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Habe$lerin Adis Aba 
baya taarruzlan de- -' 
vam ediyor, $e hir 
korku ic;indedir 
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isp anya vekayiinden 
d o lay1 devletler ara
s 1nda m e sele c;1kma-
s1ndan korku luyor 

Telefon: 24240 (!dare) - 24249 ( Tahrir) - 24243 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 

. 

Avrupan1n kar1§mas1ndan korkuluyor 
Almanya ve ltalyan1n, lspanya - Giire~~~le:imiz, tasfiyege ~~radi 

i~inde ald1klar1 vaziyet M~r~1n!1• ~hmed, dunya 

F d d. d d 1k1nc1hg1ne namzed 
ransa a en l§e uyan Ir I y aptig.m1z 23 serbest giire,ten 9 unda 

lspanyol Fas1nda ve asilerin elindeki Ceuta liman1na Alma~ 
gemileri gitti. Zabitler karaya ~1karak ziyaretlerde bulundu 

Paris 4 - Resmi mabafil ispanya 
~Jeri dolayisile endi~e i~indedir. Bu
na scbep bnz1 hiikOmetlcrin a1d1klan 
l'aziyettir. Bilhassa i spanyol Fasm
da Ccuta limanma Alman harp ge-
1n.ilerl gitmesi endi~ uyand1rm1~1ir. 

l\Iadrldde sokaklarda yapJlan barlkatlar 

Siyasl mahafil bugilnkii vaziyetin 
1911 senesinde Alman imparatoru
nun Panther kruvazoriinu Agadfr 11-
manma gonderdlgi zamanki vaziyet
ten b~ oldugunu kaydediyor. 

Fasm bugilnkii vaziyeti, Alman 

Adis Ababa korku 
ve endi$e i~inde 

Habe~lerin $ehre son taarruzlar1 guclukle tarde
dilmi~. Habe~ler !?ehrin yak1n1nda yerle~mi!?ler 
Portsaid •1 (A.A.) - Baz1 mevsuk 

hnberlere gore, son gilnlerde Adis
Ababa etrafmda haklki muharebeler 
cereyan etmi~ vc bu ~ehir uzun mild
det asiler tnrafmdan ihata edilmi~ bir 
vaziyettc kalm1~t1r. ~chir clvannm 
fl.silcrden tarnamen temizlenmi~ olup 
olmad1g1 hakkmda elyevm hi~bir ma
lfunat mevcud degildir. Maamafih, 
ltalyan otoritelerl vaziyete hakim ol
duklanm soylemektedirler. 

Dessleden Adis-Ababaya giden yola 
hemcivar olan arnzi, Dt-caz Aberramn 
kumandas1 altmda bulunan ehernmi
~ctli asi kuvvetlerin i ~gW.i altmda bu
lunrnaktadir. Bu kuvvctler, italyan la
talarma taarruz etmi~, fakat italyan
larm soyledigine gore, bin kadar olii 
b1rakarak pilskilrtlilmil~lerdir. 

Diger taarf tan, Habc-?lerin al imi~ 
kadnr kamyonu tahrib ve iki yilz kadar 
Yerli italyan askcrini katlettikleri ha-

ber verilmektcdir. 
Adis-Ababa 9ehri, tic; muhtclif nokta

dan, binlerce asinin hil.cumuna ugra
nu~trr. Muharebe 28 ile 29 temmuz 
aras1 36 saat kadar devam et~tir. 
Asilerin piiskiirtillmesindcn sonra da 
tiif ek ve top sesleri devam etmi~. ~h
rin civanndaki miihim miktarda lsl 
kuvvetleri olduklan ycrlere tekrar yer
le~mi~lerdir. 

Direduadan gelen bombardlman tri
motor tayyareleri, ke~if tayyarelerinin 
hareketfne i~tirak ederek asilerin pils
kilrti.ilmcsinc yard1m ctmi~lerdir. Asi
lcr, bu tayyarelerin birini dil~iirm~
lerdir. 

Asi kuvvetler taarruzunun piiskiir
tillmesi, vaziyeti dilzeltmi~ degildir. 
Bu vaziyetin uzun mtiddet ~ok nazik 
kalmasmdan korkulmaktadir. 

(Dc\'t. .1 4 iincii sahilede) 

- Ne olursun runca, bk tane kara- j - c Adalardan bir yar gelir bizlere, 
ela all.. aman Allah gozlerc bak gozlere .. _. 

harp gemilerinin Ceuta oniinde dc
mlrlemelerine miisaittir. Fakat bu 
zlyaret Almanlarm ispanyol ftsilerine 
kar~1 sernpati bcslediklerini goster
mektedir ki endi~e uyand1ran da bu-
dur. [Devami 4 ncil sahifede] 

Petrol ara§t1rmas1 
Midyatta 1300 metrede 

suya rastland1 
Ankara 4 (Tclef on) - Midyatta ya

p1lan petrol sondaj ameliyati esnasm
da 1300 metrede suya raslanm1~tir. 
Bu yil.zdcn ameliyat durmu~tur. Gene 
o mmtakada tekrar sondaj yapilmas1 
ic;in tetkikata ba~lanmi~tlr. 

Miireftede yap1lan petrol sondaj a
meliyab hakkmda istanbulda bir ga
zetede inti~r eden haber alakadarlar
ca ~ok milbal§.gall gorillmii~tilr. 

Ticaret anla1malar1 
Italyanlarla bugiin 

miizakereye ba§lan1yor 
Ankara 4 (Telcfon) - italyanlarla 

ycni bir ticaret anla~mas1 milzakcre
sine yarin (bugiln) ba~lamyor. Ycni 
blr anlai;;ma akdinden evvel cski anla~
manm bir milddet uzat1lacagi tahmin 
edilmektcdir. 

