if yerimiz yok
tur, ba~ka bir tarafta kendine i~ ara, 
Og!um. descydi ncaba ne ziyan eder
di? Dlinist, c;ok dnha insani hareket 
etm· d 1~ olmaz m1yd1? Bir gence beyhu-
c Yere timid vermek, onu baska te

~bbiislerden menetmek ve ~ihayet 
tinuctini kmp ac.;1kta b1rnkmak acaba 
neye iyi? 

~ Ak~mc1 

'f atn1z bir raportor musabakay1 
kazand1 

lstanbul ticarct odas1 sanayi subesi 
~apor~rlilkleri i<,;in ac,;1Ian imtihanda 

lekhlerden yalruz kimyager Nebil 
~buct kazanm1~ ve odaya ahnmtljtir. 

1zer istcklilerin chliyetleri kafi goriil
n- d1gnden bir raportbrluk simdilik a-
Ctk kalm1, tir. · 

Para mesele;inden kavga 
l\ypzpa~a civnrmdu ~cvket ve ~amil 

~d arincta iki ki~i para meselesinden 
a\ ga etmi~lerdir. Kavgada ~amil, 

~evketi iterek d~urmii~tiir. ~evketin 
~01 bacag1 kmlnu~t1r. Zab1ta yarahyi 

astnneye kaldnmilj, :;;amil yakalan-
tn1~tir ..., v . 

- Bu adnm1 ilk gordilgum zaman l 
lnuthil? bir sporcu sannu~tim bay 
e.mca ..• 

AK$AM 

Ucuz et I Tem!z e~mek 
Beledige riisumu I isterz~ 
• J.• • kl• f Ekser ekmek ve franca-
znuzr1p na 1ya l lalar1n alt taraf1 ~amurlu 
kendisi yapacak istanbulun muhtelif s~mtlerinde 

g1kanlan birinci nevi ekmeklerin hat-
Belediyenin et fiatleri ve et nakliyati 

i~ilc yakmdan alft.kadar oldugunu ve 
yapt1gi tedkikatm neticesini evvelce 
yazm1~t1k. 

Belediye, et nakliyah i\'ini bir rnilte
ahhide ihale etmi~ti. 

Fakat yeni seen bilt~esile et riisumu
nu inctirmek istectiginden nakliyab da 
kendi vesaitile bedava yapmak fikrin
dedir. Bu suretle belediye, halkm da
ha ucuz ct yemesini temin edecektir. 

Memurlarm devam jurnallan 
izin, hastallk ve bir vazifeye gitmek 

suretile daimt vazifeleri b~mdan ay
nlan memurlarm devam jurnallanna 
10.yik oldugu J?Crh verilmedigi vali ta
rafmdan milfettil?ler vas1tasile yap1-
lan teftlljlerden anl~1lmi~t1r. 

Verilen bir emre gore, rnemurlann 
vaziyetine dair devam jurnallarana 
~erh verilmezse memurla beraber ami
ri de cezalandlnlacakt1r. 

Ankaraya tayyare seferleri 
Ankaradan her hafta cumartesi 

gilnleri 14,30 da bir yolcu tayyaresi 
kalkarak istanbula geliyor ve ayru 
tayyare pazartesi sabah1 yedide Ye~il
koyden Ankaraya harelret ediyordu. 
Bir milddettenberi tatil edllmi~ olan 
bu seferlere ycniden bal)lanm1~tir. 

Hah sergisi yartn a~tlacak 
Festival progranu mucibince di.in 

Ayasofyada Ayasofya hamanunda blr 
hal1 sergisi a~1Imas1 tekarrilr etmiljti. 
Baz1 hazirhklar ikmal edilmediginden 
hah sergisi yarmki cumartesi gi.inii sa
at on birde vall ve belediye reisi Mu
hiddin Ustilndag tarafmdan a~tlacak
tir. 

Y eni tevkif yok 
Sigorta doland1ric1hg1na ait 
dosyalar adliyeye veriliyor 

Sigorta dolandlric111gi etrafmda yap1-
lan tahhikata aid dosyalardan bir kls
rru diin adliyeye \'erilmi~tir. Bu dos
yalar iizr.rinde tedkikat yap1lmaktadir. 
Diln bu i~le alakadr olarak yeniden 
kimse tevkif edilmemi~tir. 

Evvelcc Dimitri ve isak adlannda iki 
erkekle izmaro admda bir kadmm tev
kif cdildlklerinl vc bu il~ mevkufun 
haklarmdaki tevh'if karanna itirazla 
serbes b1rak1lmalan ic;in miiracaat et
tiklerini yaznu~tlk. Asllye ceza mahke
mesi bu milracaat etrafmda tedkikat 
yapmaktadir. Heniiz bu hususta da bir 
karar verllmemi~tir. 

Balkan festivali ba~ltyor 
Balkan festivali haftasma yann Tak

sim bahcesinde verilecek olan bir mti
samere ile ba~anacakbr. 

Festivala l~tirak edecek olan 21 ki
J?idcn ibnret Yugoslavya heyeL bugiin 
~chrimizc geleceklerdir. Bunlar, Gala
tasaray lisesinde misafir edileceklerdir. 

20 ki~id n milrekkep Rumen heyeti
nin bugiin gelmesi beklenmekteydi. 
Rumenler binecekleri vapuru ka~1rdlk
Iarmdan yarm ~ehrimize geleceklerclir. 
Ayni zamnndn 16 ki~iden ibaret Bulgar 
heyeti de yarm gelecektir. 

A J 

ta francalalarm ekserisi iyi pi~memi~, 
hamur gibidir. Bundan dolayi ¢kayet
lerin arkas1 kesilmez. 

Ekmeklerin nefasetini bir tarafa b1-
rakallm, hii; bir ekmek ve francala 
yoktur kl alt taraf1 bir ~amur tabaka
sile kirlenm~ olmasm. Bu ~amur ta
bakas1, fmnlarm i~i iyi temizlenme
mesinden ve ekmeklerin pi~rildlkten 
sonra kirli fmn tezgAhlan ilzerine 
atilmasmdan, oteye beriye y1g1lmasm
dan ileri geliyor. 

Eknieklerin ve francalalann nef ase
tinden vazge~tik. Fakat halka yediri
len ekmeklcrin kurum~ ve ~amur ta
bakasma bulanmam1l? olms1 Hizundir. 
Bunu temin etmek belediyenin vazi
fesidir. Fmnlnnn, bakkal dilkkA.nla
rmm, ekmek sat1Ian yerlerin s1kl ve 
devamh bir surette kontrol edilmesl 

' altlan gamura bulannu~ ekmek ve 
francala ~1karan fmnlarm ljiddetle 
cezalandmlmas1 maksadl temine kafi
dfr. Belediye reisimizin bu milhim ve 
s1hht meseleye ehemmiyetle dikkat na
zarm1 celbederiz. 

Bir otobOsle 20 seyyah geldi 
Doktor Keller isminde birinin reisligi 

altmda yirmi ki~ilik bir seyyah kafi
lesi evvelki ak~am bir otobiisle Viya
nadan ~hrimize gelmi~tir. 

Kafile, Viyanadan hareket ettikten 
sonra Macaristam ve Balkanlan gc~
~ler ve ~ehrimize gel~erdir. Fes
tival eglencelerinin sonuna kadar ~eh
rimizde kalacaklar ve sonra gene oto
biislerile memleketlerine doneceklerdlr. 
Heyet arasmda hekimler, arkeologlar, 
bir iki kadm vardlr. Viyanal1 seyyahlar 
dtin milzeleri gezmi~lerdir. 

Belediye ~ab1tas1 
Memurlar polis vazif esine 

ait kurslara devam 
edeceler mi? 

Belediye zab1tas1 memurlarmdan 
bir klsm1 kursa gonderilml~tir. Bu hal, 
esasen dar olan belediye zab1tas1 kad
rosunu bir kat daha daraltm19, ha.ttA. 
gilndelik belediye i9Ierinin de goriil
mesine mani olmu~tur. 

Belediye, ~ehir i~Ierinin daha mun
tazam bir ~ekilde yap1labilmesl ve be
lediye suclannm yakmdan taklb edil
mesi lg.in yeni belediye zab1tas1 tallmat
namesinin tatbikine hazirlandlgi bir 
sirada belediye zab1tas1 kadrosunun 
bu halde b1rak1lmas1 dogru goriilme
mektedlr. Beledlye zab1tas1 memurla
rmm polis vazifelerine taallilk eden 
kurslara devam cdip etmlyecekleri bu 
gilnlerde vilayet tarafmdan halledi
lecektir. 

---
Yumurta ihracat1 durdu 

Yumurta ihracati durmu~tur. Va
kia ~imdllik istihsalftt i~ piynsalarda 
sar!edildigi ve bir kls1m mallar buz
haneye konuldugu i~in fiatlerde yeni 
bir d~e yoktur. 

Fakat eylfil sonunda istihsal~t co
galacagmdan tspanyadaki vazlyet dil
zelmedigi ve Almanyadan b14>ka bli
yiik mahrac temin edllemedigt takdlr
de fiatlerin dii~eceginden korkuluyor. 

Bay Ame a.ya sore ... 

.. 

NOmune mah lie 
Beledige yaD1la

cak binalarz 
taksit/e satacak 
Emlak bankasmm uzun vadeli tak

sitlerle Odenmek -}artile veresiye bina 
~a ettirmek uzere tedkikatta bulun
malt icin M. Gotran admda bir milte
hass1s getlrttigini evvelce yaznu~tik. 
Miltehass1s Ankarada, Samsunda ve 
garp vilayetlerimizde tedkikat yapm1~ 
ve tcdkiatmm neticesini bir raporla 
bankaya bildirmi:;;ti. 

Istanbul belcdiyesinin de bu te~ebbii
se yakmdan alaka gostermesi ihtimall 
~oktur. Belediye, ~ehir plam yaplldlk
tan sonra beeldiyenin elindeki Silrp 
Agop mezarhg1 gibi heni.iz mahalle ~
kilat1 olmayan arazinin ifrazlle bu sa
halarda son sistem binalar in~asma te
~ebbiis edecektir. 

Beledlye, banka ile bir anl14>ma yap
mak suretile kendi ma11 olan bu gibl 

sahalarda bir nilmune mahallesl viicude 
getirerek bunlan muayyen taksitlerle 
satmag1 dil~iinuyor. ---
Tramvay bilet~i ve vatman-

larmin mesai saatleri 
Ankara 27 (Telefon) - istanbul 

tramvaylarmda gal1~an vatman ve bi
letcilerin giinde 9 saatten fazla ~11~
tmlmamalan i<,;in Sihhiye vekRletine 
milracaat ettiklcri gazetelerde yaz1l
nu~ti. 

Bu hususta kendisi ile gorii$tilgi.im 
selahiyettar bir zat, boyle blr mu
racaat yap1lsa bile slhhiye vekalctin
de bunun isafm1 temln edecek kanunt 
mueyyide olmad1grm soylem~tir. 

Gidip gelme bileti veren bir 
acente mahkemeye verildi 
Ecnebi memleketlere giden bazi yol

culara doviz karamamesine aykm o
larak gidip gelme bilet veren bir acen
te mahkemeye verilmi~tir. 

Kii~iik sanayi 
Sergi haz1rhklan 

~ok ilerledi 
1ktisad vekaletinin gok ehemmiyet 

verdigi eliljleri ve kii~ilk sanayi sergisi 
haz1r1Iklan ~Ok hararetlenmi~tir. Ser
gide te~hir edilebilecek e~a listelerl 
tanzim olunmu~tur. Bu listelere gore 
kadln terziler, :;;apkac1lar, kundurac1-
lar, hallc1lar, b1~akg1lar, oyuncakc1Iar, 
yorganctlar, demirciler, suni ~lgekciler 
de scrglye niimune gonderebilecekler
dlr. Listelerdc 40 kii~iik sanayi ~ubesi 
vardrr. Sergide ntimuneleri begenilecek 
50 ~lye fkramiye verilecektlr. ikra
miye miktan l 0,000 lirad1r. Kti~tik sa
nayiciler nilmune hazrrlamaktan b14>
ka hie bir zahmete girmeden sergiye 1$
tirak edeceklerdir. 

Bir kadm toprak kazarken 
toprak altmda Kalarak 

yaralandt 
Silivrikap1da oturan Guizar adm

da bir Rum kadlm dun o ci\arda beyaz 
toprak g1karmak uzere bir hcndegi ka
zarken hendegin yanmdaki toprak bir
denbire yth,lm1~br. Giilzar toprnk yi

guunm altmda kalarak vilcudunun blr 
cok yerlerinden agir surette yaralan
m~br. Zab1ta Gulzan hastaneye kal
drrm~, kazada ki!psenin ili~igi olmadt
gi anla~m1ljt1r . 

• ---~ 

... icimden c~u delikanlI ya bir fut~ 
bolcudur ..• 

... ,ya bir atletl .. > dem~tim ... 

I ... Halbuki onun sporla hi~ m~gul 
olmadlguu soylilyorlarl .. 

Sahife 3 -Atatiirkiin 
kzymetli iltifatlarz 
I~ bankas1n1n y1ldoni.imii 

munasebetile ~ekilen 
telgraflar 

!.~ bankasmm 13 iincil yll donilmil 
munasebetile J\taturke ~u telgraf. ~e
kilmi~tir: 

ATATORKE 

TORKIYE CUMHUR BA~KANI 
~ElliR 

Kurdugunuz miiessesc on ii~iincii ya~1-
na basm11t1r. 

Oncmli cserleriniz arasmdn miitevazi 
mevkii olan 1§ Bankasmm her §eyinc tcr
cihcn bcnimsedigi vc iftihar cttigi bir 
§CY varsa o da biiyiik kurtancmm bizim 
ii;in ( Bcnimdir) dcmcsidir. 

Her fey scnindir. Biz cvlatlanmz da c
bediycn sizin icin y~mnktay1z vc ya~
yacag1z, bizc gostcrdiginiz nurlu yolda 
rnilli ckonominin yiik~elmcsi yolunda k1-
nlmaz bir azimlc yiiriimcktc devam edc
ccgiz. 

Bugiin toplant1m1zda, ne~c vc hcycca.n 
icinde bu ahdiipeymani tckrarlarken Bii
yiik Yarattc1 vc Kurtanc1m1za, Vclinimc
timizc hududu olmayan viikranlanm1Z1 
sunarak miibarck cllcrindcn opmekle 
bahtiyanz. 

~~ Bankasmdaki cvliitlanmz namma: 

iktisad vekili: Ccncl dircktor: 

Cclal Bayar • Munmmcr Eri~ 
I§ Bankasi idarc meclisi rcis vekili 

Ccvad Abbas Ciircr 

Atatiirk bu telgrafa ~ cevab1 ver
mi~lerdir 

I~ BANKASINA 

T AKStM BAH<;ESi DE 

~EHtR 
&,ta k1ymetli, pyretli, yorulmak bil

mez arkadq1m Bayar oldugu h ldc TW.. 
~ye. Cumhuriyetinin yetiftirdigi :r\&sek 
ilunh ve ~elik ka.rakterli gen~ mi.itehas
sular1nuzm ~oniil ve emek vercrek ~I· 
rnalar1 sayesmde on ii~ Yft§•na basmlJ ol. 
duiunu bildirdiginiz milli ft Bankasirun 
yurdumuzda ve yurdumuzla diinya eko· 
nomisi arastnda yapagelmekte olduiu 
f yda11 ifleri gormekle ~ok bahtiyanm. 
11 Bankasi kurwnu Tiirk Cumhuriyet ta
rihinde ekonomi bak1mindan ba1h ba· 
fma yer alacakltr. 

Bu kunun, na~iz bir servetin bile eko
nomik bayatta ferd mcnfaatlerine hnsro
lunmayap ulus menfaatine hasredilmesin
den ~1kabilecck olan bi.iyiik neticeleri 
on iki sene kadar az bir zamanda ve ba
husus yepyeni bir devlct kurulu~unun 
t~rlii inktlab giiclUkleri i~inde alemti.imut 
b1r surette fiilen gost.erim~tir. 

Bu geceki toplanttn1zda neJeli ve he
yecanh olmakta tamamen haklas1mz. 

Hepinizin sevgi ile gozlerinizden operim. 
K.ATATORK 

Ba~vekil ismet inonilnc de ~ teI
graf ~ekilmi~tir: 

ISMET l:\O!\r()~E: 
B~VEKIL GENER L 

Cumhuriyet miicsseseleri arasmda mu
tcvaz1 bir yer tutabilmekle bnhtiyar obn 
J§l Bankasi bugiin on ikinci y1lm1 bitire
rck on fo;iindi y1lma bnsm1~ bulunmakta
d1r. 

Miicsst"scmiz, Biiyuk Ba11knmmmn ~iz
digi devlet programma uygun bir , olda 
:riiriimegi ve ir~adm1z dahilinde h~reket 
etmegi kendisine bir vnzife bilmi tir. Tc
sis giiniim~zden bu ane kndar k1) c-tli 
Ba b knmmu:dnn gordu'Tiimi.iz y ""k ek 
rnuznheret 'c s:tmimi munv ne-tin tMir 
ve heyccnnlan altmd..i i1iikrnnl nm1zi, 
bu gundcn istifode eder k biitun I Ban
kasi nilcsinin hurmet 'e tazimlc-rile zntt 
devlctlerinc rzeylcnz. 

~ktisad 't-kili Cenci dircktor 
Cdal Bnyar Munmmer EriJ 

11 Bankasi idarc meclisi rcis vekili 
Cc\·ad Abbas Giircr 

B. A. - Evet, dogrudur, ne AlmD.D
yaya gitti, ne Rusyaya1 .. 
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Sahile 4 

BirRuf"!"len top9ekeri geld.i' I Bo~~~ 
Istanbul 28 Agustos 1936 

"' (AK~AM KAPANI~ F1ATLERl) 
Esham ve Tahvilllt 

I Kupon1uz 1933 • Muess1s 85,-
" iltikraz1 97 - T. C. Merkez 

l j~ Onitilrk I 23,-:- Bankasi 79,-

r • II 21,45,- Anadolu hisso 25,25 

- ' • 

.. m 21,60,- Telcfon 7,50 
Milmes.sil I 45,90 Terkos 12,50 

• 11 45,10 <;imento 11,50 
.. lll 1ttihat deQ'ir. 8,35 

It Bankasi 9,90 ~ark • 0,70 
(Para (Cek flailerl) 

Paris 12,03,50 Prat 19,18,60 
Londra 635,- Berlin 1,97,12 
Nev York 79,12,50 Madrit 6,41,84 
Milano 10,06,94 BeliTad 34,61,75 
A tin a 83,79,40 Zloti 4,22,25 
Cenevre 2,43,15 

Penro 4,25,25 Bribe! 4,69,45 
Amsterdam 1,16,75 Biikrq 107,10,50 

• Zi11afette hazir bulunanlar ve top ,eker gemui. Sofya 63,79,- Moskova 24,93,67 

Romanya filosuna mensup olan Pifi Eojen ismlndekl top ~eker gemisi diln 
Jehrimize ge~ ve ~ehrl se!Amiam1~t1r. Ankaranm Romanya sefiri gemi ku
mandam lle zabitaru ~refine diin ~am Ayazp~da sefaret konagmda bir 
zfyatet ve~tir. Rumen gemtsi, ~hrimiz.de 1Jd g{in kalacaktJr. 

YEN1 NE~R1YAT: 

SON MEKTIJB 
K1ymctli muharrirlcrimizdcn F cridun 

Osman cvvclcc (Cumhuriyet) refikimiz
dc inti§ar etmi§ hikayelerini (Yurd hika
ycleri) ismi altmda kitab halindc ne~rct
mi~tir. 40 kuru§a sahlan bu kitab1 okuyu
culanm1za tavsiye cderiz. 

Nobet~i eczaneler 
~~Ii: Asun, Taksim: Kilrk~yan, Fi

ruzagada Ertugrw, Kalyoncukulluk
ta Zafiropulos, Beyoglu: istlkIAl cad-
42e~e Galatasaray, Tiinelde Matkovi«i;, 

Galata: Ok~umwa caddesinde Yeni
yol, Fmcllkl1d~ Mustafa Nail, Kasim
~: Vasif, Haskoy: Habc1oglunda 
Barbut, Eminonii: Mehmed KAZim, 
Heybeliada: Tomadis, Bilyilkada: Mer
kez, Fatih: Sara~hanede ibrhim Halil, 
Karagilmrlik: Mehmcd Arif, Baklrkoy: 
Merkez, Sanyer: Nurl, Tarabya, Yeni
koy, EmirgAn, Rumelihlsanndaki ec
r.aneler, Aksaray: Ziya Nuri, B~~: 
Nall, Kadlkoy: Pazaryolunda merkez, 
Modada Falk iskender, tiskiidar: Se
lfmiye, Fener: Defterdarda Arif, Beya
md: Yen! Well, Kii~ilkpazar: Hikmet 
Cemll, Samatya: ~ula, Alemdar: Cagru
ollunda Abdfilkadir, f?ehremini: Ah
med Hamdl. 

Palamut baht1 ~otald1 
Piyasada palamut bahg1 ~o~ 

tir. Boylarma gore 5 ~tan 7,5 ku
ru.,a kadar satillyor. Diger bahklar az 
oldugundan pahalldlr. Kill~ 100 lruru~
tan, kolyoz ve sardalye 30 ~tan 
muamele g<Srilyor. 

Ollmplyada giden gQrei~ileri 
davet 

Giir~ federasy~nundan: 1- Ollmpi
yad miisabakalanna bilfiil l~tirak et
ml~ olan giir~ler sinemaya ahna
caklanndan giire~ mayo ve pabu~lari
le beraber 28/agustos/936 cuma gii
nii saat tam 15 de !edcrasyonlar rncr
kezinde hazir bulunmalan. 

2 - DUnkii tamimde Halkevi tara
fmdan verllccck madalyalarm tarihi 
yanh~1kla 1 eylill diye yazilrm~ ise de 
bu rnerasim 31 agustos 936 pazartesi 
giini.i saat 15 te yapilacagmdan tashih 
olunur. 

28 Agustos 936 Cuma 
fstanbul - 18 Muftelif plaklar, 19 

Haberler, 19,15 Operet: Qard~ Furs
tin (plfik), 20 Soprano bayan Kara
k~ ve Tenor De Marki. Piyano re!a
katile, 21,30 Son haberler, saat 22 den 
sonra Anadolu ajansmm gazetelere 
rnahsus havadis servisi verllecektir. 

Gazetem ize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizde ne~redilmek iizere 

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

Telcfon: 21101 

BeyoQlunun merkez yerinde 
Terzi, moda atelyeai, doktor , .• 
yazdianesi veya ikametgib 

olmaga elvcri,li dort oda, mutfak 
ve banyoyu havi bir daire lc.irahkt1r. 
lstiklil caddesi ($1k) ainemas1 kar· 
t•smda 156 numarah clstiklal apar• 
11man1 kap1c1sma miiracaat. 

Kar111k limonatalar 
~hrimJzde satilan limonatalann 

~gu llmon tuzu ve yahut limon 
esansi ile yap1lmaktadir. Ancak ba
zi ~erbet~ilerin ek~ilik verecek ba~
ka maddeler kullandiklan gorill
m~iir. 

Belediye, lirnonatalan tahlil ettire
cek ve bunlarm nas1l imal edlldigi
ni tesbit cdecektir. 

Bu tahlilden almacak neticelerden 
sonra limonatalann ne suret1e imal 
edilecegini tayin edecektir. 

:r~,•·•·l.:.u·~•• TAKSIM bahc;esinde 
,.. A a .... Bu ak§arn 21,45 te 

~ ~ Biiyiik Miisamere 

~ ~ 1 • Beyoglu ~IGeDi 

.' 

operet 3 perde 

~ _ __= ., 2 - Elektrikli Kukla 

3 • Monolog 
' ........ ::i::._: _, 

BERLiN OliMPiYADLARI 
filminin ikinci k1s·m1 

I P E K ve M E L E K 
sinemalarma geldi. 

Bugiinden itibaren programa ilave edilecek olan bu k1smmda: 200, _ 4~ 
v" 1500 metrclik koiulari, disk, smkla yiiksek atlama, Maratton ve butun 
yiizme yan~an biltiin teferrualile gosterilecektir. 

Ankara Miizik Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

· J!u yil okulumuza •e~im yoklamas1 ile almacak yeni talebelerin ya• 
~Ima itlerine 10 eyliil pertcmbe gqnii batlanacak 'Ye 19 Eyliil cumarte
ai ,Uniine kadar aiirecektir. 
S~im yoklamalan 22 Eyliil sah giiniinden 29 Eyliil Sah giiniine ka· 

dar yapilacakbr. 
Okula sirme tartlar1 tunlard1r: 

I 
. 1 - Miiziie i1tidad1 bulunmak, 
: 2 - Ilk olrulu iyi derecede bitirmit olmak, 

3 - Yap 12 den kii~iik ve 14 den biiyiik olmamak, 
4 - Okumas1na engel bir aakathg1 olmamak «Haatahk, sakathk, re

kiket ve ilih .. gibi.» 
Okula ahnacaklardan 10 talebe Milli Miidafaa Vekaleti emrinde 

Bando ogretmeni olarak s~ilecektir. 
lateklilerin, yukar1da yaz1h giinlerde, ilk okul ,ahadetnamesi, niifus 

kig1d1, &fl kig1d1, s1hhat raporu ve 4 tane fotografile okul direktorlii
giine baf vurmalar1. (545» (623) 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
ldaremiiE Netriyat tubesindc ~ahthr1lmak iizere imtihanla bir miiter-

cim ahnacakt1r. 
lmtihana gireceklerde aranacak f artlar: 
1 - Memuriyete girmek i~in liz1mgelen va11flari haiz olmak 
2 - Yati 21 den atai1 35 den yukar1 olmamak. 
3 - Lise tahaili olmak veya o dc:recede tahail gordiigunii tevaik et-

~:k:__ Aakerlik vazifeaini yapmlf olmak ve fayed yiiksek ehliyetnameli 
ise 11hhi aebeple tecil edilmit olmak, yUksek ehliyetnameli degilse aake-. 
re ahnd1i1 zaman idaremizden bir giina miitalebede bulunmamak, 

Miiaabaka: 
A- Felsefi ve edebi bir fransizca metni tiirk~eye veya ayni mevzua 

dair tiirk~e bir metni frans1zcaya ~evirmek. 
B - ldari, iktisadi veya hukuki frans1zca bir metni tiirk~eye ve ay

ni mevzua dair tiirk~e bir metni fransizcaya ~evirmek. 
2/9/936 ~arp.mba giinii yap1lacak olan bu imtihana girmek isteyen

lerin daha f azla malumat almak iizere dilek~elerine baghyacaklar1 3 
k1t'a fotograflar1 ve vesikalarile birlikte Memurin tubemize miiracaat 
etmeleri liizumu ilan oluunr. (730) 

Muhterem Meb'uslar1 davet: 
Atatiirk kopriisiiniin temel atma toreni 29/8/936 cumarteai giinii ya• 

p1lacakbr. lstanbulda bulunan ve adresleri belli olmad1imdan dolay1 
ayr1 ayr1 davetlerine imkin bulamad1g1miz muhterem mebu1Iar1m1z1n 
o giin aaat 15 de Unkapan1 meydamna tetrif ederek bu torene onor ver
meleri sayg1 ile rica olunur • .(B.), 

28 Agi.rstos 1936 

BALKAN FESTiVALi BASLIYOR 
29 A~ustos Cumnrtesi nk~am1 saat 21 de 

Taksim Bah~esinde 
Fiyatlar : Ilk dort s1ra 200, di~er s1ralar 100 kuru~. 

KONSOMASYON MECBURi DEGILDIR, 
30 A~ustos Pazar giinii saat 15 de 

SARAYBURNU PARKINDA 
Fiyatlar: 100 ve 75 kuru~tur. 

30 A~ustos Pazar ak§am1: Festival gruplarmm i$lirakile 

<;amllca Tepesinde BUyUk Balo 
Dikkat : 2 Eyliil <;ar§amba ak§am1 Beylerbeyi Saraymda verilecek biiyiik 

miisamere i~in bileUer §imdiden Karlman vc Baker matazalannda sablmaka 
ba§lanmi§br. 

Bir bilet bir ~ift i~in be~ liradar. _ ___ ,,. 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 l~letme 
Umum ldaresi llanlar1 

Y enidogan ve Esenkent istasyon 
binalan in§aat1n1n eksiltmesi 

Haydarpata - Ankara hatt1n1n 504+490 ve 535+922 kilometrelr 
rindeki Y enidogan ve Eaenkent iataayon binalarm1n inp.11 kapah zarf 
usulile yeniden eksiltmeye konmuftur. 

1 - Bu iki bina intaabmn ketif bedeli 24372.68 lirad1r. .. 
2 - latekliler bu ite aid tartname, proje vesair evrak1 D. D. Y ollal'I' 

nm Ankara ve Haydarpafa veznelerinden 122 kuruf mukabilinde air 
bilirler. 

3 - Eksiltme 3/Eyliil/936 tarihinde pertembe giinii .saat 15 de Art" 
karada D. D. Y ollan ltletme Umum Miidiirliigii Yol dairesi binasmd• 
toplanacak Merkez birinci komisyonunca yap1lacaktir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin &f.ag1da yaz1h teminat 
ve vesaiki ayni gun saat 14 de kadar komisyon reisligine teslim etrnit 
olmalar1 laz1md1r. 

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

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddeai mucibince eksiltmeye ginneye bir m•" 

ni bulunmad1gma dair imzalari tahbnda bir mektup, 
D - Bay10d1rhk bakanbgmdan muaaddak ehliyet vesikas1, 
S - T eklif mektublar1 ihale giinii saat 14 de kadar makbuz mukabi

linde komisyon reisligine posta ile verilecektir. Posta ile gonderilec~ 
teklif mektuplar1 iadeli taahhiitlii olma11 ve nihayet bu aaate kadat 
komisyona gelmit bulunmas1 laz1md1r. 

Bu it hakkmda fazla izahat almak isteyenlerin D. D. Yollar1 Yol d~ 
resine miiracaat etmeleri. (484) (471) 

* Muhammen bedellerile miktar ve vas1flar1 atai1da yaz1h (II) guruP 
malzeme hizalar1nda yazrh tarihlerde Haydarpatada 1 inci itletme kO" 
miayonu· tarafmdan a~1k ekailtme ile aatJn ahnacaktir. 

lateklilerin malzeme hizalar1nda yaz1h muvakkat teminat ile kan11" 
nun tayin ettigi veaikalar1 ve kanunun 4 iincii maddesi mucibince it' 
girmeye manii kanuni bulunmad1g1na dair beyanname vermeleri Ii• 
z1md1r. 

Bu ite ait f&rtnameler Haydarpatada 1 inci itletme komiayonu tar•" 
fmdan paras1z olarak verilmektedir. , 

1 - 40 adet yangm baltas1, 36 adet yangm kancas1 muhammeJI 
bedeli 90 lira 80 kurut- ve muvakkat teminab 6 lira 80 kuruf olup 31/S 
936 pazartesi giinii aaat 10 da. 

2 - 100 kangal dikit tcli 20, 21, 22 No. lu 10,000 adet adi kilasof 
aiirgiisii, 200 adet matris kig1d1: Mqhammen bedeli 275 lira ve muvah· 
kat teminab 20 lira 63 kurut olup 31/8/936 pazart~si giinii saat 10 di! 

3 - 400 adet ~elikten topuzlu Diresaj manivelas1 muhammen bede
li 1500 lira ve muvakkat teminati 112,50 lira olup 31/8/936 pazarte", 
si giinii saat 10 da. • 

4 - 50 Kg. Elvan tipo miirekkebi 50 Kg. lito miirekkebi, 25 Kg. al" 
yah lito miirekkehi, muhammen bedeli 295 lira ve muvakkat teminatl 
22 lira 15 kurut olup 31/8/936 pazartesi giinii saat 10 da. 

5 - 2SO Kg. renkli gomlak, SO Kg. renksiz gGmlak muhammen beJ 
deli 802 lira SO kurut muvakkat tem nab 60 lira 20 kurut olup 31/8/9'38 
pazartesi giinii aaat 10 da. 
6- 500 Kg. Katranh kenevir ip 10 m/m lik muhammen bedeli 340 

lira ve muvaldtat teminatl 25 lira 50 k~ruf olup 31/8/936 pazartetl 
giinii aaat 10 da. 1 

7 - 2645 adet fapirograf i~in karbon kig1di, 349 paket gestetnet. 
ve roneo i~in kopye kag1d1, 1936 adet gestetner i~in mumlu kag1cl 
muhammen bedeli 625 lira 77 kurQf ve muvakkat teminatJ 46 lira 9~ 
kurut olup 3/9/936 pertembe giinii aaat 10 da. 

8 - 412 adet mutamba pardoaii 663 adet mutamba jeket 208 adet 
mutamba pantalon, SO adet mutamba ppka muhammen bedeli 259S 
lira 64 kuruf ve muvakkat teminah 194 lira 70 kurut olup 3/9/936 pet" 
tembe giinii aaat 10 da. ... a.. • 

9 - 20 adet vagon yiik bailama zinciri muhammen bedeli 443 lir• 
40 kurut vc muvakkat teminah 33 lira 25 kurut olup 3/9/936 pertelll"' 
be giinii a a at 10 da. 

10 - 175 adet beyzi bak1r bagli yagh yaih boya f1r~1i muhamrnel 
bedeli 285 lira 25 kuruf ve muvakJ(at teminatl 21 lira 40 kurut oluP! 
3/t:J/936 pertembe giinii aaat 10 da. 

11 - lSO adet lavaj 1evk musluiu muhammen bedeli 1012 lira sci 
kurut ve muvakkat teminab 75 lira 95 kurut olup 3/9/936 pertemM 
giinii aaat 10 da (404) 
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OKUYUCULARIMA 
Sizden slit &k mektub allyorum. <;o- Mescla diln bir mektub aldun. Dak-
~ ¢kayet mektubu. Qogunu ne~ret- tlloyla yazilm1~, bir vergi muamelesin-

fnlll~k lsterim. <;iinkil havadan, sudan, den ~ikAyet E:diyor. Altmda yalruz 
cir ~ekirdegi doldurm1yan ~eyleri ya- «Mustafa~ diye bir imza var. 

Yalova-~~r~~.~rsel Ciiriik 
~oses1 bir turlu 

bitirilemiyor m li c 
Karamursel (Ak1lam) - Dort y:tl-

Sahlf~ 5 

oraplara kar$1 
ele ac1hyor 

danberi 1n~ma devam edilen Kara- r I d .. .. k k ? 
milrsel - Yalova ~osesi hfila bitmemi9- ".s'Orap ar DC en ~UrU ~} IYOl • 

Kramilrsel smm i!(.indeki klsnn ta- f b •k t•• } d• J ? 
rnamland1g1 balde Yalovaya isabet a rl a Or er De lYOl ar • 

~p durmaktansa size faydasi dokuna- Qok :;;ayan1 dikkat buldugum bu 
ilmesi muhtemel blr 1~ yapmayi ter- mektubu yazmam icin istanbuldaki en 

Cih ederim. a{>ag1 ytizbin Mustafadan hangisinin 
1 Fakat bana gonderdiglniz mektupla- bu rnektubu yazdlguu bilmem lfl.zlm. 
nn ~ogwiaa yamiz isimleriniz var. Hcpinizden, bu rneyanda m~hul 
Adres1mzi yazmiyorsunuz. Mustafadan rica ederim mektuplanm-

Siz de takdlr edersin1z kl, adresi ol- zm altma mufassal adreslerinizi yazi-
nuyan blr mektubun ¢kAyetindcn bah- mz. <;iinkil gorilyorsunuz ya, bOyle bir 
iSed~em. Qiinkil, nihayet, bu ¢kAye- mektubu yazarken b~ma: 
~mn sebeb oldugu hMiseyi yoketmek cMektup bende malifuzdur, uydur-

tiyorsunuz. Fakat adresinlz olmazsa ma degildir> diye blr kayid d~ilyorum. 
i,ikAyetinize veslle olan Mdisenln ner~ Adresli mektublanillZl beklerim. 

.!:.!e~tlgt nasu belli olacak?. Orhan Selim 
~ llUllU1UnJJ1n111nmunnm11mumnnm11111m11111111111111n11nn11111111111111111111111111111111111111111111nu11111111111n11111111111n111111111n111-
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GORtiLl\tlJ~ ~EY DElilL ... 

Londrah Vilyam Hesse gilnlerden 
blrgiin kalklyor, Panama cumhuriye
tine gidiyor. Beraberinde sermaye 
0~arak bir ka~ tane saat getiriyor, bi-
2.lrn anahtarla km1.1lan Piryol dedigi
tniz eski zaman saaUeri.... 

'VUyam Panamaya ycrle~iyor ve sa
atieri satlhga ~1kanyor. Ancak anah
tarlar1m satm1yor. Almak isteyenlere 
cliyor ki: 

- Her sabah gelir, gelirken bana 
bah~enizden biraz yemil? getirirsiniz 
saatm1zi kuranm ... 

Buna razi olanlar saati allyorlar. 
. ~hndi her sabah, bir ka~ yiiz ki~i 

~1rer ikl~er kilo yeml~le Vilyama ge
lip saatierini kurduruyorlar, Vilyam 
da, bedava toplad1g1 bir ka~ yiiz kilo 
Yetni~i piyasa fiatlne sat1yor ... Ge~inip 
gidiyor ... 

1K1ZLER, tJ~tiZLER, BE~iZLER ... 
Kanadada bir kadm be~ ~ocuk do

gurdu. Bundan otuz scne evvel blr 
Frans1z kaduu da Klamarda dort og
lan dogurmu~tu. Afrikada alt1 yedi 
~ocuk doguran kadmlar da varchr. 

Fakat bunlar bir11ey degil. 
17 nci asrrda Arl ~ehrinde bir kadm 

bir batmda dogurdugu ~ocuklardan 
Sekizini golde bogmak isterken yaka
lanch ve karakola giderken: 

- Ne yapayim, dedi, sekizini boga
Cak, dokuzuncusunu buyiitecektlml .. 

Bir batmda dokuz gocuk .. Ktnlma
Yacak bir rekordur. 

SARILARIN l\IUSiKtSt 
Sanlann musikisi, karalann musl

kisini iflas cttirecekmil?·· Anlamadmtz 
degil mi?. 

<;inliler bir cazband yapm1~lar, bu 
cazband z~ncilerin cazbandmdan ~ok 
do.ha gtizelmi~. Sengapurda art1k ynl
mz bu cazbandla dans ediliyormu~. 

Yakmda bu cazm Avrup:iya sirayet 
edecegi muhakkaktlr. 

PARiSTE YOL tSiMLERt 

Pariste 334 sokaga muharrir isml, 
303 sokaga Alim ismf, 284 sokaga as
ker ismi, 312 sokaga polltika adamla
nnm ismi verilmi~tir . 

Bu istatistik ne~redildikten sonra 
FranSiz matbuatl yaziyor: Kim demi~ 
Fransada f ikir amelesine klymet ve. 
rilmiyor diyel .. 

FOTOJE:ilK MERASiM 
Janette Mac Donald ile Gene Rey

mond evlenlyorlar. Bu basit bir evlen
me degtldir, hayll dedikodu var orta-

. llkta. 
- . Janette Moris f?ovalyeye A~ .. 
- Moris te Janette ~1k .. 
- Birbirlcrlnden sogumam1~lardl 

ki ... 
Ve gene arkadan arkaya fIS1ltilar: 
- Janette milyoner bir Amerlkal1 

iie evleniyor. 
Bu dedikodular yaplladursun, Ud 

sar~m artist evlenecekler. Yakmda 
nikflh rnemurunun oniinde hayatla
nmn filminl ~evlrecekler. 
• Tarn fotojen1k blr nikah rnerasJrnl 
olacak! ... 

~11nn1unn1111uu1m111t111n11u11nntttllllllfl1PllntlUlllllltnt-lllHtllllUllUIHlltllrtHlllllllllHUIUHRIUrtllltlt11111tllHllUlllllllHiUlt111UUl&llm 

Kurult yin dorduncii gun·· 
(B~ tara!1 1 inci sahifede) 

aba, ata gibi kelimelerin sonunda blr 
konson olncagm1 kl!sik ekol habrma 
bile getirrne~tir. Turk dillndeki bu 
konsonu Gilne~ - Dil Teorisl ke~fetti. 
.. Bu k~if etimoloji baknnmdan ~ok 
0 ncmlidir. Bir ~ok kelimelerin etimo
lojisi ve bir ~ok kelimelerin ayru kok
ten geldigini ancak bu cV.+K.> ekl 
kanumyle tayin edebiliriz. Mese1~ hu
tna, umay, oymak, omak, aba, oba ve 
burak, barak, bura vesair kelimelerin 
nYn1 kokten geldigini biz ancak bu 
«'V. + K.> cki kanumyle tayin ediyo
ruz. 

cV. + K.> eki kanunu Tilrk dilinde 
geneI bir kanun oldugu (K. + V.) son 
eki ilc bitcn yilzlerce kelimenin tetki
kiyle tahakkuk etmi~tir. 

Bunun ispah i~in bu tezde be~ kell
tnenin (1 inci, sulasulu, ~ana - saru, 
al~a, bala) kelimelerinJn sonunda 
cg> nin dii~tilgil muhtelif leh~e ve dll
lerdeki aym kellmelerin sonunda bir 
«g, k, Y• konsonlarmm h!lA. ya~dJgt 
gosterilmi~tir. cikincb kelimesinin es
ki ~ekll ccin~U• dur. Bu kelirne Rus 
diline cycm~ug> ~eklinde ge~rni~tlr. 
«Sula> kelimcsinin son konsonu Garp 
'l'iirk~eslndekl cyulaf> kelimesinde, 
«can:b ve sani kelimelerlndeki son kon
son Altay leh~elerindeki ~anak ve <;a
gataycadaki c~anak> kellmesinde g<S
li.t1iir. c:Ala~a> kelimcsinin son konso
nu Islavcadakl Lo~ad ve lo~ak kelime
lerinde, cbala> kelimesinin son konso
nu Anadolu Tilrk!(esindeki ¢malak> 
kclimcsinde ya~maktadir. 

Abdiilkadir inandan soma Ismail 
MU~tak Mayakon soz isledi ve tezini 
tnildafaa etti. 

.ft"., "·~1·"'l'"','""' ,._"',,.; ,._ .. ,M.._.,.,;e ·-""''""'""'1,....,'1. 

gelen ve muhtelif manada kelirneler 
yaratan sozlerin incelenmesi idi. Ma
yakon rnisal olarak (i1 - El) sozlerini 
aldL 

Bunlann neden bir k~ manaya gcl
diklerlni analizden sonra bu sozlerden 
!;Ikan: 

ilik - Dk - ilkl 
Sozlerini allp U\tince: illico sozUnil 

buldu -ve soziin alojini aslma geldiginl 
soylcdiktcn sonra: 

- Binaenaleyh lojlgue ve olojl la.hi
kasile yap1lan bloloji gibi kelimeler 
Tiirk~edir. cBb de cbily-bilg. bilyiik
lilkten gelir dedi ve s0zlerine ~oyle ni
hayct verdi. 

- Tiirke ve Tilrklilge gilne~ altm
dn her haklnm rn.yik oldugu her !eyz1 
her nimeti her kemali vermek azmile 
ugra~ biiyillc b~, Tiirkiln rnedeni
yet ilim ve irfam yollannda muhta9 
oldugu vas1talanru da gafletln ta
hakkilrnilnden kurtarmaga ahdetmi~
tlr. Bu nhd bizim i~in en buytik rnilj
de ve en saglam inan kaynagichr. 

Fikrl ve rnanevt istikUHimlzin de btt
yiik kurtar1c1s1 Atatiirkiln ulu huzu
runda sonsuz minnet ve tebcll ile igi
lirirn. 

Bugiin saat 14 de toplamlmak ttzere 
celse kapandt. 

KO!\liSYONLARIN TOPLANTISI 
Istanbul 27 (A.A.) - Bugiln ii~iincil 

dil kurultaymm umuml topfantism
dan evvel, Giln~ - DU teorlsi ve dll 
kar~1la~tmlmalar1 komisyonu toplan
m19t1r. 