YUGOSLAVYA iLE MVZAKERE 
Ankara 4 (Telefon) - Yugoslavya 

[Devami 4 ncii. .sahifede] 

Dilenci tipleri «2 - Modernistler ! » 

- Hastancden ~1kalt dart gun <»du 
bayim, sokakta kaldJ.m, koye gltmek 
tcin yol parasi ..• 

galip, 14 iinde magliip olduk 
Berlin 4 (Ak~) - Scrbes gii

re~ takmmruz, bu sabah ve ogleden 
sonra da rakiplerlle milsabakalara 
devam et tiler. 

Bugiinkii milsabakalann tafsillti: 
72 kiloda Ankarall Hiiseyin, ingi

liz ile giire~ti. Bu gilre~ te ~ok zor- ' 
lu oldu. Hilseyin rakibine puvan hesa
blle galib gcldi. Fakat Amerikah ile 
yaptig1 gilre~te 5 dakika 43 saniyede 
tu~Ia yenildi. 

U~ilncii milsabaka, Kilc;ilk Ahmed 
He rakibl ingiliz arasmda cereyan 
ettl. Kilc;ilk Ahmed bu miisabakada 
iyi giire~erek ingilizi tu~la yendi. Fa
kat miiteaklben Macarla yapt1gi gii
re~te 5 dakika 35 saniycde tu~la mag· 
Iup oldu. 

BUWK l\IUSTAFA BiR KAZA 

GE{:lRDt 

Dorduncil gi.ire~ Bi.iyiik Mustafa ile 
isvigre ~amplyonu arasmda vukubul
du. Bu giire~ c;ok milessif bir kaza 
ve Mustafanm bayilarak maglOp sa
yilmasile ncticelendi. 

Biiyilk Mustafa, bilyilk bir enerji 
lie gi.ire~c ba~ladl. Bu gi.ire~ ancak 
dort dakika si.irdil. Mustafa dordilncii 
dakikada rakibinin s1rhm yerc getir
mege ugra~tig1 s1rada yere dii~erck 
bel kemigini incitti ve bay1ld1. 

Tabii bu kaza, Biiyiik Mustafamn 
mag!Up sayilmasma sebebiyet verdi. 
Derhal Mustafa, ringden baygm bir 
halde indirilerek hastaneye kaldml
di ve ilk tedavisi yap11d1. Biiyilk Mus
tafanm bu inclnme neticesindc bi
dayette bel kcmigi kmlm1~ zannedil
mi~'ken doktor tarafmdan yap1Ian mu
aycne ilzcrinc bu kazamn fazla kuv
vet ve cnerji sarfmdan miltcvcllit 
bir sinir buhra.111 eseri ve mtiteakip 
giire~Icre i~tirakine mfmi olam1yacagi 
bcyan cdildi. 

Bilsi.ik Mustafa, bu kaza yiizilnden 
Estonyah giire~c;iye kar~1 c;1kamadJ.
gmdan hilkmen rnaglup sayildJ. ve 
tasfiyeye ugradJ.. 

Sadik, Finlandiyah ile yapt1g1 gii
r~te 5 dakika 15 saniyedc tu~la yc
nildfginden tasfiycye tabl tutuldu. 
Ya~ar, Finlandiyah ile yapt1gi gilre~
te 2 dakika 40 saniyede tu~la yenildi 
o da tasfiycye ugrad1. 

~OBAN 1\IEll;:\IED iKi DEFA 

MAliLUP OLDU 
~oban Mehmed, ogleden sonra Al

man ~ampiyonu Goring ile kar~la~
tI. ilk dakikalar, lid rakibin yekdige-

, 

~oban l\l ehmed ve Bilyiik Mustafa 

rinin kuvvetlerinl denemesile gec;ti. 
U!;tincil dakikada Qoban, bir oyun 
yaparak Almam yare devirmek ister
ken, kcndisi yerc dil~til. Qoban yer
den kalkmak i!;in gene bir oyun tat
bik etmek isterken, kcndi oyununa 
kurban giderek sirti yere geldi vc bu 
suretle tu~la magl'llp oldu. 

Bundan sonra <;oban Estonyah ile 
gilre~ti ve bunda da puvan hesabile 
magh1p sayilarak tasfiycye tab! tutul
du. 

[Devamt 4 ncll salzifede] 

Futbol 
takzmzmzz 

neden genildi? 
Milli talnnnn cski kaptam Zeki 

R1zarun nmharrlrimize 1lnlathk
larm1 be~inci sahilcmizdc oku
yunuz. 

Y olpalas Cinayeti 
Halide Edib.in bu en son romanm1 

bugi.in ~1kan YED!CON'dc takip elmc
ge ba§laymaz. I 9 36 y1lmm bu en giizel 
eseri ai.iriiklcyici lisanilc sizi teshir ede· 
cektir. 

- Annem selam soyledi, bir ka~ ta- j - Pardon mon~er, telefonunuzdan 
ne gramofon ignesi istiyorl.. istifadc cdcbilir miyim? .. 



-
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Snhife 2 

Son dakika 

Yunan meclisi f eshedildi 
Atinada orfi idare ilan edildi, hiikiimet 

daireleri muhafaza alt1na al1nd1 
Berlin 5 - Yunanistandan gelen haberlere gore, diin gece Atinada ve Pire

de ilan eclllen umumi grev iizerine hiikiimet fevkalade tedbirler almaga mec
bur kalm1~. orfi idareyi ilft.n eylemi~, grevcilerin herhangi bir taarruzuna kar
~l koymak i~in nezaretler ve resmi devair zab1ta ve askcri kuvvetler tarafmdan 
muhafaza altma almm1~1r. 

Gelen haberlere gore Yunan meclisi de fesheclilmi~ir. 

Akdeniz mahreci 
i$ini kurcahyorlar 

Sofya gazetelerine gore Yunanistan Bulgarlara 
bir arazi ~eridi ile bir liman vermeli imi~ 

Atina 5 - Sofyadan gelen telgraf
namelere gore, gene Bulgar rnatbuatl, 
B,ulgaristana Akdenizde bir mahrec 
·verilmesi meselesini kurcalamaga b~
lam1:;;lnrd1r. Bulgar gazeteleri bu yaz1-
lnnnda, Yunanistanm kendi toprak
lan arasmdan Bulgaristana bir arazi 
~eridi ile Akdenizde bir liman verme
si lazim gelcligini ve art1k Neuilly mu
ahedesinin bugiinkii nhval ve ~eraitin 
icablauna uymad1gm1 ileri suriiyor
lar. 

Jaoonga lsve~i 
futbolda gendi 

Almanya Luksemburga 
9 - 0 galib geldi 

ncrlin 4 - Bugiin burada Japon 
ve isve~ mllli tak1mlan arasmda ya
p1lan futbol mai;1, timid ve tahmin 
edilmiyen bir netice vcrmi~. Japonlar 
isve~lilcri 3 - 2 yenll)ege muvaffak ol
mu~lard1r. ilk devre 2 - 0 Japonlann 
aleyhine bitmi~ti. 

Almanya - Luksemburg ma~1 da 
Alman milli taklmmm 9 ~ 0 galebesi
le neticelenmi~tir. 

Flore secmelerinde 
bayan Sud kazand1 

Berlin 4 (Ak~am) - Kadmlar ara
smda yap1lan flore miisabakalannda 
blzden baynn Halet ile bayan Suad gir
mi~lcrdir. Bayan Halet miisabtikalar
dan i;ekildi. Bayan Suad ise, yap1lan 
se~mclerde raldbini yenerck tasfiyeye 
ugramad1. Bayan Suachn bu muvaf
faklyeti cidden takdirc deger . 

M3buslanm1z dun tayyare i!e 
Inonu kampma gittiler 

inonii 4 (A.A.) - Turk hava kuru
mu b~am <;oruh saylaVI Fuad BOI
ce ile asba~kan Erzurum saylav1 f?lik
rii Ko~ak :ve Milli miidafaa vekaleti 
hava mi.iste~mri B. Celal ile birliktc 
di.in Ankaradnn. askeri bir tayyare 
ilc inonii kampma gelmi11ler ve uyele
rin ve Sovyet Rusyadan gelen mual
limlerin i;a11~mal::mm gozdcn gei;ire
rek ~ok iyi bir intiba lie buradan ay
nlm1~ard1r. 

Ke~anda muhim 
ot yand1 

miktarda 

K e~an 1 - Kasaba kenanna depo 
edilen otlar tutu~u~. bu yilzden ka
saba tehlikc gec;irmi~tir. Rilzgar aksi 
istikamette estiginden yalmz otlar 
yanm1~t1r. Za.rar milhimdir. 

Kadm yuzunden kavga 
Feneryolunda Hilseyin ve Halil ad

lannda iki ki~i dun bir kadm yilziln
den kavga etmi~erdir. Kavgada Halil 
b1i;akla Hilseyini tehlikeli surette ya
ralarm~tir. Vakaya polis el koym~. 

ya.ri:y1 Hilseyin hastaneye kaldmlm1~
tir. Halil yakalanarak tahkikata b~
lanm1~br. , 

lki odun h1rs1z1 yakaland1 
Yenikap1da sahilden yi.iz metre u

zakta bir odun kayigmda bulunan o
dunlarm Karnik ve Necati nammda 
iki ki~ tarafmdan ~md1g1 gorillmh~. 
bu ild adam polis tarafmdan yakalan
m1~tir. 

Yalmz eski Bulgar na7Jrlarmdan 
blri Sofya gazetelerinden birinde yaz
d1g1 makalede bu gibi arazi milddei
yatmm Yunan - Bulgar munasebet
lerini sogutmaktan baska bir netice . 
vcremiyecegini ileri silrerek, Bulgaris-
tana yalruz iktisadi bir mahreclc ikti
fa etmesini tavsiye eylernektedir. 

Yunan gazetelerine gore Orestias 
civarmda bir Bulgar cetesi goriinmfi~, 
fakat Yunan mi.ifrezelerinin taklbi 
iizerine Bulgar topragma ka~nu~tir. 

Termomefre 
34 derece 

Dun de herkes 
terleyip durdu 

S1caklar diin de devam etmi~tir. 

Termometre 34 derece idi. Rilzgar ba
zan lodostan, bazan da poyrazdan es
mi~. Rutubet fazla oldugundan he
mcn herkes terliyordu. Sokaklarda el
biseleri terden islannu~ kadmlar, gom
lekleri vilcudlarma yap1~m1~ erkekler 
goriiniiyordu. 

S1caklar yilzilnden geceleri rahat u
yumak kabil olmamaktadlr. Blrc;ok 
ldmseler gee; vakte kadar ac;1kta, te
raselerde oturuyorlar. 

Di.in vakit vakit hava kapanm1~. fa
kat yagmur yagmadan bulutlar dagu
mtl}br. 

IIER TARAFTA SICAKL\R 

izmit (A~am) - izmit havalisin
de ~detli s1caklar hiikiim siiriiyor. 
Termometre 35, 36 derecedir. 

Amasya 4 (A.A.) - iki gilndilr ~eh
rimizde ~iddetli s1caklar hiikilm silr
mektcdir. Hararet, dun golgede s1fmn 
ilsttinde 35-36 idi. -----

lzmirde yap1lacak para~ut 
kulesi ihale edildi 

fzmir 4 (Telefon) - Ktiltilr park
ta in~a edllecek para~t kulesi 38,000 
liraya ihale edilmi~tir. 

lzmirde yeniden dart orta 
mektep a~1lacak 

izmir 4 (Telefon) - Burada ycni
den dort orta mektep a~lmnsma ka
rar verilmi~tir. 

---· 
Orduya sekiz tayyare daha 
tzmir 4 (Telefon) - izmirlilcr or

duya sckiz tayyare daha hediye ede
ccklcrdir. Yeni tayyarelerin isim kon
ma merasimi yakmda yap1Iacakt1r. 

Milli mudafaa vekili 
Diin ~ehrimize gelen Milli mtidafaa 

vekili general Kftzlm Ozalp, burada 
bir ka~ gun kald1ktan sonra Boga7Jar 
mmtakas1m gozden gc~irmek i~in 
<;anakkaleye gidecektir. 