Bu komisyonda profcsor Ahmed Ce
vad Emrenin diin okudugu tez etrafm· 
da fikirlcr teati edllmf~ ve ecneb! pro

f esorlcr de esas itlbarlle tasvibk~r olan 

eden yol ancak klsmen yapJlm1~, Ka- - -----------
pancakoyiinden -Ta~oprilye kadar o- Bir kls1m !abrtkalar reka\>et yii- Maamafih kalite bozuklugunun se-
lan ycrlerln tesviyei turabiyesl bitmi~ ziinden ucuza mal etmek iitin ~i.irilk bebi yalmz bu deglldir. Pamuk ve yilu 
fakat ta~ fcqiyati ve diger yerlerin ik- ~orap ~1kanyorlar. Bilhassa son za- ~orap imaline rnahsus makinelerle 
rnali Istanbul vilayeti tarafmdan iki , manlarda piyasada ~Uriik kadm ~orap- ipek ~orap yapllmas1 ve rnakine igne-
yll sonraya b1rakllmi~t1r. Halbuki ik- lari ~ogalml~ ve bir gok ¢.kftyetlere se- lerine uymayan iplikler kullamlmasi 
mall Iki yll sonraya tehir edilen yol bu beb olm~ur. Ekser. ~oraplar daha da kaliteye zarar veriyor. Bu itibarle 
milddet i~nde hayli harap olacakt1r. ayaga gecirilirken bozulmaktad1r. Sag- yalruz ~orap kalitelerini degt.l, makl-

Karamursel kazast dahillndeki rn~- l~ ~orap bulmak gii~le~~tir. neleri de t.etklk etmek lA.zungelfyor. 
hur Yalakdcre koprilsiiniin tamiri de Iktisad vektlleti bu vaziyeti diizelt- ipek !tOraplan yerll ipcklerle ynpmak: 
~ok ge(;ikmi~tlr. Bunun da goz oniin- mek i~ i~e el koym~tu. <;orap ka- yolundald tecrilbelerden henuz neU-
de bulundurulmasim Kocaeli b~ mil- lltclerinl tesbit ve standardize etmelt ce ~1kmadlgmdan sunt ipek ipliklerl 
hendfsliginden temenni ederiz. maksadile evvelce hazrrlanan proje kullaml1yor. Bunlann blr kism1 cok 

B. Mecdet bugOn lzmire 
gidiyor 

Ankara 27 (Telefon) - Tilrkofis 
mi.idiirii bay Mecdet Fuar hazirlJ.klan
ru gtirmck iizere yarin izmire gidecek
tir. 

Ankaraguca futbol tak1m1 
Samsuna gitti 

Ankara 27 (Telefon) - Ankara 
~ampiyonu Ankarngilcii futbol takJ.
:rru iki mac; yaprnak iizere Samsuna 
gitmi~tir. Taklmda Ankaragiicli gilre~
~ileri de vardlr. 

Erzurumda 

alakalIIann baz1Ian tarafmdan iti- ucuz ve c;fuiiktiir. <;orab1 ucuza mal 
razlarla kar~1land1gmdan ticaret oda- etmek isteyen miiesseseler bunlan tcr-
smda sanayi umum mi.idtirii Bay cih ediyorlar. FabrikntOrler ~oraplann 
~ndm ~tirakile bir toplant1 yap1l- istenildigi gibi saglam olmamasmda 
nu11tir. kadmlarm miimkiln oldugu kadar in-

Ictimaa gelen fabrika sahiplerl pl- cc c;orap aramalaruun da tesirl oldu-
yasadaki ~oraplann ekserisinin c;tiruk gunu soyliiyorlar ve Ince coraplann 
oldugunu tasdik etrni~er ve ancak hil- saglamlJguu garanti etmiyorlar. 
h"iimetin miidahalesile ~orap standar- iktisad vekfileti kallteleri standar-
dizasyonunun temin cdilebilecegini dize edince alakalllan mamullitin 
soylemi~erdir. uzerlcrine fabrika damgalanm vur-

Almacak tedbirler hakkmda fabri- maga rnecbur tutacaktir. Boylece hem 
katorler arasmda ihtilat rnevcut oldu- halk !(ilriik rnal c;1karan rniiesseselert 
gundan c;ok hararetu mi.inakWialar ogrcnecek ve hem de aldlgi ~urfik ~o-
yap1lm1~ ve projeyi tamamlamak 1gin raplan iade edebilecektir. 
tekrar toplan1lmas1 kararla~trrllarak Talimatname yaptldlktan sonra Qil-
celseye nihayet verilmi~tir. iiik c;orap c;1karmaga devam cdenlcr 

Sanayi umum rnildiirii yakmda bu ~ddetle cezaJandJnlacaklardJr. 
~n net1celendhilecegini, kalitesi bo- Ogrendigimize gore, erkek ve kachn 

(Ba~ taraft 1 inci sahifede) zuk c;orap imal edilmesine imkAn ve- c;oraplanm kallte bakumndan uc;er tt-
Qankmdaki btiyilk cami de hemen ye- rccek kac.a.mak11 bir nokta b1rakma- pe aynlmak suretile standardize e-
niba11tan yapl11yornu~casma esasll ta- mak i~n ~i~ildlgm uir muhaniri- dilmcsi kararln~tll1lnn~. Bundan 
rnir gonnektcdlr. rnize soylerni~tir. b~a incelik itlbarlle de blr tasnJ.t 

Bu sistem dahllinde diger vilayet- Diger taraftan baz1 fabrikatorlcr yapllacakt1r. 
lere de s1ra geldik~e, paranuz yettigt ~orap i~in kullamlan ipliklerin sag- <;oraplarm uzerine ipek, flO$ veya 
kadar abidclerimizi olmez bir hale ge- lam olmas1 temin edilmeden mesele- kan~k iplikten yaplldlgina datr de 
tirmege ~all~acag1z. Bundan ba~ka An- nin halledilemiyecegini lleri silriiyor- damga. vurulacaktir. 
karada mcmleketemizdeki tarihl A.bi- lar. Bu iplikler hari~ten getirtiliyor. ~orap fabrikatorlcri bugiinlerde bu 
delcr i~in bir galeri vticude getlrmege Fakat l,l.er vakit ayni yerden almma- husustaki projelerinl tamamltyarak 
!(~1yoruz. Evkafla alakadar ne kadar sma milsaade edilmediginden rnuh- ticareti odasma vereceklerd!r. Iktisad 
abide varsa gerek urnum1 rnanzaras1- telif yerlerden kan~lk mallar geliyor vekaleti bunlan tetldk ettiktcn sonra 
nave gerek mimari kl.smma aid resim- ve bulnlarla yapilan ~orbalar saglam ol- kontrol talimatnamesinl tanzim e-' 
lerl burado. te~r cdeccgiz. Burada ay- rn1yor. decektir. 
ncn her abide hakkmda tarih'.i mnltl
mati ihtiva eden albiimlcr de buluna
cakt1r. istanbul abidelerinin mutehas
SlSlar tarafmdan c;ekilen resimlerinden 
yansmdan fazlas1 elimizde bulunuyor. 
Bu galeri vilcude geldikten sonra ta
riltl tedkiatla me.t>gul olanlar abideleri
miz hakkmda aradJklan malfunati top· 
lu blr halde burada bulmu~ olacaklar
d1r. 

:?ubat nihayctinde Ankaraya nakle
dilen vaklf kayidlarmm tasfiycsine 
bal?lanm111tir. Bundan b~ka vaklf ka
yidlarmm da tamamen yen! harflere 
~evrilmcsine karar verdik. Bu tabii !;Ok 
uzun bir i~tir. Fakat gelecek nesillerln 
artik eski harfleri okuyarmyacaguu 
goz onunde tutarak kayidlarm yeni 
harflere ~evrilmesini zaruri goriiyo
rnz. 

Rusyan1n eski ricali 
asllrrken 

!nsamn ittihad ve Terakki devrinl 
hatirlamamas1 kabil degildir. Mahmud 
~evket p~ya yap1lan suikasdlarm fa
illeri ve rnil~evvikleri srra &ra asll~
t1. O cinayeti 1~leyenlerin ve hilkfunet. 
Devinnege kalkI~anlann heps! de bu 
suretle cezalarm1 gorm~erdi. Rusya
daki 16 ki~iye asmak yerine kur-?una 
dizmek usulii tatbik edil~. Bu bizde 
harbi umumide olm~tu. Bllhassa En
ver pa~a bazi kimseleri kur~una dizdlr
mi~tl. Bu s1rada me~hur bir vaka var
drr kl, bunu o devirden kalanlar hi~ 
unutamazlar: Yakup Cemilln kur~u
na dizilmesi. Bu vaka ittihad ve Terak
kinin ic yiizilndeki ihtiraslann, bir
birlerini yemek isteyen ricalln, 1skat 
edilmek istenilen lttihad ve Terakki 
merkezi umumisinin butiin teferrila
tm1 gosteren biiyiik bir hddlsedir. Bu 
h!discyi nakleden eser biiyiik blr clld 
te.t;kll ctmi~tir. Tarihe kar1~mi9 bu va
kalan bazi nadlde reslmlerile, biltiln 
tafslla.tile okumak isterseniz lttihad 
ve Terakkl tarihinde esrar perdesi dlye 
!(Ikartlan eseri alm1z. Size rubu as1r 
i~inae slyast ihtiraslann ne neticeler 
verdlgini Mustafa Ragibm giizel, mtl
dekkik kaleml bu eserde biltiln incelik-
1"1'11~ Rnlabr. 

Ta ban ca patlad1, f akat 
kur~un ~1kmad1 

Hamal Musa ID bu suretle oliimden 
kur uldugu anla~1l1yor 

Unkaparu civannda blr rnagazada 
hamalhk yaparken bir kavga nctice
sindc arknda;il Musa.}'l Oldiirmek mak
sadilc iizerine be~ el tabanca atrnak
tan su~lu Mehrned Alinin mevkufen 
muhakemesine diin ag1r ceza mahke
mesinde ba~lanmi~t1r. 

Yap1lan tahkiknt ve ~hidlerin an
latt1klanna nazaran Musa ~ok garip 
bir hiisnil tesadilf neticesinde oliim
den kurtulmu~tur. Hadise ~oyle ol
mu~tur: 

Mehmed Ali ile Musa rnagazamn 1-
!(inde kavga etrni-?lerdir. O Sirada ha
mallann kAhyaSI magazada kavga et
mek yasak oldugunu soyllyerek knv
gamn onfine ge~mek istcmi~tir. Bun
dan sonra Mehmed AU rnagazamn av
lusuna ~lkmi~. arkaSindan da Musa 
~1kn11~t1r. 

Mehrned Ali Musamn arkasmdan 
geldi~lni g6riince geriye donerek ta
bancas1ru ~ekmi~ ve iizerine blr el a
te~ etm~tir. Musa derhal yere yatmi~ 
ve kur~un kendisine isabet etmiyerek 
kaq;1 duvara saplanm1~tir. Bunun il
zerine Musa hemen kalkrru~ ve orada 
bulunan b1r tahta perdenin arkasma 
kacm1~tir. Mehmed All bunu gorilnce 
tahtaperdeye dogru uc el daha ate~ et
ml~e de kur~unlar gene isabet etme. 
mil?tlr. Bu de!a Mehmed Ali elinde ta
banca Ue avludan ~1klp deniz kenan
na dogru ka~maga ba~lami~tlr. SUAh 
seslcrini duyanlar ko~mu~lar, gene o
rada call~n hamallardan Bedri ndm
da birl de gelmI~tir. Evvelce tahtaper
den1n arkaSina saklanan Musa bu de
fn meydana !(Ikarak Mckmed Alinin 
arkasm~an ko~maga ba~larn1., ve kar
:;;1dan Bedrinin geldigini gorilnce: 

c- Mehmed Aliyi yakala. Beni vur .. 
du. 

Diye bagirnu11tir. Bu ihtar ilzerine 
Bedri derhal Mehmed Allyi lmcakla
n~ ve elinden tabancayi almak iste
mi:;;tir. O sirnda Musa da ko~p bunla
ra yakla~~t1r. 

Mehmed Ali yakalanmca Bcdrlyt 
snrsarak tabancayi tutan sag kolunu 
kurtnrmi~ ve luzla geriye donilp c;ok 
yalonda bulunan Musarun almna n1· 
~ alnu~ ve ate~ etmi~tir. Qok yalon
dan atllan bu kur11unun isabetlle Mu
samn alnmdan vurulup olmesl muhak
kak iken bilyiik bir hilsni.i tesadi.if a. 
seri olarak fi~ek patlruru~ f akat kul'
~un Slkl~arak tabancanm narnlusu
nun iclnde kalm1~tir. i~te bu suretle 
Musa da kurtulmu~tur. 

Dtinkil rnuhakemede suc;lu Melimed 
Alf tabancaSiru Musayi <Sldilnnek msJci. 
sadile atmad1gm1, Musarun daha ev
vel .kafasma tahta ile vurdugunu ve 
gene dovmek uzere takip ederken kor
kutmak i~in tabanca atb~m iddla et
ml~ir. Dinlenen ~ahtdler hft.dlseyi yu
kanda yazdlgtmiz ~ekilde anlatm1~-

1ard1r. Diger ~ahidlerin ca.gnlmasi i· 
!;in muhakcme b~ka gUne b1rakll~ 
tir. 

Ticaret odasmin toptan 
e~ya endeksl 

Istanbul ticaret odas1 ge~en haziran 
ayma aid toptan ~ya endeksini ~1-

karm~tir. Bu istatistiklere gore, hayat 
bahallligma t.esir yapan e~ya fiatle
rinde hafif~e yukselme kaydedilm~th'. 
Umumi harpten evelkine nisbetle za
hire fiatleri yiizde 759, hayvani g1da 
maddeleri yilzde 590, nebatt gida rnad
deleri yilzde 1260, rneyvalar yilz
dc 428 nisbetinde yukscktJr. Kumru;;
larda yiikseklik yilzde 1244 i.l buluyor. 
Umumt olarak bahahllk ort.a bir he
sapla yilzde 810 dur. 
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(~~~~~~£] 
F ak1l1 giizel ve mamur Doktorsuz ve 

eczanesiz bir 
bir kasaba oldu kasaba 

Mahsul bu y1l fazla, Romanyadan 
gelen muhacirler yerle,tirildi 
- --.------------~-·~-. , 

'Yukar1da Faloh istasyonu ve barman faallyeti, a:;;aitda Faloll • Bogazl1yan 
~osesi tizerinde koprii in~si ve Romanyadan gelen muhaciler istasyonda 

Fakll1 (Ak~am) - Faklll Ankara - raret 36 YI bulmu~tur. 
Kaysefi hath tizerinde yilda 600 va- Harman faaliyeti epeyce ilerlmi!?tir. 
gondan fazla hububat, 200 vagon da Mahsuli.in ge~cn y1ldan ~ok fazla ol-
emtiayi ticariyc muamelesi yapan mii- dugu ve ancak eylUltin on be~ne ka-
him bir ara lstasyonudur. Koy 300 ha- dar kaldmlabilccegi tahm!n edilmek-
ne ve 1680 nilfustan ibarettir. tedir. 

Eskiden yani bundan on iki y1l ev
vel pek tenha olan Fak1h i!;inde ya~1-
yan ~ah~kan halkm gayi·eti hilldime
tin illkc,·i onarma siyasetile giinden 
gilne biiytimil~, bugiln bir kasab:i. ha
lini alm1~br. Evvelce buraya gelen bir 
yolcu ne bir yiyecek ne de yatacak 
bir yer bulamazken bugiln hem yiye
ceginl ve hem de yatacak yerini bu1a
bilmektedir. 

Geni.~ vc verimll topraklnra sahip 
olan Fak1h, s:mayiden ziyade zlraat 
rnemleketidir. Burada ziraat banlrn.s1-
run bugd:iy almaga ba~lacilg1 zaman
da bir ahm merkezi a~1lnu~tir. 

B· · ·nerkezin a!;1h~1 civar milstah
sill£1 •• memnun etmeklc beraber kO
yiln ckonomi vaziyetini bir kat daha 
arttirm1~tir. Koyde dort sm1fll bir ilk 
okul vard1r. Okula bu ders y1lmda bir 
sm1f daha ilave edilecektlr. Eski okul 
binaSI ihtiyaca kafi gelmediginden 
yeni okul binaSI yaptmlmas1 karar
la~bnlm1~, hazul1kla11na ~imdiden 
ba~lamm~tlr. 

YE.Ni KOPRU VE 111\R:'\fANLAR 

l\IUHACiR iSKANI 

Bogazhyan il~esinde iskan edilmek 
iizere ~imdiye kadar Romanyadan 160 
hane ve 640 nilfustan ibaret g~men 
yurtda~larmuz gclmi~ bir klsnu mer
keze bir kisnu da koylere yerle~tiril
mi~tir. Yurtd~larmuza bu y1lkl ihti
ya~larma kar~1llk olmak \rzere ye
rneklik bugday verilmi;; aynca da nli
fus adedi nisbellndc arazi tevzi cdil
mi~tir. Sanat sahibl olanlara da sa
natlanm yapabilmeleri igin paraca 
yard1m yap1lm1~tir. 

Gaziantab ve Mugla soya 
kavu§uyor 

Ankara 26 (Telefon) - Dahiliye ve
ka.Ieti belediyeler miar heyeti, Gazian
tep ve Mugla viHiyeti su i~erini tedkik 
etmi~ti. Vekfilet bu vilayetlere de su 
gctirUlmesine karar vermilitir. Milna
kasa bugilnlerde ilan cdilccektir. 
?\.fimar heycti aynca biltiin ~irlerin 

temiz ve igilecek bir suya kavu~mas1 
igi.:l de su membalanm tcdltik ctmek
tedir. 

Gemlik Halkevi binas1 

Emette bir senedenberi 
doktor mevcut degil 
Emet (Ak~am) - Emet, Kiltahya 

vilayetinin bir kazas1dir. Kaza Kii
tahya vilayetine 100 kilometrelik bir 
~ose ile baghdlr. Havas1 ve suyu 1y1dir. 
S1cak banyolan olan bir nahiyesi ve 
87 koyil ile 40,000 nilfusu vardir. Ma
a.lesef 40,000 nufuslu kazada doktor ve 
eczane yoktur. Vakla bir yll evvel ka
zaya tayin edilen doktor hastalanarak 
gitti ve bir senedir kaza ve millhakat1 
doktorsuz olarak y~amaktad1r. Ka
za halkmca vc hiikumet~e yap1lan 
mi.iteaddit mliracaaUere verilen ce
vapta hastalanarak aynlan doktorun 
tebdilihavas1 bitmedik~e b~ka bir dok· 
torun gonde1ilmesine imkan olmad1g1 
blldirildi. Bo~ kalan bir doktorun yc
rine s1hhiye vekaleti bir vekil gonde
remez mi? 

Kazada elektrik, tiyatro, sinema ve 
hi<; bir eglence yeri olmad1g1 halde 
katlamp oturuyoruz. Fakat dol:torsuz 
ve eczanesizt katlamlabilir mi? On 
giindilr on y~mdaki klzim hasta ve 
ate~Ier i~indc yanmaktadir. <;ocugu 
Ki.itahyaya gotiiri.ip getirmek ve ora~ 
da tedavi ettirmek veyahut Kiltahya
dan hususi doktor celbetmek 50-60 li
raya baghd1r. 

Sonra kazada doktor bulunsa bile 
ila~lan nerede yapt1racagiz. Emetin 
bir doktora ve eczaneye ~iddetle ihti
yac1 vardif. Kazamizm bu iki milhim 
ihtiyacm1 biran evvel tatmin etmesini 
s1hhiye vekaletinden taleb ederlz. 

~orluda gaze 
far pan f aaliyetler 
G8~me~erin Corluda 
yerle~tirilmesi ~ok iyi 

neticeler verdi 

~orlu (Ak~am) - Trakyanm ~irin 
kaza rnerkezlerinden biri olan Qorlu
da son zamanlarda her sahada bilyilk 
bir faaliyet goze i;arp1yor. 

Romanya ve Bulgaristandan gelen 
go~menlerden bir klsm1run <;orluda 
yerle~tirilmesi kazanm i~timai ya~
yi~1 i.izerinde ~ok faydalI tesirler yap
nu~, niifusun artmas1, bo~ duran top
ragm i~lenmesi ve mahsullerin ziya
dele~mesini, kaza halklnm zenginle~
mesini temin etmi~tir. 

ARICIUK, BAGCILIK VE 
TAVUKQULUK. 

Qorlu koylerine hilkl.imet tarafm
dan dag1tilan 150 modern an kovam 
~ok iyi neticeler vermekte ve nricil.J.k 
i~in parlak bir istikbal hazirlamakta
dJr. Vaktile filoksera hastalJgmdan 
harab olan eski baglarm yeniden te
sisine ba~anm1~t1r. Yerli tavuklann 
cinslerini islaha da te~ebbiis edilmi~
tir. Kimsesiz ve zayif ~ocuklar i~in 

Velime~e koyiindc kurula:i ~ocuk kam
pmdan takdire ~ayan neticeler alm
rn1~tir. Qorlunun biltun koylerinde 
koy odalan, cumhuriyet arutlan, ec
zaneler vc yeni mektepler kurulmu~. 
velhas1l <;orlu istikb1li pek parlak bir 
kaza mcrkezi olmu~tur. 

Siirt - $irvan otomobil 
yolu a~1ld1 

~irran 26 (A.A.) - Bil· senedenbe1i 
yap1lmakta olan Siirt - ~irvan otomo
bil yolu birinci umumt mii!etti~ tara
fmdan birgok balk oni.inde ag1Inu~ ve 
ilk otomobil l?irvana girmi~tir. 

YaptmlmaSI takarrilr eden Fak1ll 
Bogazhyan ~sesi ilzerindeki biiyilk 
koprilni.in ihalesi yap1lm1~. in~antma 
da ba;;lannu~tir. Gcmlik (Ak~m) - Kasabam1zda Ayanc1kta gem;ler tarafmdan Himmetin oglu piyesi temsil edilmi~tir. 

Bir kac giindenberi havnlar s1cak 
gltmektedir. GOlgede blle derecei ha-

iiLONCEYE 

Halkcvi binas1 in~aatma ba~Ianm1~

tir. Bina 2 - 3 ayda tamamlanacaktlr. 

KA DARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Onun bir giin damarlanm bir 
firtmamn tutu~turacag1ru batmmza 
getirebilir mislniz? 

Bedrinin gayriihtiyari ka~lan gatI
l1yor ... Gozleri kil~illilveriyor ... 

- Asla! .. Fakat ni~in bana boyle 
bir sual soruyorsun anlanuyorum 
Nesrin! .. Klz karde~m !gin bOyle blr 
auale muhatap olmak bile istemem! .. 

I - Danlm1yacagm1z1 ooylemi~tinizl 
- Fnkat!.. 
- Dinleyln beni! .. K1z karde~iniz 

eger kendisinden ya,;;h bir insan sev
ml~ olsayd1!.. Ve evlenseydi acaba 
onun da damarlannda slzin me~hur 
f1rtmanm serseri rilzgfirlari eser miy
di dersinizl 

- Nesrlnl .. 
- Cevap versenize! .. 

- Benim kiz karde~rn, dilnyamn 
en dtiriist, en temiz, en saglam kiz1-
dir. Yegane lnand.Ig1m insan o, be
niml.. 

- Siz benim sualime cevap veriniz! 
Evet mi, hay1r m1? 

- Hayir! .. Onun bir S"rseri riizgarm 

Tefrika No : 56 ___ , 

on tine kahlacagma asla inanamam! .. 
in:mmak istemem ! .. 

- Gilzell .. l?u halde benim i~ln de 
ayni vaziyet! .. Ben de slzln klz karde
~iniz kadar temiz, dtiriist, saglam bir 
klZlml .. Beni de hilt blr !1rtma, hi~ bir 
scrseri rilzgAr tSni.ine katip gotUre
mez! .. Anhyor musunuz? Klz karde
~inizin nas1l yalruz ... ni~nhs1 1~1n ya
~dlgma inamyorsamz, benim de fU 
anda slzln ll;in ya~ad1~ma inarunl.. 

- Fakat Nesrin! .. Muhiti, itlyadla
n ni~in nazan ltibare alm1yorsun hi~! .• 
O sana benzemez kil .. Be~iktenberi 

tahammille a1I~m1~ bir k1zd1r ol .. Iz
hraplar, !eiaketlcr i~lnde btiyiidti. 
Mahrumiyet onun en vef akar dos tu 
idi. Kafesler arkasmda, sonilk blr mu
mun 2~1gmda ~ocuklugu yendl. Oent;
ligi de dort duva;,· nrasmda ge~U ... 
Hayatl bilmiyor ki, hayatm lhtlrasla
nna kap1lsm ... 

Nesrin ac1 ac1 gtililyor ... YilzUnde 
lmri~1k ~izgiler! .. 

Kap1Isa nc yapardlmz Bedri 
bey? 

Gen~ler temsilde ~ok muvaffak olmu~lard1r. Yukar1daki resim gen~leri 

eserin canh bir sahnesinde gosteriyor. 

- Kap1lamazdi. 
- <;ocuk olmayin Bcdri bey! Kar-

de~iniz iiniversitcye kadar yilkselmi~ 
bir kiz! .. Onu bu rnildafaaruzla tah
kir ediyorsunuz! .. Bilmez ki yapsm 
diyorsunuz! .. Oyle degil, bilir ama 
yapmaz, aldlgi terbiye, damarlarmda 
dola~n kan yaptmnaz, diyin ki k1y
metini vermis ol:tsllllZ! .. 

- NaSil dil~tinilrsen dil~iinl .. Klz 
karde~im hakkmda en ufak blr ~ilp
heyi bile hatmma asla getirmek iste
mem! .. 

- Suali tekrar ediyorum. Bu ~ilp
he canll bir ~kilde kar~mza t;lkm1~ 
gorsenlz, ne yapard1mz, onu soyleyin 
bana! .. 

Bedrinln sesi birdenblre bo~ukl~1-
yor. Ytizil par~men kA.g1dlnm tlsUl 
gibi bfr anda buru~uyor. GOzleri bii
yilyor ... Qatlak btr sesl .. 

- Oldilriirdilm onu o zamanl .. 
- C>yle ise ben de yaparsam beni 

de oldiiri.in Bedri bey! 
- Nesrinl .. 
Klz birdenbire kendislni agllyarak 

Bedrinin kucagma at1yor ... Haykm
yor... Sars1la sars1la agltyor ... 

- Beni b1rakmayin Bcdrl bey! .. 
Vallahi ya~1yamam! .. Art1k sfzsiz bir 
gilne bile taharnmiiliim yok! .. inanm 
banal.. Gilvenerek beni gogsi.inilze 
bastmnl .. Klz kardel?iniz kadar dil
rUst, onun gibi hayahnun sonuna 

kadar size sadlk kalacagim, biltiin 
dii~i.indiikleriniz yanh~! .. Benden bey
hude yere korkuyorsunuzl .. Siz ben
den degil ben sizden korkacag1rnl .. 
Klz karde~iniz kadar korkacag1rn, 
k1z karde~iniz kadar mabrumiyetlere 
katlanmaga ~all~acag1m .. . K1skanc; 
oldugunuzu biliyorum .. bir tek karde
~ini, titremeden, korkmadan coldilru
rilm> diyecek kndar haysiyetine dil~
kiin blr insan oldugunuzu da rniidri
kirnl .. Size saadet vermegc ~alJ~aca
~m! Size temiz, bir gilli.in el dokun
m1yan yapragi kadar tertemiz bir 
varhk uzahyorum... Beni b1rakma
ym! .. Gozlerim ya~larla dolu yalvan
yorum, beni seviyorsunuz! .. Sevdigi
nizi biliyorum!.. Bu garib ve bo~ dil
~i.incelerden dolayi beni birakmaym 
Bedri bey! .. Bana yaz1k olur. Sonra 
ya~1yamam ben! .. Olilnceyc kadar bu 
2ztirab1 i<;inizde ta~1rsm1z sonra! .. 
HI~kmklar bogazm1 hk1yor.. . Es

mer yanaklannm tizerinde bir dizi 
goz y~1! .. Yalvanyor: 

- Hayir hay1r Bedrl bey, fena bir 
adam degilsiniz. Bunu yapam1yacak
sm1z!.. Henilz tabiate gozlcrini a~m1~ 
temiz, masum, gilnahs1z l>ir varhg1 
goz gore gore yok edemczsiniz! .. Buna 
vicdammz raz1 olnuyacak! .. lnamn 
Bedri bey benl b1raklrsamz bir giin 
bu yalmzhga asla tahammill edemiyc
cegiml Ac1ym banal.. Bahann renkle-
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KADIN KO~ESI 
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Sonbaharda giyllecek yilnlii man 
Bej rengi yiinlilden yap1lm1~tir. Du 
meleri kahve rengidir. <;ift reveri a 
kadaki kilrk yakasma ilikleniyor. 
UtltUI I I tllllllltllllllllllfllllltlllllhlllffllllUllUlllllUllltlltUllUlll 

Bal toplamak 
isterken 

Devrilen aga~ alt1nda 
can verdi 

Gonenin Beyoluk koyiinden Hac1 B 
kir oglu Ahmet koy ormamnda bi 
aga~ kovugunda fazlaca bal bulundu 
gunu gorilnce hcmen baltaya sanla 
rak agacm bal bulunan dahm kesme 
ve anlan ka~mp balm1 almak ist<'mi 
tir. 

Fakat tam dall kesip bah alacag1 s1-
rada kesilen dalm ~arpmasile yamn
daki diger kokil ~ilrilmil.:? ve y1k1lmak 
iirere bulunan bir agag, i.izerine du~
mil~ ve zavalllyi ball yemeden Oldur
m~tiir. Vakaya gidcn doktor cesedi 
muayene edince iki aga~ arasmda s1-
kl~mak suretiyle oldi.igilnii tesbit et
mi~tir. 

Gemlikte zeytin mahsulO 
Gemlik (Ak~am) - Bu y1l Gcmlik

tc zeytin mahsulil azdir. Zeytin agac;
lan sahipleri bu pl vergidcn istisna 
edilmek i~in bil.kumctc ba~ vurdukla
rmdan zeytin mahsulti vaziyetini tet
kik igin bir komisyon i~e ba~lam1~tir. 
tir. 

Almanyaya giden muallimler 
donduler 

~ehrimiz lise ve orta mektep rnu
allimlerinden mtirekkep ol?.rak Alman 

yaya giden heyet ~ehrimize donmli~
lerdi:. 

rini daha yeni gormege ba~liyorum. 
Hayab daha yeni ogreniyorum. Ben 
de bu mavi kubbenin altmda hissemi 
almak isterim. Y~mak, ~1rpmmak, 
giilmek benim de hakklm! .. Bmia ma
ni olmay1mz.. ince daluun iistunde 
yeni a~1lmaga b3.lihyan bir anne yilz1i 
kadar temiz, bir anne kalbi kadar gli
nahs1z bir yapragi dalmdnn kopanp 
atmak size yakl~maz!.. Bunu yapar
samz o zavalll yaprak gibi ben de bir 
ko~ede kalacag1m! .. Solacak, ~ilrily\ip 
gidecegim! .. 1giniz SlZlanuyacak m1 
som·a!.. 

K1;z;, kollanm Bedrinin omuzlanna 
sanyor ... Pcri~an sa1rlnrla ortillii ba
~m1 onun gogsilniin ilstiine koyuyor, 
aghyor ... 

- Bedri bey, bir tak1m yanh~ dil· 
~tinceler, manas1z kuruntulnrla yeni 
ba~hyan bir hayatl mahvediyorsunuz .. 
gilnahtJr Bcdri bey! .. Allah sonra siz
den bunu sorar! .. 

- Nesrin!.. Nesrin!.. 
- Soz verin b3Ilal .. Evlenecegiz 

degil mi? 
Bedrinin gozlerinde bir damla ya~ 

parbyor ... Scsi bog11k ve titrek.. kal
binin ilstiinde bir damarm koparak 
i!;ine damla damla s1cak bir ~yin ak
t1gm1 hissedlyor .. . 

- Nesrin, benl korkutuyorsun, be
ni mahvediyorsun! .. 

(Arkas1 vm·) 
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Cumalan nereye glderlerdi? Pazarlan nereye gidiyoruz? 

Herkesin birle1tigi bir nokta : 
Istanbulda eglence ~ok P-ahabd1r 

Anncme sordum: · 
- Dizdarlyede oturdugumuz zaman-

18: gezmege ncrcye giderdik cuma 
ltinleri? 

- Kag1dhaneye giderdik?. 
- Nasll giderdik? 
- Araba ile. 
- Ka~ para verirdik? 
- Gidip gelme otuz kuru~. 
Teyzeme sordum: 
- Cagaloglunda oturdugumuz 2a

lnanlar gezmege nercyc giderdik cu
Ina gtinlcri? 

- - Qnp1c1ya giderdik?. 
- Nas11 giderdik? 
- Evvelft tramvayla, sonra tek atlJ 

ar<tbayla, yayhlar da vard1. 
- Ka~ para verirdik?. 
- Altm1~ para tramvay, on kur~ 

araba gidip gelme yirmi iic; ku~ e
derdi; bei] on kuru~ da orada yerdik, 
otuzu bulurdu. 

Dayuna sordum: 
- Rumelihisarmda oturdugumuz 

2an1anlar cuma gilnleri nere gidcrdik? 
- Anadoluhisanna, Goksuya. 

- Nas1l giderdik? 
- Vapurla vcya sandalla. 
- Ka~ para verirdik? 
- Vapur on il~ on para idi, sandal 

11~:·as1na gore be~ veya on kuru~a gO
tururdti. Kahveyi yilz para ve be~ ku
ru~a verirlerdi.. gene ~usu busu yirmi 
be~ otuz kuru~ masraf edilirdi 

Amcama sordum: 
- IIaydarpa~ada oturdugumuz za

•anlarda cuma giinleli nereye gider-
dik? 

- Fenerbah~eye. 
- Nas1l g-iderdik? 
-Arabayla. 
- Ka~ para verirdik? 
- Yirmi kuru~ gidip gelme. 
Anncm, teyzem, day1m, amcam ba

tia .Alemdag1, Bendler, Yu~a gezmeleri
ni ao1att1Iar. tig giin evvelden okiiz 
llrabaian 1smarlarur, yemekler yap1-
hr, ~fakla beraber yola ~1kllmn!f. 
Paras1? .. Be.ti alb, sekiz on lira i~in
de ... 

Lalamla dad1ma so rd um: 
- Biz bir yere gitmezdik, dediler. 

ama sizler giderdiniz. Gelgelelim 
s.izierden ba~a kimseleri de biliriz 
biz. Onlar per~embe ak~ammdan cu
?na gilnti gezmesini tasarlarlardI. Dil
~tinup t~m1rlard1. <;irp1c1ya gidelim 
dcrlerdi. ti~ ki~i gidccekler. Altm1~ar 
Paradan dort bu~uk kuru~ tramvay, 
dart bu~uk donil~ dokuz kurus. Birer 
kuru~tan yayh ii~, ii~ de donU~ altl. 
dokuz alb daha on be~ kurus yol mas
l'af1. ti~ kuru~ da orada yeseier on se
kiz kuru~. Bahah gelirdi. Nereye git-
8eler bu ayni hesaptl. Dil~ilniirler, ta
'1nn·Iar, nihayet Yenikp1da bah~eli bir 
k~ke sayfiycye ~Ikan halalarma mi
'afir gidcrlerdi. yol paras1 ayni idi 
amma, bal}ka masraf1 yoktu ve kil
~Ugu el optilrmege getirdik deyince 
de, g1derlerken hala kilr;i.igiln eline 
be~ kuru~ s1k1~tmrd1. 

Dad1mla lalam i~lerini ~ektiler: 
- Ak~e dcvrine yeti~emedik! .• 

••• 
Karim karde~ine sordu: 
- Pazar gilnle1i ncreye gidiyorsun? 
- Bogaza. 
- Nasll gidiyorsun? 
- Otobilsle. 
- Ka~ para veriyorsw1? 
- Gidip gclme yetmi~ iki kuru~. 

••• 
Teyzemin k1zma sordum: 

. - Pazarlan Cagaloglunda oturup 
Pineklemiyorsun ya, nereye gidiyor
IUn? 

- Modaya? dedi. 
- Nasll gidiyorsun? 
- Tramvay ve vapurla. 
- Ka~ para sarfediyorsun? 
- On Jki bu~uk tramvay, yirmi iki 

~pur, btr lira orada gidiyor, Yiiz otuz 
dort bu~uk kuru~, yiiz elli kuru~ de. 

Dayunm ogluna sordum : 
- Yenlkoyde oturuyorsun, pazarla

n ne yap1yorsun? 

- Hii; dcdi, yallda oturuyorum. B~
ka yere gitmek kabll dcgil, ki ate~ pa
has1... Hi~ degilse bir iki lira sar!et
?nek lazim. 

• 

En ucuz eglence: Klrda, a~lkta 

Adada gezintl 

Amcazadem Kadlkoyilnde oturuyor 
o da Sudiyeye, Bostanc1ya gitmiyor, 
~ok para sarfetmek Iazimm1~ ... 

Kanm karde.tiine, teyzem klzma, 
amcam ogluna eski devirler cuma 
seyranlarm1 anlatm11jlar. Be!j alti li
ra en uzak ve en lilks gezmelermilj, 
halbuki bugiln be~ Ura lle ii~ ki~i an
cak bir pazar ge~iriyormu!j ... 

Lalamm oglu ile teyzcmin k.Iz1m 
gordiim ve onlarla konu~tum: 

- Suadiyeye, Modaya, Fmldak ga
zinosuna, Altmkuma, Alemdagma, 
Floryaya, her yerc gidiyoruz, dediler. 

- Ne sarf ediyorsunuz? 

- iki il~ lira Ue pazan ge~iriyoruz, 
amma tek b~iz blzler. Kan koca 
bir de ~ocuklan olanlar cumartesi ge
cesinden tasarhyorlar: Yann nereye 
gidecegiz? .. istcr ~i~li, Ma~ka, Har
btycde, ister Aksaray, Fatih, Karagiim
rilkde otursunlar. U~ kl!jiye Koprtiye 
inmck i~in gidip gelme yirmi kilsur 
kuru~ tramvay, altJmlj kuru~ vapur 
paras1 lazim. Kan koca ~ocugun bir 
pazar gezmcsi en a~ag1 dort lira tutar. 
Bunun i~in dii~ilnilp ta.~myorlar ve 
karar veriyorlar: 

- Teyzc, hala veya amcazademiz 
Ye1iilkoyde, onlara gidellm, .;ocugu el 
optiinnege getirdik deriz, bir yol pa
ras! ile kurtulur, hem de gezip eglen
mi~ oluruz ... 

Dadllnla lalamm <;OCUklan i~lerini 
~ektiler: 

- Gilmil~ ve altm para devrine 
ycti~mcdik! 

••• 
Ak~e, kuru~ kag1d para! Bunlarm 

hcpsi birdir. Her zaman, her devirde 
istanbul pahahyn111i. Diin kirk kuru~
tan ~g1 bir cuma gezmesi yapllam1-
yonnu~, bugiin dort yilz kuru~tan 
~ag1 yap1lamiyor. Dun Bcykoz, <;tr
p1c1, sular, ince saz11 gazinolar cuma 
gilnlerl insanla ta~1p dolarm1~, bu
giln piajlar, cazbandh gazinolar, ~al
gih ve ~ark11I kah\ cler insanla ta~1p 
doluyor. 

Diin ak~c dcviine hasrct ~ekip ge
zip eglenn1i!jler, bugiin altm para dev-

yemegini yiyen bir aile 

rint ozleyip gezip egleniyoruz. 
Be~ ak~e kazanan cuma gi.inleri ya

nm ak~esini bir cuma sarfedermi{); 
be~ yilz kuru~ kazanan bir cuma elli 
kuru~ saffedenni~, bugiln elli lira ka
zanan bir pazar iki fie; lirasm1 yiyive
riyor. 

Dilniln be~ ak~esi, altm devrinin 
yilz kuru!j olmas1, altm devrinln yi.iz 
kuru~u bugiiniln on liras1dlr. Bir ak-
ce Ue eglenenler kirk kuru~la sala siir
mu~ler, bugi.in k.Irk kuru~un yerini bir 
Jld lira tutuyor. 

Ancak diinle bugi.intin arasmda I 
bilyiik farklar olmas1, gerek degil mi?. 
Di.in halk1 d~iinmezlerdi, halkm eg
lencesi 1le alft.kadar olmazlardI. Bu
gtinse halk gezsin, halk eglensin isti
yoruz. Bunun i~in donanma1ar, bay
ramlar, festivaller yap1yoruz. iyi ama 
neden gezmegi, eglenceyi ucuzlatmay1 
di.i~iinmilyoruz? 

Bir pazar gi.imi Bogazdan Btiyiik
adaya giden bir arkad~, Adada yaya 
dola.,mak ~e, yalruz yemek ve yol 
pars1 :ii~ ki~ yedi lira harcarm~ar. 

l?i~llden Floryaya deniz banyosu 
almaga giden lki ki~i, karruru doyur
mamak ~rtlle iki lira yol pras1 verir. 
Oazinoda oturup yemek yiyecek olur
larsa alb liradan a~ag1 ~1kamazlar. 

Bir kahveyi ii9 kuru~a satan kah
veci kar eder, biiyiik dilkkanda be~ 
kuru~a i~ilen kahve sahibine kar ge
tirir. Gazinolarda, plajlarda kahve 
asgari 50 azami 150 kuru~tur. Uc; ku
ru~tan kar b1rakan bir nesnenin 50 ve 
150 kurul}a satild1g1 hangi hudutlar 
i~inde gorillmil~tilr? 

Yolu, kopriisti, tramvay1, tilneli, 
otobilsti olan koca Istanbul ~ehrinde, 
Fatihdc oturan dosdogru ~i~liye c;1-
kamaz. Bir cuma gilni.i dut mevsimin
de cam Mecidiyekoytinde dut yemek 
istese, 8 kuru~ 30 para verip Harbiye
ye gelecek oradan 6 kuru~ 10 para ve
rerek ~i~liye c;1kacak, 25 kuru~ verip 
bir kilo dut yiyecek ve s1rf bunun i<;in 
55 kuru~ sarfedecektir. Bir kan koc.a 
bir de <;ocugun bir pazar gilnil Fatih
den l?i~liye gelmele1i i~in 60 bu~uk 
kuru~ sal"fetmeleri ~artt1r. Liikse git
miyelim. Bunlar on kuru~tan hirer 
de kahve ic;erler ya ... Bir Fatih l?i~li 
seyram 90 kuru~ malolur. 

i~te bunun igindir, ki balk pazar 
gilnleri kaldmm seyran1 yap1yor. sa
hipsiz k1rlarda oturuyor ve t1pk.I eski 

zamanlartla oldugu gibi, bi.iyiik mezar
hk!arda safa siiriiyor . 

Istanbulda eglence ~ok pahal1d1r. 

Tayyart>, bugiin art1k \•atan de
mektir. ~iinkii \•atanlan korumak 
J~nde, tayyarenin rolil bai;; roldiir. 

lla\'a kuvvetlerini arthran ulus 

HAVA TEHLiKESiNt azalt1r. 

Tiirk bavasnu giivene ka,·u~tu
racak olan ha\'a silaht «Tayyare» 
sade de\·Jetin ve devlet miidafaa 
biitc;esinin mevzuu olarak kalma
nu~ kelki de daha fazla olarak 
halkm yurt scvgi ine '\-·e yurdda~ 
terbi~ esine emanet edilmi~tir. 

Tiirk Hava Kurumu 

Sahife "I 

MUhim blr ke$if 

T elsizle elektrik kuvveti 
bir yerden ba§ka yere 

naklediliyor 
Diinya, harikulade bir teknik devrin 

e1iginde bulunuyor 
Me~hur ka~erden !izik prof esorii 

Nikola Teslanm yeni bir ke~fi butiln 
dilnyayi hayrette b1rakt1. Edisonun 
rakibl bulunan bu dahi bir mllyon 
voltluk elektrik kuvvetini telsizle ts
ve~ten Avusturalyaya ypni dilnyanm 
blr ucundan oteki ucuna nakletme
nln yolunu bulmu.))tur. 

Maahaza bu ke~f bi.iylik miitehas
s1slan pek ~a~rtmarm~trr. Qiinki.i tel
siz ve elcktrik uzerinde ~ah~makta 
olan bu miltehass1slar ooyle bir ke~
fin bugiin yann bir dahi tarafmdan 
meydana getirilecegine imkan gor
me.kte ve bunu beklemekte idilei·. Bun
lardan Viyananm me~ur radyo mi
man milhendis Sliskovi~ yeni ke~if 
hakkmda ~u suretle izahat vermi~ir: 

ctistadim Tesla telslzle elektrik 
kuvvetinin nakline imkan oldugunu 
takriben daha yanm as1r evvel, yani 
1891 senesinde bile soylilyordu. Daha 
sonra bu sahada mtitemadiyen tecrii
beler yapb. 1896 senesinde kendi la
boratuvanndan yirmi kilometre uzak 
mesaf eye telsizle elektrik kuvvetin1 
nakletmege muvaffak oldu. Bu tecru
benin verdigi neticeler ingilizce Elec
urical Rentw mecmuas1mn 3 temmuz 
1897 tarihll nilshasmda mufassalan 
yazilm1~hr. Daha o zaman ilstad Tesla 
elektrik kuvvetini telsizle ~ok uzak 
mesafelcre ve hatta diinyonm her ta
rafma nakletmek mtimkiin oldugunu 
anlatm1~tI. 

Daha o zamnn Tesla ge1·ck miirsile 
gerek ahizc istasyonlarmda ~imdi en 
modern yuvarhk telsiz tekniginde 
gordiigiimiiz antenlerc benziyen ~e
kilde antenler kullanm1~ti. ingiliz ih
tfsas gazetesl Electrlcalin yazd1gma 
gore gerek Markoni gerek Brann biis
butiln ba~ka bir usulde i~ giri~tp ~a
h~1klan halde nihayetiilemir Tesla
nm yuvarlak telsiz sistcmini kabul 
etmiljlcrdir. 
Mc~hur Frans1z miihcndisi Glrardau 

Pariste verdigi bi!: konfernnsta Tcs
lanm 1897 sen~sindeki ke~finc dair 
ald1g1 patentedcn bahsedc1·ken bu za
tm buldugu telsizle clcktiik kuvvcti 
nakli sayesinde uzaktan clcktrik kuv
veti ile muayyen blr makineyi tahrik 
etmek mi.imkun olduktan ba~ka ko
layca anla~hr i~rctlerin de nakll 
miimkiln oldugunu s0ylemi~i. 