Milli miidafaa vekili bogazlarm tah
kimi hakkmda gazetecilere ~ bcya
natta bulunmu~tur: . 

- cBogazlarm tahkimi meselesi as
keri mahafilin bilecegi bir ~eydir. Bu
nun d1smda yaz1hp soylenen ~eyler, 
~ayiadan ibarettir.> 

Parls sergisine i~tirake 
davet edildik 

Gelccck sene ikinci t~rinde Paristc 
modern sanat ve teknige dair beynel
milel buyiik bir sergi a~1lacnkbr. Ser
gi komitesi, bu me~here memleketimi
zin de i~tirakini temin J~n hilkUJ:neU
mize milracaat etnti~tir. 

5 Agustos 1936 
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( Bu Sabahki Telgraflar ) 

lspanyada 3siler s1k1~t1r1l1yor 
9ok 

kazand1 
HUkurnet kuvvetleri bir 

noktalarda rn uvaffak1yet 
Paris 4 - ispanyada muharbeler de

vam ediyor. Asilerin vaziyeti son giln
lerde gii~l~~Ur. :;;tmal cephesinde
ki ft.silerin kumandam hUkfunct kuv-

vetlerinin tayyare tistiinHigiinden bah
sederek tayyarelerin bi.iyi.ik zararlara 
sebcp oldugunu soylemi~tir. 

16 tayyare Saragostaki ftsileri bom
bard1man etmi~tir. Hiikfunet kuvvct
leri Saragosa yakla~m1~t1r. f;jehre elek
trik veren miiesseseyi almak iizeredir
ler. 

Cebelilttar1k yakmmda hukumet 
tayyareleri asilerin deniz tayyareleri
ne hilcum etmi~lerdir. Bunlardan Ud
si dil~ilriilmil~, iki$i ka~nu~tir. 

Madrid 4 - Ovieda'daki asiler gene
ral Frankodan imdat istemi~lerdir. Ge
neral sonuna kadar dayanmalanm bil
dirmil}tir. Bu havalideki hiikumet kuv
vetleri kumandam general Miaja, ma
iyetinin 30 bin ~iyi buldugunu ve 
Kotbay1 i~gal cdebilcccgini, ancak asi-

Vekillerin seyahati 
lktisad ve inhisarlar 

vekili geliyor 
Ankara 4 (Telefon) - iktisad vcki

li Celal Bayar, giimri.ik ve inhisarlar 
vekili Rana bu ak~mki ekspresle is
tanbula hareket etmi~lerdir. iktisad 
vekili bir kac; giin istanbulda kald1k
tan sonra Bursaya ge~ecek ve bir miid
det Bursada istirahat cdecektir. 

ADLiYE VEKif,j tz:uiRE GiTTt 
Ankara 4 (Telefon) - Adliye veki

li ~ilkru Sara~oglu bu ak~.mki posta 
trenile izmire gitmi~tir. 

Maarif vekili geliyor 
Evvelld giin Esld~ehire giden Maarif 

vekili Saffet Ankanm bugi,inlcrde ~eh
rimize gelmesi bcklenmektedir. 

Maarif veldli 11ehrimize gelir gelmez 
ilk once istanbulun orta tedrisat isle
rini, bundan sonra i.iniversitcnin ~lah1 
ile giizel sanatlar akademisinde ihdas 
edilecek yeni kiirsillerin tesisi ile mc~
gul olacaktir. 

Cerrahpa~a. Gureba hastanelerine 
fahi.ilte tedrisatm1 arttirmak maksadi
le ilave edilecek yeni pavyonlarm in
~asma Maarif vekilinin huzurile b~la
nacaktir. 

Selanik sergisine i~tirak. 
edecegiz 

Ankara 4 (Tclefon) - Eyliililn alb
smda Selanikte ai;11acak sergiye mem
leketimizin de i~tiraki kararla~tml

m1~tir. Hazirhklara ba~lanm1~br. 

~ark demiryollar1 
~irketin ii~ murahhas1 

bu sabah Paristen geldiler 
9ark ~imendiferleri i~letme imtiya

zmm satm almmas1 hakkmda hi.iku
metimiz tarafmdan vedlen karar iizc
rine Naf1a vekaletile muzakeratta bu
lunmasma karar vermek i~ln kum
panyanm hey~ti umumiyesinin bu 
aym alt1smda i~tima edecegini yaz
m111tik. 
i~timaa i~tirak etmek uzerc kum

panyanm M. ~ancryo, M. Obanel ve 
M. Pruaram adlarmdaki i.i~ murahha
s1 bu sabah ekspresle Parisden ~chri
mizc gelmi~lerdir. 

Kumpanya hcyeti umumiyesi bu 
ir;timada karanm verctikten sonra bir 
heyct sec:;ecektir. Bu heyet Ankaraya 
gidcrek hnttm sattlmas1 i~leli etrafm
da hi.ikumetimizle temasa gec;ecektir. 

Parti genel sekreterlik bOrosu 
.. parti binasma ta~md1 

Ankaradan gelen Halk partisi genel 
sekrcterlik bilrosu diin istanbul par
ti b~kanhgi binasmm iist katma ta
~mm111tir. Buro, biiyiik millet meclisi
nin ac:;1lmasma kadar ~ehrimlzde ~all
~acaktir. 

Ierin kendiliklerinden teslim olmala
riru bekledigini bildirmi~tir. 

BiR MUHAREBE 
Paris 4 (A.A.) - Havas ajansmm 

Somosierra cephesindeki muhabiri, hii
kfunet kuvvetleri ilc asilcr arasmda 
muliarebenin di.in sabah saat 5 de ba~
lam1~ ve asiler 300 olii ve yarall brra
karak ricat etmi~ olduklanndan sona 
ermi~ oldugunu bildirmektedir. Hi.i
kfunet kuvvetlerinin ancak 80 kadar 
olil ve yarahs1 vard1r. 