O zamandanberi Teslamn tecrube
leri bir kat daha ilerlemi~tir. 1898 de 
bir gemiyi yahut diger bir nakil vasi
taSim uzaktan telsizle idarc ctmek 
miimktin oldugunu gostercn bir kes
!in ihtira berahm alm1~tir. Hatta o 
za.man dcvlet memurbn boyle bfr ~e
ye imkan gorem<'dik1erinden ihtira 
bilrosu tarafmd~n tc~kil olunan hu
susi bk komisyon onilnde prof esor 
Tesla bir model gemi ilzerinde ke~fi
ni muvaffnk1yetle tatbik etmi~ti. 

Bugtin de bu keJ?if sayesinde mtl
rettebats1z harp gemileri idare edil
mektedir. Teslanm harika say1lan ge
misi muhtelif ahizclerle techiz cdil
mi~ti. Bunlardan her bhinin rnuhte
lif i~i vard1. Fakat sal1ilden elektrik 
rnevceleri verildigi miiddet~e bu ci
hazlar i~liyordu. Gemi iskele sancak 
donilyor ve ge1iye ileriye gidiyordu. 
Gemide milrettebattan kimse bulun
madigmdan bilttin bu hareketler tel
sizle verilen clektrik kuvveti ile icra 
ve idare olunuyordu. 

1899 da Tesla ~imdi Amerika birligi 
dahilindc (Kolorado) da 200 kilovat
hk bir miirsile istasyonu kurmu~tu. 
Daha sonra ~imali Ameiikanm gar
binde 1000 kilovathk ~ok kuvvetli bir 
istasyon kurmak istemi!jti. Fakat ma
U mil~killattan bu tasavvurunu fiile 
~1karamann~tI. 200 kilo\•athk istasyo
nu ile mi.Ihim tccriibeler yapm1~h. Bu 
cilmleden suni y1ldmmlar yapmll? ve 
50 kilomctrcye kadar clcktrik kuvve
ti nakletmi~ti. 12 milyon volta kadar 
tazyiklerc muvaffak olmu~tu. 

Tesla clektrige ait ke~ifleri hakkm
da ~imdiye kadar 135 ihtiI a berah 

Nikola Tesla.nm gen~lik nsmi 

alllll~tlr. Bugiln elektrik sahasmda 
kullanll:m ne varsa her ~yi icad et
mi~ti. Mesell elektrik tedavisinde bir 
~ok icadlara muvaffak oldugu gibi 
yiiksek tazyikli ccreyanlan uzaklara 
nakil sahasmda da miihim ke~flerde 
bulunmu~tur. Eger bu ke~ifler olma
sayd1 bugilnkii clektrik cereyam tn
sarrnfuna muvaffak1yet has1l olam1-
yacakt1. 

Bu ke~fleri mukabilinde ak11lnra 
hayret verecek scrvet kazanm1~t1r. 

Mesela yalruz Westinghause kumpan
yasmdan bir k~ icad1 i!(in dort mil
yon dolar nlm1~tl. 

Fakat buldugu bu azim servctlerl 
hep l~boratuv~rfanna sokmu~ur. 
Umumi harpte biitiin bu Iaboratuvar
lan kendi elile berhava etmi{>tlr. Ken
disi kozmopolit dii~ilnce sahibi olup 
biltiln ke~flerini ~u veya bu milletin 
menfaati i~ln inhisar surctile kullan
m1~ degil bclki biltiln insanlann isti
fade etmesini istedig:nden ke{)fettigi 
olilm ~uamm Amerikan hiikumeti ve 
dolay1sile miittefiklerin elinc dii~me
mesl ve b!i{>ka m!lletlere kar~ kulla
mlmamas1 i~in yilz milyonlarca dola
ra mal olnn Jaboratuvanm bir gun 
u~urmuJ?tur.> 

Bi.iyiik teknik alimlerinden bir zat 
ta, Tcslnrun yeni ke~fi hakkmda di
yor kl: 

clkinci Edison dlyc me~hur Ameri
ka11 fizik profcsorii Teslanm seksen 
ya~ma ginnesilli kutlul~m:ik i~n ha
be1· verdigi yeni ke~if o kadar btiyi.ik 
Ye mi.ihimdir kl teferruati anla~lma
d1k~a baz1 ihtirazi kay1tlar serdedil
mesi zaruridir. 

Radyonun ke~findenbcli elektrik 
kuvvetinin telsizle u~lara nakli im
kam zihinlere gelmi~ti. Fakat ~imdi
ye kadar teknik noktadan bOyle bJr 
~y otopi ve hayal meyal say1hyordu. 
Teslanm yeni k~fi dogru ise bilt\in 
dilnyadan elektrik telleri ve direkleri 
kalkacak demektir. Bugiln nereye 
baksak hep elektrik teli goruyoruz . 
Tramvaylar cercyam telden al1yor
lar. Telefon muhaberesi tel ile yap1h
yor. Sokaklan tenvir eden elektrik 
tel Ue gelfyor. Telgraf muhaberesi ge
ne tel iledir. Elektrlk istihsal !ab1ika
larmdan istihlak mahalle1ine e1ektrllt 
cereyam gene tel lle veriliyor. 

Biltiln dtinya ooyle teller ile Adeta 
orillmii~tiir. Bu telleri bir araya topl1· 
yaca.k olsak kilrei arzi hatti iistilva
dan binlerce defa saracak tel bulabi
lecegiz. Elektrik kuvveti radyo mev
cesi gibi telsiz naklo1undugu gtin bti
tiin bu teller battal olacnkbr. 

Bugilnkii telli devir ycrine tels z 
dev· i a!;Ilacak. tel Ye kablo y 1 in .. 
eter clcktrik icin nak!l vas1tas1 ol, -
cnkhr. Be~criyet harikulacle yeni bi! 
tcknik dcvrin e~b'1nd2 bulunuyo . 



6azi enstitDsii spor talebesinin Berlin 
olimpiyad1nda muvaff ak1yetleri 

Miistakbel spor muallimlerimiz, Berlinde biiyiik takdirler 
kazand1lar. 4 kilometrelik orman ko1usunda 

16 millet aras1nda 9 uncu gelmi§ler 
Berlin olimpiyad komitesinin te~b

bUsii ve davetlle ilk de1a olarak ollm
piyacllarda uluslararasi yilksek spor 
mekteplerinin guzide talebeleri bir 
araya toplarum¢ir. 

(30) den !azla milletin davet edil
iigi bu kongreye Ankara Gazi ensti
tusil spor talebeleri de beden, egitim 
ve izcilik direktori.i bay Cemal GOkda
gm b~kanllgmd.a ve Kulell askerl 
hsesi spor muallimi bay Hiisamettin 
Gilrelinin kumandasmda bu kongre
le i~.rak ctmi~tir. 

23 temmuzdan 1 agustosa kadar 
dunJ aca ~ btiyilk spor doktor 
'e profesorlennin muhtelif mevzular 
ilzerinde verdikleri konferanslar bilyilk 
b r alaka lie dinle~ ve takib edil
m~tir. Berlinde Olimpiyad koyti gibi 
Alman ordusunun ~ok degerli yardl
milc tesls edilen ~adlrll ordugah, be~ 
k1tadan gelen bu bine yakm spor ta
Iebesini kucagma alm1~ ve bilyilk bir 
ltina ile 23 temmuzdan 17 agustosa 
kadar beslemi~ ve biltiin ihtiyajlanm 
ka~llamaga ~~tu-. 

Her ta:klm ordugihta merasimle 
~ilarun~ ve millt maqx ~ o 
milletin bayragi ~ref diregine ~eldl
~tir. Evvelce tesbit edilen. meal 
programi bfiyiik bir intizam ve ahel1k 
i~de tatbik ve takib ecm~. kamp 
hayatmda bilyilk bir intizam ve sa-
rnimiyet yaratilarak tekmil mlletlerin 
bi.itun yilksek tahsilli spar talebeleri 
yekdigerini severek anl~ak, ta.mt
mak zevkini duym~tur. Vazifeyi mild· 
iik 11uurlu bir muhabbet, ~elik viicutlu 
gcn~leri bir hamledc sarnu~ ve yek
digerine yakl~tmm~tlr. 

Bilhassa intizam ve vazlfeye dlk:
raUerlle nazarlan ~eken taklmlann baf
lan asker olduklanru ibretle gordilk 
\e bgrendik. Yemege gi~ gell~ bile 
intizamdan zevk alan bir dlkkatle ta· 
kmllar halinde yapilm~ ve mar~ar 
qoylenerek n~eli bir ciddiyetln yarat
tig1 gogus kabartic1 bir mafiyet a~· 
hr. 

Btiyilk bir ~ad1r ic;inde ve bir and.a 
yemek ylyen bu yi.izlerce talebe kendi 
bayraklarile siislenen masalar etra
fmda yer alm1~Iar ve yemekten sonra 
hep birden kalkl~ru"l, hepsi birer ne~e, 

kunlanmn ~Urak. edemedikleri bu 
rniihim ko~dakl muva!faklyetimiz 
kamp kumandam profes0r Yek tara
fmdan tebrlk e~tir. 

Her takmun spor gooteri.¢ i~n ay
rllan giinlerda biiyi.ik dikkatle takib 
edilrni~ ve en rne~hur spor profesorle
rinin huzurunda yaplln bu rnetodik 
spar faaliyetieri yii.ksek spor bilgisinin 
nekadar geni-1 ve ~umullii bir tcrbiye 
sistemi oldugu canlandmlm~tir. 
Bu gesteride de Ankara Gazi enstitlisii 

spor talebelerl vazifelerini kusursuz 
yaparak ~;stematize edilmi~ ve mektep 
jimnastigini Ye spar faaliyetinl !;Ok 
giizel canland1mu~lar ve siirekll al
~la takdir edllmi~erdir. Kamp 
hayatmm faaliyetinl fotograflarla en 

iyi tesbit edebllenler arasmda ~1lan 
Foto rniisabakasmda Tilrk spor tale
besine terciimanhk vazi!esini goren 
Ankara Gaz1 enstitii.sii Fato mualllmi 
bir kitapla taltil ~tir. 
bay ~inasl ikinciligi kazanarak giizel 

Spor talebemiz kampta Rumen ve 
Yunan taknnlarile birer voleybol IDa!;l 
yapmi~ar ve her ikisini de ka~
lardlr. 

Uzerlerine dil~cn bUtiln vazlfeleri 
kusursuz olarak b~aran milli sempaU 
ve gururumuzu tarnamen canlandl
ran spor talebemizi, spor muallim 
narnzetlerini candan al~larken b~ 
lanndakl klymetli bi.iyi.iklerinl de de
rin saygilanrn1zla selamlar1z. 

Ahmed Adem Gogdiin 

Queen Mary, heniiz mavi 
kurdeleyi alamad1 

Vapur Normandinin ilk seferindeki rekoru 
k1rdl, fakat bundan sonraki seferlerindeki 

yeni rekorlarr k1ramad1 

lngiliz-M1s1r muahede 
ba,bca esaslar1 • 

DID 

M1s1rda ingiliz i§gali bitiyor, iki hiikii 
aras1nda askeri ittifak yap1l1yor 

inglltere lle MlsJr arasmda karar· 
lqtmlan muahede evvelld g\in Londra
da im~. Muahedenin ba.ptca 
ahkAnn ~dur: 

- Mwrda ingills ukert lfgalinin 
hits.ma ermesi. 

2 - Ingiltere ile MI.sir arasmda bu 
askerl ittlfak. 

3 - Harp zamamnda Mlm hiikfime
tinln :tngw.z kuvvetlertne her bususta 
muzaharet g06termesi. 

MlSlr hiikfunetl bilhassa llmanla
nn, tayyare kararglhlanrun, nakliye 
vamtalanrun Ingiltere tarafmdan kul
lamlmasma mtisaade edecektir. 

Silve~ muhafizlan: 
Mlslnn bir cazi.l olarak tammm~ olan 

Siivc:-~ kanah yinni sene miiddetle ve 
Mis1r askeri kanal1 mildafaaya kadir 
oluncaya kadar inglllz kuvvetlcri ta
raf mdan muhafaza edllecektir. M1s1r 
askeri bu kudreti gesterirse 1ngiltere 
kuvvetleri ~ekilecektir. Kanall muha
fazaya rnemur ingiliz kuvvetieri 10 
bin piyade ve 400 hava kuvvetinden 
fazla olnuyacaktir. Sivil memurlar bu 
rakama d.ahil degtldlr. 

MlSII ve iskenderiyede bulunan in
gillz garnizonlan muahede mucibin
ce tedricen tahliye edilerek yalruz in
glliz kuvvetlerinin bulunacagi kanal 
mmtakasma getirilecektir. 

Y eni barakalar: 

buk naklini temin edecektir. 
Yenl barakalann ve yollar.n 

ve ~imendif er raylarmm te!ri¢ 
bitmez elyevrn Kahire ve Isken 
de bulunan ingillz kuvvetlerl b. 
m ve barakalanru. Ml.sir hilk 
tcslim ederek kanala ~ekilecekti 

Kanal iizerinden veya kanalll 
iki yakasmm yirmi kilometre 
tizerinden ecnebl tayyarelerin u 
yasaktir. Buralarda yalmz in · 
M1sir tayyareleri U!;abilecektir. 

Mlsir htikfuncti, ingiltere hil 
tine istedigi bir ~ekilde tayyare 
gahlar1 in~a edecek ve bu karar 
ingiltere hilktlmeti istlmal edec 
iskenderiyede bulunan ingiliz k 
Jeri, muahedenin imzasmdan iti 
sekiz seneden fazla kalanuyacak 

MIS1r ordusunda bulunan in · 
bitleri gcri almacaktlr. Ancak 1\ 
kumeti llizum gorecegi rnliddet 
ingiliz askeri heyeti angaje edeb· 
tir. Mis1r hi.ikftmeti zabitlerini 
ve talim i!,;in ingiltere askeri m 
le1ine gonderebilecektir. 

Misrr hilkfrmeti, ordusunda bil 
silah ve miihimmat1m Ingilterede 
bayaa edecektir. 

Sudan: 
Ingiltere ve M1s1r ordulan 

rn~tereken mudafaa edecekl 
M1S1r tebaasmdan Sudana muha 

Kanab muhafazaya memur Jruvvet- hakk1 tamnnu~tir. Sudan valil u 
ler i~ Mi.m htikOmet.i kelldi masra- si tngiliz hti.kumetinin tekllfi ile 
file asrt bir fekilde btnalar ff ~ krall tarafmdan tayin edilecek ve 
Iar in.,a edecektir. tnglltere b:iildlmeU SU' kralma yemin edecektir. 
bu masraflann yalnD yilzdeylrml i. Kapitillisyonlar: 
~ Mmr hiikilmetine Odeyecektir. Misrr hilktlmeti malt ve adl1 ka 

MlSlr hiikdmeti harp 1BTDan1nda or- l~yonlarm, konsolos muhak.im 
dunun ~uk bir surette nai'tipJ ~ muhtelit muhakimin llgasrm t 
edecek ~endlfer hatlan ve sair sefl etmek uzere 1937 seneslnde alakJ 
vasitalar tesls etmekle beraber blr- devletlerl l~timaa davet edecek ve 
~k yeni y6llar dabi yapacaktu'. sene evvel ihbar ederek bu kapit-

Yolun blrl.si ism.atliyedep ve }ta.nal yonlan kald1racaktir. 
ilzerinden iskendertyeye,, dlgerl de SO.- 1ngiltere hilkiimeti M1smn bu t 
vey~ kanal1 imtidadmca Portsaitten bine yardlm edecektir. Eger Mis1r 
Siivey~e gidecektir. Bu yollar ~kerle- kumeti devletleiin muvafakatini 
rln ve harp ievaznnmm E'Jllniyetle gee- de etmezse tek tarafl1 olarak bu 
meslni temin edecek surette, muhkem tfilasyonlan kalchrabilecektir. Ma 
olarak yap1lacaktir. Kanal mmtakasm- za alakadar devletlerin tctirnam 
dald ¢rnendirer, askerlerin, esllhanm, evvel Mls1r hiikilmeti bu hususta 
rnuhlmmatm ve ordu ihtiyacmm ~a- lrnrar ittihaz etmiyecektlr. 
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Tiirkiye Ciimhuriyet 
Bankasi istanbul 

Merkez 
~ubesinden 

Galatada Voyvoda caddesinde Bankam1:?; binas1mn ~absmda yapt 
llicak famirat ile imal ettirilecek 13 adet demir ar~iv dolab1 kapah z 
wulii ile miinaka.saya konulmu'-tur. 

Bu husuataki teklif mektuplar1 5 Eylul 1936 saat 10 a kadar fU 
miidiirliigiine verilmit bulunma.hdlr. Ihhat ve samtmiyet kaynaklan ya

rat~br. 

Hillasa, kamp i~inde ve dJ~nda bii
ti.ln konferanslara milsabakalara g0s
te1ilere gi~ ve geli~ Alman halkml bi
le imrendircn bir intizamla yap1ldlgu11 
ogimerek sbyleyeblliriz. 

l1d rakib: Normand! ve Queen Mary 
... . ~eraiti ogrenmek isteyenlCTin Baqkaya miiracaatla ihzar olunan f 

namcleri almalan. ( 554) 

Bilhassa mec;hul asker Abl
desmi ziyaret giimi merasim gec;l~n
de en muallim bir Alman k1tasi gibl 
ert ve vakur ad1mlarla gecen Ttirk 
por talebesinl alk~layanlar arasmda 

cBravo Turk, milkemmel bir asker gi-
bi gec;iyorlar ... > sesleri kUlaklarlllUZl 
doldururken gogiislerimizi de hakh o
larak yilkseltiyor, kabart1yordu. 

Kampta her taklm milli ~ark! ve 
ywilanru gastermek f.Irsatlanm vet
-i.Uµerdir. Bu gasterile.r okadar canh 

" .. okadar entresan oldu ki herkes ken
d1 halk tiirkiilerini ve oyunlanru, 
kendl milli .klyafetlei.i:le yaparak bir 
~ok alla~ ve alaka topladllar. Bizlm 
gasterl ~. Berlin bilyilk el~
miz ve miiste~arlaruruzla talebe mii
fctt;i.p ve muhaflz kumandaru huzur
larmda herkesin sempaUsinl ve can
dan a18.kas1m toplayacak kadar gilzel 
olmu~tur. Bilhassa sefirimiz silrekli 
alkl~larla biten halk tilrkil ve oyunla
rim1zi pek begenerek spor talebelerl
mizi tcbrik vc takdir etmi~lcrdir. 

Orman ko~ulan da !;Ok heyecanll 
ohn~ 4 kilometre en son erazl ko-
usuna 16 millet takmu i~tirak etmi~

tir. Her taklmdan sekizer ki~ 4itirak 
eden bu ko~uda puvan hesabile Tiirk 
tak1m1 9 uncu olmu~tur. Balkan ta-

ingilizlerin Queen Mary transatlan
tig! ingiltereden Arnerlkaya yapt1gi 
son seferde FranSiz Normand! vapu
runda bulunan Bahrlmuhitiatlaslyi 
ge~me silrat rekorunu klrmaga tc~eb
blis etmi~, fakat bunda muvaffak ola
rnam1~t1. 

Son posta ile gelen Paris gazeteleri, 
bu hususta ~u tafsila\h verlyorlar: 

Queen Mary vapurunun, Normandl
nin silrat rekorunu kmnak iGin yap
t1gi son tecrilbe, i;ok ciddl ldl. Hatta 
inglllz vapurunun makinesinde ve 
pervanelerinde esash tamlrat yapll
rn1~, vapurun teknesl de havuzlan
nu~t1. ilk 24: ~atte Queen Marinln 
siirati 29,5 milden (30,40) mile ~
mi~. ikincf 24 saatte 30 mile lnrni.\J, 
iii;ilncii ve dordiincu giinlerde de 

mandinin saatte yapt1gi vasatt 30,31 
mll silrati gc~ememi~ ve bu suretle 
mavi ~urdela Nonnandide kalm.J.~t1r. 

Queen Marinin, gemide yapllan son 
tadllat ve islahattan sonra Norman
diden mavi kurdelayi alamama51, in
gilterede derip bir inkisar uyandir
lnl~br. ingiliz vapurlannm makinele
ri 200,000 ':. beygir kuvvetinde oldugu 
halde rnakinelerinin kuvvcti 160,000 
beygiri tecaviiz edemiyen Normandl
den mavi kurdelayi alamama.si. bu 
ademi rnuva!f akJ.yetini bir kat daha 
acila~tmyor. Bunun .sebebinl, ik1 vapur 
teknelerinin tarz1 ln~asmda aramak 
laz1mdlr. 

Normandi teknesinin on taraf1, da
ha: sivri ve binaenaleyh daha bilyiik 
bir siiratle seyre.tmege kabiliyetli ol
dugu halde Queen Marinin an taraf1 30,08 ve 30,10 mile f1rlam1~hr. 

Muazzam transatlantik Hudson geni~tir. Bu geni~lik geminin dalgala-
ri daha kolayllkla yarmasma ve daha 

~chrinin agzmda krun Ambrose f ene- fazla bir silratle ko~masma. mA.nl olu-
ri oni.ine vard1gr zaman ingiltere ile yor. iki vapur teknesinln in~ 
Amerika :i.rasmdaki mesaf cvi 4 giln 

J • bu fark, makineler arasmdaki 40,000 
7 saat ve 12 daklkada katetmi~ oldu- beygirlik farkl hi~e indiriyor. 
gu ve saatte 30,01 mil vasati silratle ....... UJ"""'"'"""'"'""" ... """'''"'""m"""""""'""'""'"'""• 
seyrettlgi tcsbit edilmi~tir. Bu silrat J 
Normand! vapurunun Amcrikaya ilk 
seferindcn dnha iyidir. <;iinkil Fran-
s1z transatlantigi Avrupadan Arnerl
kaya ilk seferini 4 gun, 11 saat 42 da
kikada yapnu~ti. Fakat ingiliz vapu
runun bu son seferindeki vasatt 30,01 
rnillik siirati, miltcak1b seferlerde Nor-

Cemal Nadir ---.. 
Karikatur Albumu 
Mevcudu tiikcnen « Cemal Nadil 

Karikatiir Albumii • tekrar basda-
rak sab~a ~1kanlm1~tir. Muallim 
Ahmed Halit kitaphanesinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 

Ba,vekilet istatistik 
Umum Miidiirliigiinden 

1 - istatiatik mekteplerinde taluil etmek ve avdetlerinde istatiat 
Umum miidiirliigunde iatihdam edihnek iizere Ali mektep mezunu b 
kiti ii~ aene miiddetle AYrupaya veya Amerikaya tahaile g0nderilec 
tir . 