Asi askerlerden birc;ogu, muharebe
den istifade ederek }\a~m1~lardlr. 

BiR FRANSIZ TAYYARECt AsjLERE 
PiLOT YAZIYORMU~ 

Paris 4 (A.A.) ......... Populaire ve Hu
manitc gazeteleri, me~hur Frans1z ak
robat tayyareci Detroyatm general 
Franco hesabma pilot kaydetmekte 
oldugu rivayetinden bahsetmektedir
ler. 

PiSKOPOS DEGfJ,, KARUN 
Madrid 4 (A.A.) - Hi.ikO.met, sol ce-

Y eni yapzlaca"f<, 
a/ft gemi 

Oca Mersin, ucu 
Marmarada c;ah~acak 
mukavele imzaland1 
Ankara 4 (A.A.) - Deniz yollan 

idarcsi iitin yaptitnlacak yeni vapur
lardan alt1smm Almanyaya sipari~i
ne ait on mukavele bugiin iktisat ve
kili B. CeUU Bayar ile Krup miiesse
sesi arasmda imza edilmi~tir. 

Bunlardan ii~U Mersin hath i~in
dir. Her biri 2600 ton hacminde ve 
13,5 mil silratindedir. Kamaralannda 
yatak ve akar soguk ve s1cak su ve so
guk ve s1cak hava cereyanlan tertibat
lan vardir. Vasati hesapla 1200 ton 
yiik allr. Bu vapurlarla bu hattm ti
cari ihtiyac1 temin edilml~ olacakt1r. 

Diger ii~ vapur Marmara dahilinde
ki seferlerdc ve bilhassa Mudanya ve 
Band1rma haUarmda ~ah~mak i~in

dir. 1350 ton hacminde ve 18 mil si.ir
atinde olan bu vapurlar 500 Id~ isti
ap eder biiyilk salonlardan miirekkep
tir ve hastalar ve deniz tutanlar i~in 
mahdut miktarda hususi kamaralan 
da vardlr. Bu vapurlarla Bandirma ve 
Mudanya scferlerinin ihtiyac1 temin 
edilmi~ olacakt1r. 

Vapur bedelleri fabrikalara klering 
yolu ile, yani mukabilinde Tiirk malt 
ahp ihrac; etmck iizere Turk parasile 
Odenecektir. 

Vapurlar 19-29 ay zarfmda teslim 
olunacaktir. 

Karadcniz hatti ic;in yaptmlacak iic; 
bilyi.ik vapurla Akay ve izmir korfez 
idareleri ic:;in yaptmlmas1 mukarrer 
dart vapur iitin iktisat vekaletince te
~ebbils vc temaslara devam olunmak
tad1r. 

Ya~ meyva 
Ziraat ve i~ bankalan 
bir ~irket kuruyorlar 

Ankara 4 (Telefon) - Dahilde ya~ 
meyva istihsalinin arttmlmas1 ve 
ya~ meyva ihracat i~lerl ile m~
gul olmak i.izere Ziraat ve i~ banka
lan tarafmdan kurulacak ~irketin 

esaslan haz1r1anmi~tir. f;jirket yakm
da faaliyete ge~eccktir. 

iktisat vekaleti miltehass1slarm
dan M. Bode vc m~avir B. Zeki Do
gan bu miinasebetle Trakya ve garbi 
Anadoluda ya~ meyvac1hk etrafmda 
tetkikat yapacaklard1r. Bu tetkik sc
yahatine yakmda ~1kllacaktir. 

Aydmda y1ldmmdan bir 
ki~i olda 

izmir 4 (Telefon) - Ayd.ma yag
mur yagru, bu sirada dii~en bir yll
dJmndan bir ki~l oldii. 

nah~1larm Jean ~ehri piskoposu lie fi
rar ctmek te~ebbilslindc bulunan aile
sini hapsetmi:;; olduklanm bildirmek
tedlr. 

Kilise hapishane haline getirilmi~ 
tir. 

Piskoposun k1z karde~lerinden biri
nin bir milyon pe~eta miktarmda bir 
parayn malik oldugu gorillmtl~ttir. Mi· 
lis efrad1, piskoposta sckiz milyon pe
~eta bulmu11lardir. 

Dr. Kibinara, dun a~am tevkif edil· 
mi~tir. iyi maltimet almak'ta olan ma
hafil, mumaileyhin asilcr tarafmdan 
tc~'kill mutasavver hiikumete dahil e
dilmesi mukarrcr bulundugunu beyan 
etmektedirler. 

BARSELONA GiDEN GONULLliJ.ER 

Lizbon 4 (A.A.) - Barselondan a
lman bir telgrafa gore bir~ok Alman, 
italyan ve Frans1z goni.illuleri asilere 
k&r~1 milislerle birlikte muharebe et
mek ir;in diin ak~am Barselona gel
mi~lerdlr. 

Mehtap eS!lencesi 
Halk, bu gezintiye 
tahminin fevkinde 
ragbet gosterdi 

~irketi Hayriycnin diin gcce Bogaz
ic;inde tertib ettigi mchtab eglencesi 
iimid vc tahminin fevkinde bir ragbet 
gormil~, bu gezintiye tahsis edilen va
purlar kifayet etmedigi ir;in, i.i~ dort 
vapur daha tahsisine mecbmiyet ha
Sil olmu~tur. 

Bu suretlc mehtab eglencesine 10 
vapur tahsis edilmi~, 5000 kiisur yol
cu da i~tirnk etmhjtir. Davetlileri ha
rnil olan 68 numarah vapurla diger 
vapurlar evvela Bebek koyunda top
lanm1~lar, sonra ~ak yava~ yilrilyerek 
evveHl Kanhca koyuna, oradan Emir
gti.n tarikile Beykoz ve Biiylikdereye 
gelerek demirlemi~lcrdir. 

Bir sala binmi~ olan saz heyeti 
ile zeybekler ara s1ra milli havalan 
cahp oynuyorlard1. 