2 - Taliplerin y&flar1 yirmiden kii~iik, otuz betten fazla Olmr 
caktir. 

3 - Talipler ya hizmeti aakeriyelerini ifa ederek aakerlikle ilit 
leri olmad1g1n1 miiabet eTrak ibru edecekler veya ii~ aenelik tahail e 
nas1nda aakerlik hizmetn.den miieccel bulunduklar1n1 tevaik edece 
lerdir. 

4 - Talipler arasmda Ankarada lstatiatik Umum miidiirliiiit · 
latanbulda Kiiltiir Direktorliigunde atai1daki ders ziimrelerinden t 
riri amav yap1lacakbr. 

A - Riyaziye (Heaap ve Cebir), 
B - iktiaat (Umumi malumat), 
C-tlmi mali, 
~ - Umumi cografya, 

D - Lfoan: Fran11zca, lngilizce ve Almanca lisanlarmdan biriai 
5 - 1mtihan 7 Eyliil 1936 Pazartesi giinii yap1lacaktir. 
6 - Taliplerin niifus tezkereleri, mektep ,ehadetnamesi, resmt 

bir heyeti s1hhiye tarafmdan verilmit ve ahvali s1hhiyesinin tahsil 
miisait oldugunu miibeyyin rapor, muhtasar terciimeihal varakas1 ik 

' 
adet veaika fotoiraf1 ile 5 Eyliil Cumarteai ogle}·e kadar Umum M .. 
diirliiie miiracaat eylemeleri Jitz1md1r. (425) (369), 
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Tele! ondan !;agmyorlarch. Leyla 
kendisini Kenanm evinden ~agmllk
lar1ru hissetti. Titredi. Ya Kenan ran
devu i~in israr ederse, ya c:gelecek 
misiniz?> diye sorarsa ne cevab vere
cekti? 

Karar1ru verdi, telef onu aldI. Sabu
mzllguu, hi.Wyabm ketmetmek iste
Jen bir kadm sesi soruyordu: 

- <;ocuk nasil? 
- Ne dedinfz? Sfz kimsiniz e!en-

dim? 
- Leyla hammefmdi siz misiniz? 

Ben Hadiye ... 
Hadiye mi? Kenamn kanst... Ne 

munasebetle tele!on ediyordu? Birbfr
lerint o kadar az bmrlarch kl ... Ke
nan ~ugun hastalandlguu ne mi.i
llasebetle kansma aeyle~? 

- Biraz lyi efendim ... Doktor ... 
Telefondakf ses cumlenin tamam

lanmasma miisaadc ctmedi: 
- HI~ meraJc etmeyinis, harume

fendi. Ben 9QCUk hastahklanm pek 
I.Ji billrim. ~ez blr teY deiil- Pelc 
tlziildiigiiniizii Kenan sayledi de ... 
Miisaadenizle sizi bugiin gorebilir 
llliyim? 

- Fakat ... Mersi harumefendf. 
Olamaz diyemedi. Garib bir heye

can bogaziru bloyordu. ~imdi hasta 
~ugunun hall onun diifiincelerinde 
birinci safa ~ti. Onu biraz ihmal 
etmif gibi i~indc duydugu histen 
utanch. t~erlye giren hizmet~iye ~ocu
gu sordu. 

- Merak edecek bir 1?CY yok ham
mefendJ. Beyefendi gelinciye kadar 
ayaga kalkar. 

Leyla, uza.ktaki kocasm1 da unut
mu~tu. Kocas1, ~ocugu, her ~y bu ~ 
kaq;1smda zihninden ~1kml~1. l~inde 
kendisini tamamen mesud edemiyen 
bu adama, hatta kendi kendisine kar
'1 blr hiddet duymn.ga b~ladi. 

Hasta ~gunun odasma ko~u. 
Yavrusu uykuda idi. Rahat nefes ala
madigi ifitiliyordu. LeylA. diif1Dan bir 
diinya ~inde kendisini yapayalruz 
goriiyordu. Saat ~alch. ~imdi o giinki.i 
randevuyu hatirladi. Gi.inlerdenberi 
kendisini bu yakla~an saat i~in hazir
Janu~1. Daha bir saat varch. 

- MubakJr3k gldeceifm, diyordu. 
~uiun hallnde merak edecek bir 
teJ yok. 

LeylA evet dememek i~in uzun miid
det ~. nihayet razi olmu~u. 
Kenaru o kadar seviyordu ki ... 

Saat muntazam ~1tmhlarla ilerli
Yordu. Arbk gitmesi ldzlmch. Ayakla
nmn ucuna basar.lk kalkb. Kapt ~
hnch. Klmdi bu? Evet, ~imdi o miina
sebetsiz kadmm gelmcsinde mlna 
var JDlych? 

Kenamn kans1! LeylA onlann anla
~dlklanm, aralanmn pek ~lk ol
dugunu biliyordu. Bu imtiza~s1zhgm 
neden ileri geldigini Kenan kandi.si
ne izah etm~ti. Zihninin almachgi 
blr nokta vardl. Kenan ne milnasebet
le kansma Leylamn ~ocugunun has-

F 
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tahgmdan bahsetmi~i? 
Gen~; kadm: 
- <;ocugu gorebilir miyim harume

fendl? diyordu. Ben ~ocuklarla ~ok 
me~gul olurum. · 

Leyla misafiri oglunun odasma gO
tiirdii. <;ocuk haIA uyuyordu. Kadm 
tgildi. Yav~ hasta c;ocugu o~d1. 
Leyla bu o~adan ic;inde bir iirper
me duydu. Kendisini tutamach: 

- Aman uyanmasm, dedi. <;ok ~ii
kiir daha iyidir ~di. 

- iyi mi? Hasta bir ~uk daima 
bir muammad1r, hanimefendf. Dok
torlar bile onlann halinden anlamaz
lar. Bunun i<;fn bir kadm olmak, blr 
ana olmak llmmcbr. 

LeylA. titredi. Ne diyordu bu kadm? 
0 m~ aizi susturmak istiyordu. 
Fakat bir tesir altmda ka~ gibiydf. 

Kadm gijzlerlnf kalchrdi, Leylinm 
yiiziine bakt1: 

- Ber~ Allahm elindedir, dedi. 
c;ok kere ~uklann hastahklan ana
lara Allahm bir ihtaru:hr. 

LeylA daha ~ddetle titredi. 
- Ne dlyorsunuz? diye sordu. 
- Diyorum ki ... Ba.Z1 kere f;OCUkla-

rm Sihhati bizim fedakirbklara, ne
dameUerlmize bagbdlr. Anneleri va
zffelerlnf unuttuklan i~in hastalan
Dllf ~ az nndlr? Zevalhlar has
talamrlar ve olilrler ... Bu oyle bir ce
za te'1til eder ki Rabbim kimseye g0s
termesin... Anneler bunu bilselerdi... 

Leyld kendini tutamiyarak hayklr
cil: 

- Rica ederim, susunuz ... 
- Ben ooyle bir tanesini gordilm 

de... Kocamm sevgilisi idi. Hem be
nirn de dostlanmdand1. 

- Bayir, olamaz. 
- Neden ooyle sayliiyorsunuz? Ko-

camm tekmil hayatim bilemezsiniz 
ki ... Bana loskan~ diyorlar. Belki Ke
nan da bu fikirde. Evet, vaktile lns
kah~tim. ~imdi ge~ti. ~hndi yalmz 
haldkati seviyorum. (Soluk Ye ac1 bir 
tebessilmle) siz korkmay1ruz, ~ugu
nuz iyi olacakbr. 

LeylA ayaga kalkti: 
- Hamme! en di, dedi. Dok tor gele

cek ... 
Kadm ses ~armadan kapiya dot

ru yiiriidil. Soma, Leyliya Otinerek: 
- Odaya da bu kadar ~ koyma

yunz, dedi, Koku bastalara fenahk 
'Verir. 

••• 
Aradan haftalar, aylar, yillar ~tl 

LeylA ile Kenan birbirlerini blr daha 
gc;~erdi. ~imcH, uzun bir zaman 
sonra, tesadtifen bulu~ular, Yarabbl, 
Kenan ne kadar ihtiyarl~bl Artlk 
maziyi tehlikesizce habrllyabilirler, 
mazinin kfillerlni ~rabilirlerdi. 

iptida birbirlerinin kanlanm, ko
calanru sordular. Hepsi a!iyette idi. 
Birdenbire, Kenan tereddiitlerini sil
kip atar gibi bir tavirla sordu: 

- o giin neden bana gelmediniz? 
Leyla i~inde derln bir mcrhamet 

• KARA YELKENLi KADiR&A • 
•Yuan: !SKENDER F. SERTELl.J 

Yunus refs gogsilnii kabartarak gill

dii: 
- Haydi i~elim oyleyse .. 

bisi birden i~tiler. 
Gillilftiiler .. 
Bir daha i~Wer .• 
Ve 0pu.,tfiler. 

Kaptan yerinde Kara Ali nobet bek
liyordu. 

Dogudan kopup gelen riizgarlar ka
dirganm kara yelkenlerini iyice ~
mi~ti .. kiirekciler dinleniyorlardl. 

Yunus reis sevgilisinin ellerinl avu
cunun i~inde slkarak mmldandI: 

- Bu hava ile sabaha kar~1 (Kii
~iik ada) ya varabilirz. Riizgar tam 
arkam1uJan esiyor.. bizi &iilne kat
m1~.. dalgalann iizerinden yildmm 
gibi u~rak gidiyoruz. Bu gece bu ha
vayi bulmasaydlm ~ok iiziilecektim 
Fren~! 

- Riizgann 8Zl~as1 ihtirnali yok 
mu? 

- Hay1r. Bundan fazla artmaz. Ne 
var .. korkuyor musun brtmadan? 

- Korkuyorum diyemem amma, 

No. 76 • 

korkmuyorum demege de dilfm var
miyor. 

- Adam sen de .. ben dalgalar, ka-
sugalarla ~tan ~ h~
run. Onlarla cenkle,mesini bilen blr 
adam ne riizgira yenilir, ne de dal· 
gaya .. 

Fakat herkes senin gibl olamaz .. ! 
Dalgalar ne kadar insafSlz, firtma

lann ne derecede oogucu birer kuvvet 
oldugunu bilirim ben. 

Yunus reis ~1 sevgilisinin gog
siine day~tJ .. riizgir biitiin ~dde
tile kamaranm kaplSIIll kam~hyordu. 

DALGALARIN KOYNUNA Dtl~EN 
GEMJCt.. 

Gece yarlSl .. dalgalar c~un .. riiz
gA.r kudurmu~ .. Yunus reis sevgilisinin 
gagstinde uykuya dalm~tI. 

Bu s1rada geminin giivertesinde gii
rillteler, h1zh luzll konupnalar bq
lach: 

- tp atallln .• 
- Diimen kuallnl .. 
- Sancak tarafmdan ~tu .. 
- Na i~te .. suyun i.isttinde ~uplDl-

yor .• 

Saldf e I 

Maliye Vekiletinden: 
T ealim edileceJs Koltuk 
mahaller Adet 
An1u::_ 37 
Istanbul 270 
fzmir 30 
l~el 60 -397 

Sandalya 
Ad et 
349 

1116 
621 
374 -2460 

J" ahmin bedelleri 
Lira 

9147 

Muvakkat teminatlan 
Lira 

686 

1 - Yukar1da tealim eclilecek mahallerile miktarlar1 ve mecmuunun muhammen bedel ve muvakkat 
teminab yaz1l1 hazaran taklidi koltuk ve 1andalya kapah zarf uauliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - EJuiltmeai 9/9/9'36 ~rf&Jllba i\inii aaat onbefte Vekilet Levaz1m Miidiirliigunde toplanan eluiltm• 
komiayonu tarafmclan yapilacakbr. 

3 - $artname ve resimler para11z olarak LeTaz1m Miidiil'lujiinden ve latanbulda Dolmabah~ede Ma
liye evrakr matbu anban memurluiundan ahnabilir. 

4 - lateldiler 2490 ••Jib kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yazw belseler 'Ye yukanda yazah muvak.· 
kat teminet makhuz veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun tarifata ve f&l'lnamedeki terai
tine temamen uypn ve nok1an11z olarak yazacaklar1 teklif mektuplarm1 ha'ri lrapah zarflann1 ihale 1aa-
tinden hir saat evvel komiayon reiaine vermeleri. (459) (437) 

Mali ye Vekiletinden: 
Tealim JSOX80 140X70 120X65 Dos ya Yekma Tahmin Muvakkat 
edilecek YaziLane )'azihane Yaza Kiitiiphane Dolab1 Bedelleri T eminatJari 
mahalleri Adet Adet Mua11 Ad et Ad et Ad et Lira. Kr. Lira. Kr. 

Adet 
Ankara 5 13 157 57 115 347 10312 774 
ILtanbul 18 81 491 194 368 1152 36722 20 2755 
Izmir 8 58 295 SS 180 596 17996 1350 
l~el 6 36 201 47 133 423 16505 1238 

1 - Yukar1da teslim edilecek mahalleryile miktarlar1 ve her birinin muhammen bedel ve muva.kkat 
teminatlar1 yaz1h bef omekte yaz1hane vetaire ayn ayn, dort tartname ve kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmeai 3/9/1936 per~mbe giinu, btanbulda teslim edilecekler 
4/9/1936cuma giinii, bmirde tealim edilec:ekler 7/9/1936 pazarteai giinii, l~elde tealim edileceklerin de 
8/9/19'JS aah ginii saat onbqte Vekilet Levazam Miidiirluiiinde toplanan eksiltme komiayonu tarnfandan 
yap1lacakbr. 

3 - $artname ve reaimler para11z c:.larak Le'Yazam Miidiirliiple latanbclda Dolmabab~ecle Maliye evrak1 
ma..tbua anbar1 Memurlujundan ve Izmir ve l~el Defterdarlddanndan almabilir. . 

4 - lsteldiler 2490 1ayal1 lranunan 2 ve 3 Uncli maddelerinde yazd1 bclseler ve yukar1da yazala muvak
kat teminat makbuz veya banka kef alet melttuplariyle birlikte kanunun tarifab ve prtnamedeki teraite 
temamen uygun ve nobam1z olaralr yazacaklan teldif mektuplann1 havi kapal1 zarflar1 ihale aaatlerin-
clen birer saat eTTel komiayon reiaine vermeleri. (460) (438) 

.... !Mi ............................................................................................................................... . 

duydu. 
- Sizi muazzeb etmek istemedim, 

Kenan dedf. (}te:tf kadm f~ o :tadar 
azab ~ektlniz :tf ••. Olen ~tun ha-
brasl ... 

Kenan hayretle gozlertnl ~ti: 
- Neler si>yliiyorsun, Leyli? Nasil 

kadm? Benim hayatimda ~ blr :ta
dln olmadI. ~ bir ~ Olmedl ... 

Birdenbire Leyllrun zihninde blr 
~ ~r gibi oldu. Kenamn ka
nsI demek kendisine yalan saylemi~. 

- Siz ne miinasebetle ~ocugumun 
hasta oldugunu bnmza s0ylediniz? 
Neden onu ba.na gonderdiniz? 

- Ben mi? Katiyyen ... 

Leyla artik nasil bir yalan lwll
smda aldannu11 ve o derin ~ ayak
lar altma almif oldugunu a~lk~a g(>. 
riiyordu ... 

llikiyeci 

- Atsan a ipi be imansiz .. ne du-
ruyorsun orada? 

ipi atblar .. 
- ip klsa geldi .. 
- B~ka bir ip daha abn .. 
Kurtaralrm "1 zavalh delikan11yi. 
Denizden aci bir ses yilkseldi: 
- Kurtann beni allah &fkma ... 

imdad .. imdad .. 
Kimdi bu denize d~ adam? 
Oemicilerden birl: 
- Yelkenci Hilseyin .• 
Diye bailrdl. 
Vardiyada nObet bekliyen Kara Alf

nin de sesi ~tildi: 
- Reise haber verdiniz mi Hiiseyi-

nin denize d~tugiinti .. ? 
Gemicilerden biri cevap verdi: 
- Reis uyuyor .. 
Kara Ali kor.kun~ bir sesle hayklrcil: 
- K°" .. ~abuk, haber ver Yunus 

reise .. 
Denize ablan ipler losa geliyordu. 

Dalgalar yelkenci Hiiseyini gemiden 
uzaklaftlrmi~t1. 
~kun dalgalar arm ma birbirini 

koval1yordu. Kara All kendf kendine 
saylendi: 

- Canavar &glzma d~n blr ada
nun oliimden lrurtuldl$1 i~itil~ 
midir?! 
~te Yunus reis .. 
Giirilltiilil sesleri duyunca kamara

smdan firlay1p gelmi~ti. 

I 

T U R K IYE 
~i§e ve Cam fabrikalan 

A.llonim Bo117eteaba4ea 1 

Normal tip piyua mah •ife, ka•anoz ye benzerleri i~in verilen ai
parifleri k1sa bir miiddet zarfmda ka111lamak f abrikam1zca miim 
kiinae de hu1u1i tip veya marka ile f abrikamaza fife aiJNlliti Yer

mek isteyen muhterem tiiccar ve miiatahzarat imillerinin, bu tite
lere aid kahplann nevi ve hwuaiyetlerine l'Ore memleketemizde 
war veya hari~den celbi takn"ben iki aybk bir zamana miitevak
luf bulunduiundan, fabrikam1za huwai tiplerden g~~rilecek ber
hangi bir aiparifde kahp tedariki i~in zaruri bulunan bu miidde
tin itibara ahnarak tealim muddetlerinin ona gore he1aplanmaa1 li.
z1m1eleceiini muhtrem miitte~·ilerimizin dikkatine arzederiz. 

Kara Ali, yelkenci Hiiseyinln ken
disini nizgara kaptuchgim soyledf: 

- Allah rahmet eylesin diyelim ona 
~diden ... 

Yunus reis dalgalann arasmda bir 
karalb gordii: 

- 5Imiyen adama neden rahmet 
okuyorsun? 

1fte ~p duruyor hAIA.. 
- Ne faydasl var ~irpmmanm.? 
- Hiiseyin lyi yiizme billr ... 
- Canavar &gizmda cesaretin na-

111 man&Sl yoksa, d.slgalann koynuna 
dfu}en Hiiseylnin yiizme bilmeslnin de 
hi~ degerl yoktur. Biraz sonra oliime 
mahkiimdur zavalhClk .. 

Yelkenci Hiiseyin, Yunus reisin en 
degerli adamlanndan birl idi. Diimen
ciye bagrrch: 

- Ben onun g0ziimiln oniinde ol
mesine tahammill edemem.. dilmen 
klr bakalun, o tarafa dogru ~llahm. 

Kra Ali: 
- Ne yap1yorsun, reis? - dfye ba

lirdl - diimen lnrarsak dalgalar ya
nmuza ~ak.. gemiyi deviririz 
vallahi bir anda. Bir kifl i~n heplmi
zin hayati tehlikeye d~r. 

Yunus reis kararmda ISrar ediyordu. 
Fakat, dalgalar relsden ~ok daha 

atilt davran?IW1, zavalh Hiiseyini bir 
hamlede yutuverm~ti. 

Yelkenci Hilseyin gortinmiiyordu 
arbk. 

Yunus refs: 
- Dalgalann iizerinde beyaz kO

puklerden b~ka bir ~ey goze ~arpmi· 
yor. 

Diye soyleniyordu. 
Kara Ali vardiyadan gtiverteye in

di: 
- Deniz ~ ~ddeW.. gemiyi me 

teslim ediyorum. Ben diimene ~ 
ceifm. 

Ve kendi kendine konUf&r&k iplere 
tutuna tutuna yiiriidii: 

- Bu tirtmaJI bir kurbanla savut-
turursak ne miillu bize. 

Yunus reisin b~ doniiyordu. 
Kaptan yerine ~bgi zaman: 
- c;ok ~arap i~m~m .. havaya ne 

kadar ihtiyacun var diye mmldanch •• 

I 

Rilzginn ell ~ok kuvvetliydi .. Yunua 
reis ip merdivenlere tutunmanu~ ol
saydl, kaptan yerine ~ikarken yelken· 
cl Hiiseyin gibi dalgalarm koynuna 
u~aktl .. kendini gii~liikle tuttu .. bi· 
leklerini s1karak sancak diregine y~ 
Jandl .. 

Ve etrafma bakmdI. 
Denizin i.istiini.i blrden korkun~ bir 

karanllk kapl~b .. gemiye yol gOs
teren yildlzlar kara bulullar ardmda 
gizlenmi~. Dalgalann birbiri \istiine 
devirerek ~lkand1g1 giiriiltiiler tnsa
n1 deh~et ve korku tc;lnde boguyordu. 
A~lktan gidiyorlardI .. 

(Arkasi var). 
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I KOCOK ILANLAR 

I aAk1am» in Pazar, ~ar1am
ba ve Cuma niishalannda 
ftkar. 

1 - 1, ar1ya.nla.r 

135 LfRA YA - Pek az kullamlm1~ 
Alman markah miikemmel bir piyano 
acele sahhkttr. Miiracaat: Beyo~lu Ay
nah <;e~me Emincami sokag1 Emincami 
Aparhman No. 3 - 1 

4 - KlrabJt-SatJ.h.k. 

MENBA SULARlLE M~HUR YA
KACIK KORUSU - Toptan veya 

MUHASJB MUHABiR - Senelerce k1smen sahhkbr. Senelik mukavele ile 
oanka muhasib)il\-j etmii:, butiin biiro H 

6 v su da verilir. Kad1koy ~kerci ac1 
Merine tamamen vak1f, ticaretten anlar, B k 
v e ir kar~1smda 15 numaraya miira-
~ok iyi Frans1zca ve biraz Almanca bi- caat. _ 2 
lcn lmkhk ve teminath bir bay i§ isti- · 
yor, Bekleyebilir. fstekJilerin Ak~amda iSTANBUL ERKEK LISESJ C1VA-
( K A) riimuzuna mektubla miiracaat. RINDA - Kirahk ucuz ve muntazam 

_ 2 hane ile diikkanlar sallhk arsa vc hane
Jer ve Fatih tramvay duraA-mda arsa 

IS ARIYORUM - 28 ya§lndayim hie; arayanlar Sultanahmet F..ski Zaptiye 
kimsem yoktur. Orta derece tahsilim sokaA'J ba§mda Surat idarchanesine 
vard1r. Eski ve yeni harfleri miikemme- mfiracaat. - 2 
len bilir ve ev idaresini de yapanm. · BULUNMAZ BfR FJRSAT - Yan 
Aile arasmda i~ aramiyorum. Ta~rayada fiyata sall~: Kanhcaya ~ose tarikile 
giderim. Bu ~ekilde isteklilerin Ak~amda yirmi dakika mesafede 54 doniim arazi 
( A S) riimuzuna mektupJa miiracaat. b" dahilinde ko§kii bahc;ivan odalanm, u-

1$ ARIYORUM - 30 ya~mda• orta yuk ahm, akar suyu, havuzu, su kuyu· 
tahsilli bir bayan ~ah§mak istiyor. An- su ve 500 kadar meyva aA-ac1 olan ma
nesiz olan c;ocuklara da bakabilir. Ta~- hal sabhktir. Talipler Istanbul belediyc
rayada gider. Aqamda B. B. B. rumu- si kar§1smda di§ tabibi Bay Mehmed 
zuna mektupla miiracaat. - 1 Rifata miiracaat. - 9 . 