Saat 'iic;e kadar Bi.iyilkdere oniinde 
kahnd1ktan sonra vapurlar, birer bi
rer donmegc b:i~lam1~ ve davctlileri 
hamn 68 numarab vapur, sabah alti
ya ~eyrek kala kopruye donmfo;ttir. 

:;;irketi Hayrlyenin bu ilk te~bbiisil 
muvaffak1yetle neticelenmi~ir. Yal
ruz saz taklmmm sal uzerinde bulun
mas1 ve salm yilzlerce kayik tarafm
dan ~evrilmi~ bulunmasi vapurlann 
yana~masma ve ~rk1larm dinlenmesi
ne mani oluyordu. f;)ayct f?irketi Hay
riye, mehtaph gecelerde bu gibi eglen
tller yapacak ise, her vapura bir saz 
tak1m1 koymag1 unutmama1Id1r. 

Sahipsiz e~ya 
<;abuk sablmas1 ic;in bir 

talimatname yapild1 
Ankara 4 (Telefon) - Giimriik ve 

inhisarlar vckaleti, giimrilklerdc ka· 
~ak ve sahipsiz e~yamn ne suretle sa
t1lacagm1 gosteren yeni bir talimat
name hazirlam1~br. Bu tallmatname 
ile bu gibi e~yalarm satilmas1 husu• 
sunda giimriik ba~ mildilr ve miidilr· 
lcrine geni.~ seiahiyet verilmektcdir. 

Evvclce bu gibi e~yalann satilmast 
i~in gi.imriikler idaresi vekaletten kon-1 
tenjan miisaadesi istcmekte idi. Yenl 
talimatname ile c~yamn miisade ge
linceye kadar i;iiriiyi.ip harap olmasi· 
run onilnc gei;ilmektedir. 

Bir sarho~ bek~iyi vurdu 
<;erke~li Mehmed admda bir sarho~ 

diln gece Fatihte Selftmi Ali mahal
lesinde devriye gezen mahalle bek~
si Mevliidiin iizerine hiicum ederel< 
b1c;akla ag1r surette yaralam1~tir. Bel<' 
~i Mevllit ii~ el tabanca atmak sure
tile polisleri haberdar etml~ ve sarhof 
Mehmecl elinde kanl1 bi~akla ka~at
ken yakalamm~ir. 
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AK~Al\IDA'N AK~AMA: 

Bir genQlik alevi 
Qanakkalenin ana vatana kay1dsiz 

Ve ~rts1z kavu~mas1 uzerlne orada 
vatan mildafaas1 ugrunda Olen Tilrk 
askeri icin bir abide dikmek tasavvu
ru gene canlandi. iki gencin yazd1g1 
cQanakkale abidesb bro~ilrilnil oku
dum. Okuduk~a i~imde heyecan artll. 
Turk gencliginin temiz bagrmdan f1~
kmr gibi gelen bu s1cak sese lakayd 
kalmak kabil degildir. 
Gen~ muharrirler ac1 bir hakikati 

mi.i~ahede ile yaz1ya ba~hyor: 
c.~ yirmi bir yil iqinde qanakkale 

destammtzi tekrarlamak, e~siz kahra
manlarzmizm kemiklerini toplamak, 
mezarlanm imar etmek ve hele ora
da yatanlara yaki$aCak bir abide 
dikmek vazif elerimizi yapmadik. Bu, 
yilzflmilzil kzpkirmtzt edecek bilyiik 
kabahatimizdir. Bugiln kazandigz
mzz yeni zaferin verdigi CO$kunlukla 
tam szraszdrr diye ~u kii~ilk sahifeleri 
yazmayt lilzumlu bulduk.• 

Bu gen~lerin feryadmda as1l dikka
tl celbeden nokta Qanakkale abidesini 
de, her ~Y gibi, hi.ikumetten bekle
tnemek fikridir. Bunu sosyal ve siya
sl hayatmuzda yeni bir gor~iin, ta-
2e blr canlanrna hamlesinin b~langi
c1 diye selA.mlanm. Muharrirler Qanak· 
kaleye dikllecek Mehmedcik abideslni 
gen~likten bekllyorlar. Bugiinkii nes
lin maddl ~h~rnas1 ile, aim terile, 
bir Turk sanatkan tarafmdan ~izile· 
eek Abidedlr kl; <;anakkaledeki milll 
kahramanlara lAyik olabillr. Muhar
rirler l?Oyle diyorlar: 

«tlniversiteli ve mezun gen<; Tilrk 
mimar, mii.hendis ve heykeltrll$lan 
yapzlacak abidenin plfinmt, ~ekil, 

malzeme ve masrafini tesbit edip bir
ligin ke'Rdi azalanndan veya biltii.n 
gem;likten seqecegi komiteye bildire
ceklerdir. Ondan sonra, ldzzm gelen 
maddi yardim genqlik arasmda pay
lafilacaktzr. Abidenin ta~ ve topragt
nz genqlik tafidiktan, harcim almn
dan akacak terile genqllk yugurduk
tan sonra qok bir masraf a liizum ka
lacagmz hig te zannctmiyoruz. Bu yzl 
her $ey lzazzrlandzktan sonra 20 tem
muz 1937 de Universite, lise i 1e orta 
okul talebelerile Anadolunun dort bir 
bucagmdan gelecek delikanlilardan 
ve biitiln Halkevlerimizin .genqlerin
den te$ekkill edecek biiyilk kafileler 
Qanakkaleye hareket edeceklerdir. 

... Hem oraya yaya olarak ta gide
mez miyiz? Bu da kabil degil midir?» 

Turk millet! bugiin <;anakkaleye 
altmdan, hatta ptrlantadan bir A.bide 
dlkse idi btiti.in vatanm gen~lerlnin 
blrle~rnesile onlarm maddt ~all~mala
l'J He dikilccck ~u ta~ Abide kadar lo.y
tnetll ve manah olamazd1. Fikir. ~ok 
Yiiksek ve muhteremdir. Bunu te~vik 
etmeyi, fiile ~1kmas1m kolayla~tirma
Yl. elden gelen her yard1m1 seve sevc 
Yapmay1 vazife billriz. 