• • A CELE SA TILIK EV - Yenikap1 
2 - le()l ar1yanla.r Katipkas1m mahallesi <;e§mC sokak 30 

numarah hane acele sallhkllr. Be§ oda, 

EYI EL YAZISI OLAN - Gene bir 
bay veya bayan yaz1hane i~leri icin 
aranmaktad1r, bonservislerin suretlerile 
ihtisaslanm ve talep edilen maa~1 yazi 
ile Istanbul 760 numarah posta kutusu
na gonderilmesi. - 1 

~f$Lt - ~ifa yurduna ameliyatane 
hem~iresi aramyor. -

BIR BAY AN ARANIYOR - Bekar 
annesi olan bir baym evinde yiiksek se
viyeli vc tahsili iyi olanlar tercih olu· 
nur, dam do kompanyi olarak isteni
yor. 25-30 ya~1 g~miyecek. Mufassal 
adreslerile Ak§amda (B.Z.) riimuzuna 
mektupla miiracaat. - 3 

-TERZI KALF ASJ ARANIYOR - Ka
radenize gotiiriilmek iizere caket kalfa
s1 aranmaktad1r. fstekli olanlar ~eraitle 
uyu§mak iizere Sirkeci Hiidavendigar 
oteline miiracaat eylemcleri. - 1 

GOZEL VE ISLEK EL Y AZISI OLAN -
Bir katip ile biraz okur yazar bir oda
c1 aramyor. Cumartesi, pazardan ba~
ka her gun saat 17-19 arasmda Cagal
oglu Yanik Sara3 larda Yuca Olkii lisesi
ne ba~vuru'mas1. ( Katiplik icin giizel 
yaz1 ~arthr. Bu ~arti haiz olm1yanlarm 
bo~ yere yorulmamalan gerektir.) r- 1 

IYI TURK<;E ve FRANSIZCA Bl
LEN - Bir Tiirk bayan daktilo olarak ' 
almacaktir. lng1lizce bilmesi ~ayam 
tercihtir. fstekliler Istanbul 510 posta 
kutusuna izahname gondersin. - 3 

GEN<; KIZ ARANIYOR - Yaz1hane 
i~lerinde cah§mak iizere eyi Frans1zca 
ve daktilo bilir geni; Turk km aramyor. 

Referansl nm : Po ta kutusu 51 ls

- 1 

·1 uHAF YE MAGAZASI <; N - K -
B y. n,, ey1 t l ra, muhas1be 

r <; cu a 1htiy 9 vard1r. 
T h >lerm I rcemeih I vc bonsen isleri
ne k cuk Direr foto raf I avesiJe ak
~amda '1 A ya acelc •neklupla miira· 
caat ed1lmesi. - 1 

TURK<;EYi EYi BILEN VE <;ABUK 
YAZAN - Bir dakti!o bayan aramyor. 
Beyoglu lstiklal caddesi No. 30 Ar~i
midis miiessesesine miiracaat edi!mesi. 

3 - Eat1hk efya 

SA TILIK P1 Y ANO - Alman markah 
yeni bir piyano hareket sebebile ucuzca 
sahhktir. Ni~anta~1 Giizelbahce sokak 
Mimar hiisnii apartJmam 3 -

SA TILIK MOTORLO :r AKA - Alti 
ton yiik ta~1r benzin ve motorinle ~ah
§•r bir taka sat1hkt1r. Galata Kalafat 
yeri No. 167 - 169 da Fuat Recep ve 
karde~leri fabrikasma miiracaat. - 2 

iK1 ADET SPOR MORIS OTOMO
B LI - l~ler bir halde ac1k arttlrma ile 
sahhkbr. Agustos otuz pazar gunil on 
birde Kad1koyii Sifada 20 numnraya gel
mesi. - 1 

. 
sofa, iki hala, iki mutfak ve sarmc1 
mevcuttur. lc;indekilere miiracaat, - 2 

ACELE SA TILIKTIR - Oskudarda 
Kiii;iik <;amhcada Salahaddin Korusu: 
Eskidenberi ve halen mesire mahalli 
olan yiiksek varidatb ve menba suyu 
ile yiiz doniimu miitecaviz arazi sabbk· 
hr. Miiracaat: Galata Havyar hanmda 
muameleci Aristidiye, Kad1koy Su ~irke· 
tinde saat ayar memuru Mehmet Aliye. 

-2 
1Yi MEVKf DE - Gayet i§lek bir ki

raathane sallhkbr ortakda ahmr talip 
olanlar Ak~am gazetesinde AH 2 rumu
zuna mcktupla rniiracaat etsin. - 4 

ACELE SA TILIK 0<; DAIRELI 
APARTIMAN - Aksarayda Atatiirk 
caddesi civarmda inebey mahallesi Tir
yaki Hasanpa~a sokagmda 26 numarah 
umum tesisah miikemmel senevi yedi 
yiiz yirmi lira irad getirmekte, miiced
ded ve beton, 150 ar§m da bah~esi 
bulunan aparllman altt bin be~ yuz ~li
raya acele satihktJr. 1cindekilere mura-
caat. - 8 

KIRALIK VEY A SA TILIK - <;en
berlita§ Tavuk pazannd diikkan iistiin
de odalar ve bahce her nevi imalatha
ne olmaga elveri~lidir. Telefon 23304 

-2 

KIRALIK MOBIL YELi YAU - Ar
navudkoyiinde birinci caddede be~ oda 
banyo tclefon vasi bah~e ve sair kon
foru havi yah mobilyeli mobilyesiz ki
rahktlr. Derunundakilere miiracaat te· 
lefon Bebek 78 - 4 

SA TILIK IKI ADET MOFREZ HANE -
Havasmm temiz ve giizelligile tanmm1~ 
Kad1koy Sifnda 1 numarah 367 metre 
arsa uzcrine sek1z oda, mii~temilat 3500 
lir ya, 2 numarab 275 metre arsa uze
rine dokuz oda 3500 liraya bah~elerile 
beraber sauhkttr. Arzu edcnler Kad1koy 
Sifada 20 numeraya miiracaat. - 11 

MODA CADDESINDE - iskeleyc 
yakm kagir hane ve iki diikkiin, 9, 1, 2 
numarah otel, pansiyon, mektep halin
de ve iki aile iskanma da elveri§lidir. 
Her gun o~leden sonra ir;indekilere 
miiracaat. - 11 

KIRALIK - Si~li Bomontide T okah
oglu sokagi 12 numaraJ1 be§ oda, iki 
antre, mu~amba, banyo ve telefonu ile 
geni~ ve bak1mh bah<;esi olan ev mo
bilyah veya mobilyas1z kiraya verile
cektir. l~indekilere miiracaat. - 4 

SA TILIK EV - U.leli: Selimpa§a 
sokaA'J 42 No. Kemalpa§a caddesine 
naz1r havadar, be~ oda, bir mutfak, 
bahi;e, hamam, terkos, elektrik, hava 
gazini havi ya~h boyah yeni hane ace
le satihktir. fi;indekilere miiracaat. 

- 8 

1500 LIRA YA SATILIK KAGIR 
HANE - 9 oda 1600 ar§m bahce Kuz
guncukta Boyac1 soka~mda 4 numarab 
ev sabhkur yamndaki han ye miiracaat. 

-6 

AK$A.M 

BOGAZl<;INDE - <;ubukluda vapur 
iskelesi kurbiinde on be~ odah i~inde 
memba suyu hamam1 elektriki dort dO
niim duvar ile muhat y~mi~ ve ~am 
bah~esini havi istenildigi vakit ii~ aile
nin ikametine gayet elveri~li ve kulla
m~h kagir ko~k azimet dolay1sile sab
hkt1r. <;ubukluda periikar Bay Mustafa
ya miiracaat. - 1 

ACELF. SA TILIK EV - Kad1koy ay
nah fmn civarmda Miihilrdar Fuad bey 
sokagmda 9 numarah 8 odah ev ile 
yamndaki arsa acele sahhkhr. Havaga-
7J ve terkos tesisall vard1r. f~indekilere 
rniiracaat. - 2 

FEVKALADE NEZARETLI 0<; DOK-
. KANLI EV - Bo~azicinin Anadolu sa· 

hilinde suyu ve havasile me~hur <;u
buklu iskelesine bir dakika, iki cadde 
iizerindc, ko~e ba§mda her odas1 Ru
meli sahiline nezaretli, clcktrik, telefon 
ve suyu bulunan, i<;i tamamcn Avrupa 
Jake boyaI1, her tiirJii asri konforu ve 
asri banyosu ve bah~e geni§litinde ta
racas1 olan iist katta yeni usul mutfak 
ve alt katta aynca i;ama~1rhA'J vc al
tmda ii~ kagir diikkAm bulunan 8000 
Jira kiymetinde 7 odah ev sabhkhr. 
Diikkanlar ve ev senevt 600 lira getir
mcktedir. Nish pe~in, msh taksitle 4000 
liraya verilecektir. Pe~in oJursa iskonto 
cdilir. Galata Ada Han 17 numaraya 
saat 16 • 18 e kadar miiracaat. Telefon: 
43837. -

CADDEBOSTANINDA SATILIK AR
SALAR - Caddebostam plaj ve gazi
nosu kar§1smda bir ve iki§er doniime 
aynlm1~ arsalar sabbkbr. Talip olanlar 
44168 numaraya telefon edebilecekleri 
gibi gazino sahibi bay Akife de miira-
caat edebilirler. - 1 

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

SA TILIK KELEPIR F.V - Kad1kO
yundc Talimhanede Bayramyeri SO~iitlu 
birinci sokak No. 3 10 oda, mutfak, 
bahce, elektrik. terkos, havagaz1, gor
mek icin cumartesi, sah gilnlerf icinde
kilere pazarhk it;:in Galata Ada han 17 
numaraya saat 16-18 ze kadar miiracaat. 
Telefon: 43837 -

600 LIRA YA KELEPIR ECZANE -
Manisamn Soma kazasmda bulunan Ali 
Riza eczanesi accle sabhkbr. Kazada 
ba~ka cczane olmad1~mdan <;ok i~ yap-
maktad1r. -

ACELE SA TILIK EV - Kad1koyun
de Ceviz.lik eski Afitap yeni Giine§ so
ka~nda ko~e ba§mda No. 3 kagir 7 
oda, banyo, havaga21, elektrik, terkos, 
gormek i<;in icindekilere pazarhk ii;in 
Galatada Ada han 17 numaraya sant 
16-18 ze kadar miiracaat. Telefon: 43837 

800 LIRA YA KAGIR EV - Beyo~
lunda Yeni~ehirde Eczane kar§1smda 
Vi§ne sokagmda 17 numarah kAgir 4 
oda ve mii~temilath ev acele sahhkhr. 
Senelik kiras1 108 Jim. Galata Ada har: 
17 numni ya saat 16-18 e kadar miira-
caat. Tclefon: 43837. -

SATILIK KO.SK - Kalami§ta bir 
cephesi Bagdat caddesinde 142 numara, 
di~eri Kalam1~ caddesinde 7 numarah 
ii~ bucuk doniim bahce ir;inde her tiirlii 
konforu haiz ve biitiin nakil vas1talan
nm ortasmda 12 odah ko~k satihkur. 
lcindekilere miiracaat olunmas1. - 2 

-
ACELE SATILIK EV ve DOKKAN -

6 odah, elektrik, terkos, bahcesi olan 
ve denize yakm altmda berber diikkam 
ve gazinosu olan ev el den sahibi taraf m
dan sahhkbr. Hali~ Fcner vapur iskelesi 
caddesi 27 numaraya miiracaat. - 3 

SA TlLIK EV - Be§ikta§da Seren
cebey yok~unda havas1 vo nezareti 
bol, iki k1s1m olarak da kullandabilir, 
~k esash ve saglam 25 No. ev sati
hktir. Ckleden sonralan gezilebilir. -1 

KIRALIK - Rumelihisannda 1 bii
yiik 2 ki§ilik oda, mutfak su elektrik 
biiyiik meyvedar bahs:e, ayhk1 7 lira
dan 5 liraya kadar, Ust katta tek sa
hibi orada oturur, kolej talebelerine de 
yarar, gezmek icin hisarda sucu Meh
mede yahut <;enberli ta~m kar~1smda
ki yabanc1 diller okulunda Bay lsmaile 
miiracaaL - 3 

28 Agusto .. .:.936 

I Beyoglu Vak1flar DirektOrlaga lranlari 

( Kirahk emlik ) 
Beyoglu Pangalh Elmadagt 31 No. ev 
Tophane K1h~ Ali top~ular 324 No. ar.a 

» » » 326 No. diikkin 
» » » 328/2 No. Arsa 

Beyoglu Hiiseyin aga Sakaz agac1 55/53 No. ev n111f His. 
Yukar1da yaz1h vak1f maltar 31/Mayia/937 sonuna kadar kiraya 'YO

rilmek iizere a~1k arthrmaya konulmuftur. lsteklilerin 7 /Eylill/936 pa• 
zartesi giinii saat 14 bu~ukta Beyoilu vak1flar e:lirektorliigU akarat ka .. 
lemine gelmeleri. (731) 

Naf1a Vekiletinden: 
13 Birinci Tetrin 1936 sah 1iinii aaat 15 de Ankarada Naf1a vekiletl 

Malzeme Ekailtme komisyonu odaainda 53000 lira muhammen bedelll 
Font boru ve teferriiatm1n kapab zarf usulii ile eksiltmesi yap1lacak· 
br. Ekailtme ,artnamesi ve teferrilah 265 kurut mukabilinde Ankarada 
Bakanhk Malzeme daireainden ahnacakhr. 

Muvakkat teminat 3900 lirad1r. lateklilerin teklif mektuplanm 7 /5/. 
1936 tarib ve 3297 1ay1b reami aazetede ~ikmif talimatnameye gore ye

kiletten ahnmtf vesika ilo birlikte 13/Birinci Tetrin/936 aab riinil •&tt 

at 14 e kadar Ankarada vekalet malzeme miidiirliigiine vermeleri Ii· 
Z1D1d1r. (595) (687) 

Ziraat Bankasi Istanbul §Ubesinden: 
Beyoglu ll~ebayhg1 i~indeki 603 1ay1h ~ift alan tar1m kredi koope

ratifinin 612 say1h Kemerburgaz tar1m kredi kooperatifi ile birletme 
muamelesi bu kerre Ekonomi Bakanhgmca da onaylanmit oldugundan 
muamelahn 27 /8/936 giiniinden itibaren yukanda yaz1h birletik fC
kilde Kemerburgazda yap1lacag1 ilan olunur. (752) 

Bayburt Askeri Sat1nalma Komisyonu 
Ba1kanl1gindan : 

t - Bayburttaki lut'a ihtiyac1 175,000 kilo fabrika unu satin ahna· 
caktar. Tahmin bedeli on dokuz bin iki yiiz elli lirad1r. 

2 - ~artnameler Bayburt Askeri Sahnalma Komiayonundan bedel
aiz ahn1r. 

3 - Eksiltme on alh Eyliil 936 ~artamba giinii saat 14 Bayburt 
Mevki K. Dairesindeki Asl:eri Sattnalma komisyonunda olacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf uaulile olacakbr. 
5 - Muvakkat teminah 1443 lira 75 kuruttur. 
6 - Teklif mektuplan 16 Eyliil 936 ~&rfamba giinii saat 13 e kadar 

satm alma komisyonun batkanhgma verilmit olacakhr. (621) 
•Mt111111u111111111111111111111111111111111111u111111111111111t1111111111111111111111111n111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111u111111111111n111ttu1ne 

ACELE SA TILIK KC$K ARAZISl
Goztepenin denize nezareti olan, istas· 
yona on, otobiise ii~ dakika mesaf ede, 
kuyusu, terkosu, elektri~i bulunan ko~k 
yap1lma~a miisait miinbit yirmi be~ dO
num arazi sahibinin hareketi dolay1sile 
sabhkhr. Kay1~dak1 ~e~mesi sirasmda 
kahveci muttalibe muracaat. - 2 

ACELE SA TILIK HANE - Aksa
rayda pazara kar~1 lnkilAb sokaS"mda 
33 No. h kagir be~ odah ve geni~ bah
~eli Kemalpa~a caddesine elli metredir 
sahibi ta~raya gidece~'inden ucuz sab
hkhr. Saat 12- 2 ye kadar icindekilere 
miiracaat. - 7 

FERIKCY BARUTHAHE CADDE
SINDE - 129 numarah biitiin kagir 
yeni apart1man ii~ katta 7 oda 3 mut
fnk 3 hela bir cama§1rhk kurnah ha
mam bir diikkan komiir ve odunluk ve 
bahceli acele satJhkbr. Taliplcrin it;:inde
kilere miiracaatlan. - 7 

(.OK UCUZ KIRALIK - Kalam1~ 
~ahilinde 4 oda bir salon iki biiyiik 
balkon iist kat mob]esile yaz ii;in k1Z1!
toprak tramvay dura~mda mahallcbici 
Riimsteden sorulacak. 

5 - Mflteferrik ................... 
ALMANCA DERSLERI - Berlin 

iiniversitesinden edebiyat ve fclsefe ag
rcjesine malik, - Istanbul iiniversitesi 
lectorlerinden - Frans1zca ve lngilizceye 
vak1f gen~ AJman profesorii hususi 
veya grup haJinde dersl~r vermektedir. 
Muhtelif ticaret ~ubeleri ve bakalorya 
i~in kali vc seri usullerle ihzar eder. 
Fiatlar mutedildir. «Prof. M. M. riimu· 
zile (Ak~am) a mektupla muracaat. - 13 

HUSUST RIYAZIYE DERS
LER1 - Yiiksek tahsilli bir gen~ 
lise ve ortamcktep talebesini emin me
todlarla gayet seri bir surette imtihan
lara hazirlamaktad1r. Riyaziyesi zaif 
olanlarm yeni sene derslerini kolayhkla 
takip edebilmeleri ic;in hususi dersler 
verir ve aynca yiiksek riyaziye dersleri 
verir Ak§amda N. T. 1 iimuzuna mek
tupla muracaet. - 4 

!YI AILELER NEZDINDE MOREB
BIYELIKTE BULUNMU$ - Eonebi li
sanlarma ve musikiye a~ina Parisli bir 
bayan i~ anyor. Hususi ders te vere
bilir. ~erait ehvendir. Ak§am gazetesi
ne P. R. riimuzuna mektup yaz1lmas1. 

-1 

FRANSIZCA DERS - Frans1z Mat
mazel - Frans1zca ders veriyor, ve im
tihanlara haz1rhyor. Mel. Dressy'ye 
Yeni~ar§I Liix A~. 8. Beyoglu Galata
saray miiracaat. - 1 

ALMANCA, FRANSIZCA, TtCARET 
USULLERi - Ve diger dersler haZ1rlar 
ve yeti~tirir. Avusturya Sankt Georg 
lisesininin ogretmeni en ucuz ~artla Al
man mekteplerine devam edcnlere her 
sm1f i~in Frans1zca, Almanca biitiin bil
gi derslerini en k1sa zamanda haz1rlar 
ve ogretir. fsteklilerin Karl Weiner: Be
yoglu Tiinel Ot~u sokak 5 say1da Kos
ti Papayani aparhman 1 say1. F azla taf
silat i~in Beyo~lunda Kalis k.itap evino 
miiracaat ediniz. - 8 

Al MANCA, INGILIZ<;E VE FRAN
SIZCA - ( Bahusus ticaret ~u I ri 
i~in) Diplomah Alman ogrctmeni tara
fmdan gayet seri ve hakiki metodlarla 
verilmektedir. ~erait rekabet kabul ct
miyecek derecede miisaittir. (Ak~amda) 
« Terakki » riimuzuna mektupla miiracaat 
ediniz. - 10 

DANS DERSLERI - Hususi 
ve miinferiden (asri dans derslcri) 
BeyoA-lu, Kartman kar~1smda eski Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat 
saatleri: 12 - 14 - 11 - 20. Profesor 
Panosyan. - 1 

{$LEK KARLI - Bir ticarethaneye 
bin lira sermayeli ortak aramyor kar 
ayhklada maktuan verilir teminntl1d1r 
isteyenler Ak~am gazetesinde A. K rii
muzuna ~ktubla miiracaat etsin. - 2 

Mektuplartnazl ald1r1naz 
Gazetemiz idarehaneaini adrea 

olallllt eosteriltnif olan karilerimizden 

Dom - PR - SF • NE 
BBB - MA 

nunlanna gelen mcktuplan idare· 
hanemizden ald1rm11lan mercudur. 
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ila~lar1n1z1 SALiH NECATi 
den ahmz. Rec;eteleriniz bii
yilk bir dikkat, ciddi bir 

istikametle hazirlamr. 
KESKiN KA$ELERi Grip, Nezle, ba~ ve di~ a~nlann 

muannid sanc1lan bir ande kcser 
K1ymetli bir ilac;br. 

Deniz yollar1 
l~LETMESl 

Acenteleri: - Karakoy - Kopriiba~1 
Tel. 42862 - Sirkeci Miihurdarzade 

Han Tel: 22740 

IZMIR SUR'AT 
POSTASI 

Izmir fuarimn a~1lmas1 mii
nasebetile lzmire gidip birka~ 
giin kalacaklara kolayhk ol
mak iizere fstanbuldan 29 

agustos cumartesi giinii saat 
15 de izmire kalkacak KARA
DENIZ vapuru yalmz bu sefe
re mahsus olarak doniitte lz
mirden pazartesi yerine 3 Ey
liil pertembe giinii saat 16 da 
ka1kacakbr. (706) 

Scandinavian Near East Agecny 
Galata Tahir haa 3 iincii kat 

Tel : 44991-%-3 
Svenska Orient Linicn Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzig, 
Gdyn.ia. Copenhag Abo Reval v~ bi.iti.in 
Balt1k limanlar ~rk ve Karadcniz ba,h· 
ca limanlan araemda ! 5 gi.indc bir azj. 

lllct vc avdet i~in muntazam poatalar. 
Gdynia - Dantzig - Gothenburg vo 

Oslodan beklencn vapurlar. 
BIRKALAND vapuru 3 eyliile dogru 
VlNGALAND \•apuru 7 eyliilc dogru 
HEMLAND vapuru 18 eyli.ile dogru 
Yakmda lstanbuldan Hamburg Roter• 

dam - Kopcnhag, Gdynia Gothenberg, 
Dantzig - Stokholm, ve Oslo, limanlan 
i~in hareket edecck vapurlar. 