Ak~mct 

Tasarruf haftas1 i~in 
haz1rhklara ba§land1 

Milli iktisad ve tasarruf cemiyeti, 
lasarruf haftas1 hazirllklarma b~la
!n~ttr. Cemiyet bu yll yerll mahsul
lerimizden portakal, bahk ve t~ komil
tlinun propagandasm1 yapmaga karar 
\'en~ ve bu maksadla afi9ler yapttr
llu~ttr. Bundan ba~ka ~ocuklan tasar
tufa a11~tirmak maksadlle hikAye ve 
Piycs ~klinde be~ kitap yazdlrllma
s1na te~bbiis cdilmi~tir. Bunlar mek
teplere dagitllacaktir. 

Tasanuf haftas1 i~in bir filim de ~ev
liliyor. 

Markez bankas1 
Tahviller 69 
liradan 75 
1iraga ~ikti 

Bogazlar mukavelesinin akdmdan 
evvel 69 liradan muamele goren Mer
kez Bankasi hisse senedleli dun 75 li
raya kadar ~1km1l?br. 

Dlinyamn her tarafmda Devlet 
bankalarmm hisse senedleri uzerinde 
yaz1h kiymetin bir ka~ misline yUkse· 
lir. Bunun en ttiilhim sebebl bu miies
seselerin devlete aid bir!Yok i~leri yap
malan dolay1sile kazan~lan f azla ol
mas1dir. Tilrkiye Merkez bankasmm 
hisse senedlerinin de daha ~ok yiiksel
mesi bekleniyor. Banka ge~en sene 
yilzde 10 temettii dag1tmu~tI. Bankanm 
giinden giine ~leri arttigmdan bu se
neki kazanc1mn daha ziyade olmas1 
ihtirnali vardlr. Bir taraftan devletin 
itibarinin eskisine nisbetle ~ok kuvvet
lenmesi, diger taraftan Merkez banka
smm kazancmm fazlahg1 bu miiesse
senin hisse senedlerlndeki yiikselme 
hareketinin mahiyetini a~1k~a gO.Ster
mektedir. Bu vaziyet yilzilndcn plya
sada son gilnlerde Merkez bankas1 his
se senedlerinin bulunmas1 gii~le~mll?
tir. 

Diger milli tahvillerde yiikselme var
dJ.r. Ecnebi borsalarmda milhim bir de· 
gi~iklik kaydedilmemesine ragmen Uni
tiirk tahvillerl s1d burada ahc1lann 
~oklugu tesirile 22 liraya kadar yilk
sel~tir. 

Havuzda boguldu 
<;engelkoyOnde ac1kh 

bir kaza 
c;engelkoyiinde Leh klzi sokagmda 

66 numaral1 evde bah<;1van Hiiseyinin 
sekiz ya~mdaki oglu Recep diln bah
~cdekl hnvuz etrafmda oynarken bir
dcnblre ayagi kaym1l} ve havuza dil~e-
1·ek bogulmu~tur. Kaza esnasmda et
rafta hi~ kimse bulunmadJ.g1 i~in <;O
cugu kurtarmak kabil olmam1~t1r. 

Feniks ve TOrkiye milli sigorta 
~irketlerinden alacaklar 

Feniks do Vien ve Tilrkiye milli si
gorta ~irketlerinin tasfiyeye tabi tutul1 
mas1 yiizunden istihkak sahiplerinin 
zarara ugrarnamalan i~in Milli Rea.su
rans milessesesi tarafmdan yap1lan te
~bbilsler iyi netice vcrm~tir. 

Bu alacklan, mevcud sigorta ~lr

ketleri arasmda Taksim suretile ala
kahlarin istihkaklarmm temin edll
mesi kararla~tmlm1~tir. Yakmda tat
bikata ge~ilecegi umuluyor. 

Pamok ipli~i ~1karan mues
seselerden hesap soruldu 
iktisad vekfileti, bir<;ok trikotaj ve 

~orap fabrikalanrun mu~kill vazlyete 
dii~mesine sebep olan 12 numarah pa
muk ipligi buhranile esasll surette 
me~gul olmaktad1r. 

Vekftlet, bu iplikleri ~1karm1yarak 
buhram ihdas eden miiesseselerden 
hesap sormll.'jitur. Bu fabrikalar nanu
na bir heyet yakmda Ankaraya gide
rek vekftlete izahat verecektir. Hari~
ten iplik getirmek isteyenler, veklle
tin karanm bekliyorlar. 

... insan biraz dii~i.intirse bu ba~la
~ta derin bir manA. seziyor... . 

Bµgday dii~iiyor 
Diinya piyasas1nda ise 

yiikselme var 
Dlin Anadoludan ~ehrimize 40 va

gon bugday gelmi~ ve fiatler daha on 
para dil~mti9tiir. 

Bizde fiatler miltemadiyen inerken, 
dilnya piyasalannda milhim tesiri O

lan f?ikago borsasmda yeniden yi.ik
selmeler kaydedil~tir. Diln telsizle 
gelen rnalUmata gore f?ikago borsasm
da bugday 5 kuru~ 24 paraya ~I~
br. Amerikadaki mahsuliln bozuldu
guna dair tahminlerin teeyyud etrnesi 
buna sebep olmu~tur. Bu vaziyet, bug
day ihracatimlZl kolayla~tiracakbr. 

P1yasada yeni mahsul bollannn9tir. 
Fakat Ziraat bankasmm elinde ge~en 
sene mahsulilnden miihim bir stok bu
lundugu i~in bunlan satmaga devam 
etmektedir. 

Banka da fiatlerinl piyasaya uygun 
bir halde tanzim ediyor. 

Kotra gezintisi 
Deniz kliibii bir gezinti 

tertip ediyor 
Modadaki deniz kIUbii Marmarada 

bir kotra gezintisi tertip etmege karar 
vermi~tir. 