BIRKALAND vapuru 4 eyli.ilc dogru. 
ViNGAl..AND vnpuru 8 eyli.ile dogru 

HEMLAND vapuru 20 eyliile dogru 

F azla tafailat i~in Calata' da Tahir ban 
3 iincii katta kain acentaliima miiracaat. 

Tel: 44991-2-3 

ROI\IANYA SE\'RiSEFAiN iDARESt 
llare.ket edecek vapurlar: 

Pen~ipeza Maria vapuru 31 aguetoa 
paurtesi eaat 13 de (Kostcnce) ye 

DACIA vapuru I eyli.il aah saat 18 
de (Pirc, Beyrut, Hayfa ve iskenderiye) 
ye 

Berlin, Brealau, Dresden, Londra, 
Brukael, l..ahiy.e, Lwaw ve Warsza· 
wa i~in tenzil&th fiatlarla miittehit 
biletlier verilir. Bi.itiin Romanya, Polon7a 
ve Tuna limanlar ii~in ve Turkiye - Ro
manya hiikumetleri arasmdaki itillf mu· 
cibfoce merited ve tarki Avrup& ~n 
tcnzilitl1 fiyatlarla CfYBYI ticariye aeyJt 
ve nakledilir. F azla tafailit i~in Galata 
nht1nunda Merke.z Riht1m haninda klin 
latanbul umumt acentahgma miiracaat. 

Telefon 44827 /8 

istiklAI Lisesi 
Direktorltlgtlnden : 

- Ilk, orta ve Lise kmmlan ic;in Kiz vc Erkek, yauh ve yat111z 
talebe kaydma ba1lanm11t1r. 

2-Kayid i~in hergi.in saat I 0 dan 16 ya kadar okula miiracaat edilebilir. 
3 - Bu y1l ancak mezun olan veya tasdikname ile aynlan talebcnin 

ycrine az mikdarda ycni talebe alinacakt1r. Okula girmek isteycnlerin bir 
an evvel mi.iracaatlan tavsiye olunur. 

4 - Eyli.iliin on be~ine kadar kaydm1 yenilctmeycn eski talebenin mii· 
racaatlan kabul edilmiyecektir. 

5 - lsteyenlere knyid oartlannt bildiren tarifname gonderilir. 
$ehzadeba~1. polis karakolu arka~mda. Telefon: 225 34 

, ~ 

Beyoilu ingiliz K1z Mektebl 
( High School ) 

Mektep 23· Eyliil <;ar~amba giinii ac;1lacakhr. Kay1t ve her tiirlii mahimat 

i~in her Pazartesi saat 10- 12 mektebe miiracaat edilebilir. 16 Eyliilden itibaren 

her sabah saat 10 -12 yeni talebe kay1d ve kc.bu! olunur. 

Siimer Bank 
Kayseri Bez fabrikas1 MOdurlOgOnden : 

Siimer Bank Kayse:-i Bez fabrlka11nda yurdun kimtesiz luz ~ocuk
larmdan ve kadmlarmdan 150 kitinin barmd1r1lmalar1 ve bakunlar1 
i~in yer haz1rlanm1ttlr. t~ilerin munta.zam iateleri ve her tiirlii i:stira
hat ve emniyetleri temin edildiginden atag1daki teraiti haiz taliplerin 
on gun zarfmda bizzat hiiviyet ciizdanlarile Siimcr Ban!.:: Kayseri Bez 
fabrikasma miiracaatlan ilan olunur. 

1 - 16 ya~.mdan atag1, 30 yafindan yukan olmamak, 

2 - Ge~ici ve bulattk hastahg1 olmamak, 
3 - Azas1 noksan olmamak, 

4- Kimsesiz ve yoksul olmak. (623) (751) 

Gecel- GOnsel - K1z - Erkek ( Eski: lnk1lap) ---.. 

YUCA ULKU LiSELERi 
Kuram ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkiimen 

Kay1d muamelesine ba~lanm1~t1r. Cumartesi ve Pazardan 
ba~ka hergun 10-17 arasmda okula mQracaat edilebilir. 

lsteyenlere tar if name gonderilir. 
~---- Cagaloglu, Yamk saraylar - Telefon : 20019 ____ ,, 

Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1ndan: 
Memleiketimizde aih sanayii ve kii~iik aanatlar1 tetvik ve himaye icrin 

tktisad vekaleti tarafmdan Ankarada 29 Te,rinievvelde bir el itleri 
sergiai a~1lacskbr. Sergide gerek ethas ne:zdinde bulunan ve gerek diik
ki.n ve evlerde yap1lmakta olan eaki ve yeni eserler tethir edilecektir. 
Gonderilecek etyan1n nakli, iadesi, aigorta11 ve iatant masraflan vekl
let~e deruhte edilmi,tir. Muvaff ak1yet gosterenlere muvaff ak1yet dcre
cesinc gore nakdi miikaf at ve mada)yalar verilecektir. t,tirik etmck iste
yenlerin on bet Eyliile kadar gonderccekleri etya haklunda OdamIZa 
malumat vermeleri rica olunur. (694) 

Istanbul Gayrimi.ibadiller komisyonundan: 
D.No. Semti ve mahallesi Sokaga Emlak No. Cinai ve hi-.eai l-li-.e pre 

302 <;engelkoy 

1169 Unkaparu Hmr bey 

3448 Ba1arkoy Kartaltepe 

3476 Bebek 

3490 Yedikulc lmrahor llyas bey 

3704 Tophane Kth~ Ali pa§& 

3624 c;engelkoy 

4229 Bu) ulcada Yal1 

.f573 !Bcbek 

7644 Bcyoglu Kamer hatun 

8217 Buyi.ikada Karanfil 

8342 Bakukoy Kartaltepe 

8334 Kii~iikpazar Hoco G1yasettin 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayTimcnkuller 
pnzartesi ~iinii snat on dorttedir. Snt1~ 

E. Kilise Y. Tannverdi E. 13 Y. 21 

Zeyrek cad. E. 137 Y. 155 

Kabristan 9 

E. Hamamc1 Kuyu E. 1 Mu. 
Y. {Ycni) Y. 12/ 67 

Mcrhaba ko§esi E. 12 Y. 18 

Mumhane ve Ktlu; Ali E. 8-14· 
paoa caddesi 16-40 Y. 8-14-1 78 

mahallen 34·42-1 78 

muhammen K. 
T.L. 

14 7 metre area 150 A. arthrm 

Kagir di.ikkin .1000 K. zarf 

1289 metre tarla 

242 metre ana 170 • 

70 rnetTe arsa 120 > 

Kagir salhanc ve ahir 4422 K. zarf 
ve iistiinde odalann I/ 4 hia. 

E. Yulcan mahalle E. 12 172,25 metre arsa 1 7 5 A. artt1rm 
Y. Hasan pap seddi yuk.an 

E. Aya Yani 
Y. Diiz 
E. Y enimahalle 
Y. Bebck bait 

E. 9 
Y. 7-9 ada 12 panel I 0 

E. ve Y. 40 

Kalyoncu kullugu ve 
Dudular ~1kmau 

E. 6-6 Mii. 
6 Mu. Y. 2·4·8 

E. Karanfil E. 21 

Y. Lala hatun ve Temennn Y. 19 --
E. Karakol 13 
Y. Zuhuratbaba ve Kabristan 

45,50 metre area 460 

83,25 metre arsantn 1 /3 20 
his. 

> 

iistiinde odalan olan 4000 K. zarf 
kagir diikkinm 9/20 his. 

Ah§ap hane vc bah~esi- 870 A. artbrma 

nin 39456/46080 his. 

1289 metre tarla 200 

Hac1 Kndm E. 58 Y. 66 :Ah~ap hanenin l /2 his. 500 > 

on gun miiddetle snh§ll ~1kanlm1§ttr. lhaleleri 7 / 9 / 9 36 tarihinc tesadiif eden 
miinhasiran sznvrimiibadil bonosilad1r. 

Kad1koy Sen Jozef Lisesi 
Direktorliigii, yeni ders senesi 10/9 936 tarihinde ba~hyacagm1 ve 

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

.. _____ , talebeyi ihzari sm1fma kabul edecektir. 

Sihhi miiesseseler Arttzrma 
ve Eksiltme Komisgonundan: 

Az1 Cogu Tahmini Garant 
fiyat 

fstiliiye, Niimune hastane
lerile Hcybeli Verem 

Palates 16500-22500 
Sogan 12100-15100 

5,50 264 
3,50 

sanatoryomu. 
Yukar1da adlari yaz1h S1hhi miiesseselerin kapah zarfla eksiltmeye 

konulan 1936 mali y1b patatea ve aogamna teklif edilen fiyatlar mutedil 
goriilmediginden pazarhkla yeniden eksiltmeye konulmuftur. 

1 - Pazarhk 16/9/936 giinii saat 15,30 da Sihhat ve 1~timai Muave-
net Miidiirliigiindc kurulu komisyonda yap1lacalihr. 

2 - Jatekliler f&rtnameyi her giin komisyondan gorebilirlcr ve her 
miiesseae ihtiyac1 i~in ayr1 ayr1 pazarhga girebilirler. 

3 - istekliler cari aeneye aid ticarct odaa1 vesikasole 2490 say1h ka
nunda yaz1h belgeler ve bu ite yetermuvakkat garanti makbuz veya ban• 
ka mektublarile birlikte belli giin ve saattc komisyona gelmeleri. (746) 

A~ karruna bir kahve ka§tS't ahnchkta 

KABIZLl~I DEFEDER 

Y emeklerden hirer aaat aonra almar· 
aa HAZIMSIZLICI. mide ek1ilik. ve 
yanmalanm giderir. Aiizdaki tatalZWt 
ve kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambalajma dikkaL Deposu: Mazon ve 
Botton ecza. dcpoau, Yeni Poatahane 
arkaa1 Atir Ef. Sok. No. 47. 

l,te bu en ufak fark 

Krem Pertev'in faikiyetini 
size anlatabillr. Qiinkii: 
Krem Pertev: Her hangi 
bir tesadutiin veya mahi-

yeti me¢ml bir k~ ne
ticesi deglldir. Krem Per
tev eok caI1fllnn~ ve ~k 
tecriibelerden sonra klbar 
mahafile takdim ed!lml~ 
yeglne Krem olup b~ca 
fevaldi: Cilddeki mesamati 
JUin\l.f&tarak kapatir. Bu 
suretle bu mesamatJ. hari
cl teslrattan muhafaza e
derek-clldin piir\lzlerlni 
def'eder. Cfl<U besler ve bu 
suretle gen~lik ve teravetl 
temin eder. 
Cildde ~elfaf ve gayrikabi
li nilfu.z bir tabaka yapar 
ld yazm s1cakifl, ~ so
gugun tahrlbatma mani o
lur. 

Cantalar - Eldivenler 
ve oriimcck aga inceliginde 

CORAPLAR 
sat1~mda mOtehasss1s 
Biitiin Bayanlann Magazas1 

latildll · caddesi, Hacopulo pasaj1 
kar~1smda No. 283 

BA YAN 
En gii~ be~enenleri bile memnun cder. 

Miikemmcl cins - Mutedil fiat 

Zayi Tatbik rniihiirii: Istanbul evkaf 
direktorliigunden almakta oldugum kiir
ai.i vaizligi maa§tmda kulland1g1m tatbik 
miihiiriimii kaybcttim. Y enisini alacag1m
dan eakisinin degcri yoktur. 

Oaman Nuri 

Kelepir sat1hk ko~k 
Y enikoyde Said Halim pn§a korusunun 

iisttarafmda denize nazar ve fcvkalade 

manzarah i~nde limonlugu, molorlc i~
leyen tulumbah kuyusu ·ve on dort do-

niim bah~esi ve meyvah aga~lan bulunan 

bir ko1k (eski lzzet bey ko§ku} satihkt1r. 

Almak istcyenlerin Mahmudpa~a Abut 
cf en di hanmaa 5 numarayn vc gezmek 

istC)·enlerin de ko§k miisteciri bay Hnli
me rniirncaatlan. 

Fevkalade firsat 
Ni~anta~mda trnmvay caddesi iize

rinde takriben ild bin metrelik merhum 
Sadrlesbak Sa1t pa~a arsasi ehven fi
yatla sabllyor. 28 Agustos cuma gtinii 
saat ii~lc d6rt arasmda Beyoglu birm
ci sulh mahkemesinde Beyoglunda 
Tokatliyan arkasmda Topc;ular soka · 

gmda 22 No. da son ihalesi yap1lacakt· ·• 

- kanbUI dOrduncii icrMmdan: 

Ehli vukuf tarafmdan tamamma 1 5 3 7 
lira luymet takdir edilen ltas1mpa§ada 
T ahb Kadi mahallesinde Uzunyol soka
S'tnda eski 71 ve ycni 79/ I 0 vc 79 11 
numarah kaydcn iki arsa vc halen bu i
ki arsa iizel'inc inp cdilmis olup zemin 

kabnda iki oda ve bir heli ve bir mutbah 
ile bir merdiven alb ve birjnci katmda 
1 aofa koridor iizerinde I arahk ve I hc
li ve iki oda mevcud olan vc ic;inde elek-

tTik tesisall bulunan beden duvarlan ka
gir ve dahili aksam ah!}8p iki kath bnh-

~eli evin tamam1 dairemizce ac;1k artbrma
ya vazedilmi!1 olup §artnamesi ilan tarihin

den itibaren herkes tarafmdan goriilebi
lccegi gibi 29 / 9 / 9 36 tarihine rasth
yan uh giinu saat 14 den 16 ya kadar 

Istanbul dordiincii icraunda a~k arttJr
ma ile satilacaktir. Arthnna bedcli mu
hammcn k1yrnetinin % 75 ni buldugu 
takdirde i.istiinde b1rakmas1 yap1lacak 
akai takdirde aon arthranm taahhi.idi.i ba
'ki kalmak prtile arthrma 15 giin daha 
uzablaralc ~ 4/10 / 9 36 tarihine rastl1yan 
~rpmba giinii saat ayni saatte dairerniz
de yap1lacak olan ikinci ac;ak artttrma
amda sayri menkul en c;ok artbranm ii

zerinde baraJulacaktir. Arttarmaya iftirak 
i~in yiizdc yedi buc;uk tcminat akc;esi a· 
Lnu. Birikmit vergilerle belediye reaim
leri evkaf icare ve taviz bedcli miifteriye 

aittir. f potekli alacakhlarla digcr alaka· 
darlann ve irtifak hakk1 aahiplerinin bu 
baltlanni ve huauaile faiz ve maaarife da
ir olan iddialann1 ilan tarihinden itibaren 

20 giin ic;inde evraltt miiabitelCTile dairc· 
mize bildirmeleri lazundar. Alesi halde 
haltlan tapu sicilile aabit olmtyanlar ea
bf bedeliinin paylaftDaamdan ha"'; lta
larlar alalc.adarlann ona giire harekct et-

meleri ve daha fazla mal11mat almak ia
teyenlerin 35/3198 dosya numara1ile 
memuriyetimize muracaatlan ilan o1u-
nur. M. 819 

Zayi - 341 senesinde Giimii§suyu ha ... 
tanesinden ald1itm terhis tezkercmi kay
bettim. Y enisini alacag1mdan eskisinin 
hiikmii yoktur. 

320 dogumlu ~adan 

Zayi - Esayan Ermeni k1z mektcbin
den nlmt§ oldugum ki.iltiir idaresinin 
78521152 N. 23 I 0 934 tarihli nnkll 
ilmuhabcrimi kaybettim. Y enisini alaca
g1mdan cskisinin degcri yoktur. 

~ke Agopyaa 



Sahile 12 

. . .. 
KUPO LU · VAD 

PA~Rt\ 

i( 

AK$AM 

4WB a -

Li VD 

. 
ADA PA ZARI 

s 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

BU \K$AM 

BAHCESINDE 

Bestekar SeD~lhattnn Pona1r'1n 
San'at hayatmm 23 iincu y1ldoniimii kutlulanacaktir. 

Telefon : 41065 

Eski FEYZIATI 

vatt11 Bogazi~i Liseleri va11s1z 

K1zlar ve erkekler i~in ayri bolOklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sm1flan 
Kay1dlar ba~lam1~llr. fstiyenlere mekteb tarifnamesi gonderilir. Kay1d ve tafsilat i~in hergiin mektebe ve yalniz 

tafsilat almak i~in Yenipostane arkasmda Basiret hanmda Ozyol idarehanesine miiracaat edi!ebilir. 
Arnavutkoy, tramvay caddesi Ciftesaraylar. Telefon: 36.210 

sara~haneba~' HAYR1.YE L•1SES1· Horhor caddesi 
GCmdOz 

ya ti 

Ana - Ilk· Orta • Lise - Tam devre 
Okulumuz. her zaman gordugu tevecciih ve raA-bet iizerine ilk sm1flardan itibaren yabanc1 dil tedrisatm1 yeni bir 
te,,kilalla kuvvctlendirmistir. K1zlar k1smi ayn bir dairedir. Mektebin hususi otobuslerile nehari talebe hergiin evlerinden 

aldmhr. 1steyenlere tarifname gonderilir. Kay1t i~in hergun saat 10 dan 16 ya kadar Direktorliige miiracaat 

edilmelidir. Telefon: 

Izmir F uar1n1 Ziyaret 
etmek istiyenlere : 

Denizyollan l§letmesi Miidiirliigiinden : 
Beynelmilel Izmir Fuar1mn a~1lma reami miinaaebetile aergiyi zi

yaret etmek isteyen1ere kolayhk olmak iizere 31/ Agustos/936 pa· 
zartesi giinii saat 15 de IZMIR vapuru lstanbuldan kalkarak doiru 
lzmire gidecek ve Fuarin a~1k bulundugu miiddet~e lzmirde ziyaret· 
~ilerin i.kametlerine tahsis edilecektir. 

Vapurda kalacaklar1n ehven bir surette her tiirlii istirahatlan 
diitiiniilmiit ve geminin kara ile dogru irtibab temin edilmittir. Va
purda yatmak ve yemek isteyenler fiatlar hakkinda Istanbul Acen· 
teligimizden izahat alabilirler. 

Bu miinasebetle lzmire gidipte bir ka~ giin kalarak donmek 
isteyenlere kolayhk olmak iizere Agustosun 29 uncu cumartesi giinii 
lstanbuldan kalkacak olan Izmir siir'at posta-s1nin 31/ Agustos/936 
pazartesi giinii yapacag1 avdet seferi bir defaya mahsus olmak ii
zere Eyliiliin 3 iincii per,embe giinil saat 16 ya tehir edilmittir. 

Fuar1 ziyaret etmek isteyenlerin bu kolayhklardan istifade 
meleri ilin olunur. ( 627) 

. -kumral ve siyah 
ve tabii renk verir. T er V'e y1kan• 
makla ~1kmaz. Y egane zarar11z ve 
tanmmiti s1hhi sa~ boyas1d1r. 
1NG1LlZ KANZUK ECZANESl 

Beyoglu • lstanbul 

Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi ne¢yat miidiirii: EnJa TU 

Akpm matbaaa 

"2s Agustos 1936 

K ¢AMLICA TEPESINDE. 
I Fi s L ·,,, 

30 Agustos Pazar giinii saat 15 ten sabaha kadar 
Program - GOndOz: 1 • Alaturka yagh gure~e i~tirak edecek 

pehlivanlar: (Tekirdagh Hiiseyin, Molla Arif, Miilayim, Afyonlu 
Siileyman, Yild1r Bekir vesaire).. 2 • Garson yan~lan. 3 • Ozilm 
ve iyi su miisabakalan. .• 
Ak~am: Saat 21,1/2 tan itibaren Turk, Yunan, Romen, Bulgar he

yetlerinin i~tirakile "Festival,, ve "K1r Balosu,, ... 
Tepeye otobiis, fstanbula vapur, Oskiidar, Kad1koy, Bostanc1 ve Modaya 

tramvay seferleri temin edilmi~tir. 
Diihuliye 1 Iirad1r. 

,!--------------------------------~ 

M E N 
u I M R E N ,, Bir moda sarayt " I M R E N ,, Bayanlar i~in 
"IM REN,, Bir san'at evi "IM REN,, Emsali yok 

"i MR EN,, Tiirkiyede bir tane 
Galatasaray, Eski Sahibinin Sesi 210 numarah ma~azada 

yeniden a~1lacakt1r. 

ayriyeden: 
Sabah ilk postalar1m1zda Altmkum, SOtlOce, Rumeli 

Kavag1, Anadolu Kavag1, Sanyer ve Beykoz ile diger 
bilumum iskelelerimiz i~in gidip gelme fevkalade yOzde 
elli tenzilath seferlerimizin kopruden hareket saatleri. 
Pazar gOnleri: Anadolu cihetine saat 6,10 

Ru me Ii ,, ,, 7 
Diger gQnlerde: Anadolu ,, ,, 6,20 

Rumeli ,, ,, 6,20 ve 7, 10 dad1r, 
Gosterilmekde olan ragbet kar~1smda zuhurat postalan 
konulmaktad1r . 

YENI 

Limon, turun~, mandarin ~i~ek

lerinin ozlerinden yap1lm1t 90 de

recelik yeni icad hir kolonyadtr. 

VENUS Kolonyas1 
1936 senesine kad~ icad olunan 

biitiin kolonyalarm fevkindedir. 

VENUS Kolonyas1n1n 
Bir damlas1 yiirege ferahhk ve

rir. Sinirleri teskin eder. Hekimler 

bile hastalarma VENOS kolonyasi

le masaj yapmalar1m tavsiye edi

yorlar. 

Deposu: Nureddin Evliyazade 

kimyevi ecza, alit ve 1triyat tica· 

rethanesi, Istanbul, Bah~ekap1. 

AYDIN 
Kad1n ve Erkek Berber Salonu 

I En son sistem Konfor . . .. 
Manikur Pedikur L Cok tem1z ·~~1hk 
En son Tuvaletler: I Ucuz 

Sirkeci Ebussuut caddesi No. 86 f 

..-. .. ... ... . .. 
REVUE saatlan terakk1yat1 fennlyenln en 

eon lcadl~lle milcehhezdl;:')- -

R .YUE~ 
saatinsn t>ugOnku tekAmi.ll-hali 

BO senellk.tecrube.-netl~Sidlr. 
Modet1ei;1 en fson!_ve ::--.zarlf,! eeklldedl r":' 
REVUE saatlari _taninm1~saitct1larda1 

sat1lmaktad1r. 
Umuml depoau 1 l•tanbul Bahcekap1, Ta' H~n, Blrlncl kat 197 ·TelerO?i 21384' 

,5ay1n Halk1m1za. 
~irketi Hayriyenin bu 

mehtap i~in yapmakta 
oldugu programa aid 
ilin1 pazardan itibaren 
gazetelerde takib bu-