Bu mak.satla Hiz1m gelen kotralar 
haz1rlanm1~ttr. Bugiin ~ehrimize ge
lecek olan iktisad vekili B. Celal Ba
yarm da bu gezintiye i~tirak etmesi 
muhtemeldir. 

Bir yolcu vapurdan atlarken 
ayagr yaraland1 

Diln sabah Adalardan kopruyc gcl
mekte olan Bagdad vapw-u koprilye 
yana~cag1 sirada bir yolcu iskeleye 
atlamak istemi~ bu esnada vapur ile 
iskele rasmda kaidJ.gi ifrin aygmdan 
yaralanm1~tir. 

Ticaret odasma ahnacak 
raportorler i~in mOracaat 

muddeti uzat1ld1 
istanbul Ticaret odas1, sanayi ~ube

sine iki raportOr almak ilzere bir mii
sabaka a~m1~ti. 

Milracaat miiddctl bitmi~tir. Fakat 
ancak 6 istekli ~1kbg1 igin, Anadolu
nun muhtelif yerlerinden de i~tirak 
edilmesini temin maksadile miiracaat 
miiddetinin daha blr hafta uzablmas1 
kararl~tmlm1~t1r. -----
lpekli kuma~lar hakkmdakl 

tetkikler bitti 
1stanbul Ticaret odas1, ipek fabrika .. 

torlerinin lpekli kum~lann islahma 
dair dilekleri etrafmda incelemelerlnl 
bitirmi~tir. Rapor bugiinlerde hazirla
nacakbr. istanbul fabrikatorleri ara
smda fikir aynhklar1 telif edil~, an
cak bunlarla Bursa Ticaret odas1 bazi 
noktalarda birle~tirilememil?Ur. 

Oniversite talebesinden bir 
grup Romanyaya gidecek 
Universite talebcsinden bir grup ta

tll milnasebetile Romanyaya bir seya
hat yapmaga karar vermi~tir. Unlver
site gen~lerinden daha ~imdiden yi.is 
ki~i seyahate i~tirak etmege talip ol
rnu~tur. Maamaflh kafilenin mahdud 
''e muayyen olmas1 kararl~tmldlgm
dan Romanyaya ancak elll talebenin 
gidecegi soyleniyor. 

S1g1nak kontrolu 
Belediye zabztasz 
memurlarz evleri 
gezeceklermi~ 

Son zamanlarda yap1lan binalarda 
tayyare hiicumlarma kar~1 s1gmak bu· 
lunmas1 ~arttlr. Binalarm ~as1 bit
tikten sonra belediye mi.ihendisleri bi
namn muhtelif yerlerini ve s1gmaklan 
da tedkik ederek bunlarm muayycn 
evsafa gore yaptl1p yap1lmad1gm1 kon
trol etmektedirler. 

Son zaman1arda belediyeye yap1lan 
bai1 ihbarlarda s1gmaklarm ~am~ir
hk, ~ak odas1 gibi maksadlarla kul
lamldlg1 bildirilmi~tir. Bunun iizeri
ne belediye zab1tas1 memurlanrun bi
nalan dola~arak tedkikat yapmas1 ve 
s1gmaklan bu gibi ~ler i~in kullanan
lar hakkmda zab1t tutmas1 d~iinill
mektedir. 

Biz bu haberin dogru olduguna ina
nam1yoruz. Belediye zab1tas1 memur
lanmn evlere girmege hi~ bir suretle 
hak ve salahiyctleri yoktw-. i~inde ku
mar oynanan veya ka~ak e~ya bulunan 
evlere girecek zab1ta memurlan b1le 
evvela kanuni ~killcre riayetle tahar
ri ruhsall ald1kta.n sonra bu evlere gi
rebiliyorlar. Belediye zab1tas1 memur
larmm ontine gelen kap1y1 ~alarak 

i!;eri girmesi ve evleri ar~tmnas1 

kabil degildir. Bunun ii;in yukanda da 
soylcdigimiz gibi bu haberin dogru ol-

. du~una inanm1yomz. 

• Yumurta p1yasas1 
Ta cir I er yeni mahre~ler 
bulm~ga ~ah~iyorlar 

ispanya htikumeti, Barselonda zapt 
ve rniisadcre ettigi Turk yumurtalan
nm paralanm alakahlara ooeyecegini 
hiikumetimize diln bildirmi~ ve bu hu
sust a teminat vermi~tir. ispanyn hil
kumetl, istihkak listclcrini haz1rlaym
ca bu paralan tediye etmek nlyctin
dcdir. 
i~panyadaki isyan dolayisile Barse

lon piyasasmm kapanmas1, yumurta 
piyasasma urnuldugu kadar tesir etme
rni~tir. 

Qilnkil bu kan!?1khklar bu senenin yu
murta mevsiminin sonuna ras gelmi~
tir. Bu itlbarla istihsal nuntakalarm
dan ihtiyac1 kar~1layacak kadar mal 
gelmiyor. Ge~en sene bu mevsimde fi
atler 14 liraya kadr indigi halde bu se
ne 16 lira da tutunmas1 piyasarun sa~
lam oldugunu gt>steriyor. 

Ancak isyamn devam etmesi alakah
larda bundan sonraki istihsal mevsl
ml 1~in endi~e uyand1rmaktadJ.r. Bu
nun i<;in tacirler yeni mahre~ler te
darikine <;ah~1yorlar. -----

Merkez bankas1 umumi 
mOdOrO Berline gitti 

Merkez bankas1 umumi mi.idtirii B. 
Salahaddln Berline gitmi~tir. B. Sal~
haddinin, Alman kontrol heyeti ta
rafmdan, ihracat e~am1zm fiatlerl 
hakkmda ahc1 ile saticllar arsmda ya
pllan uyu~malara miltemadiyen milda
hale etmesinden ileri gelen ~kayetlere 
dair Alman hilkiimetile temasta bu· 
lunacagi ve Almanyadan satin alma· 
cak malzeme i~in gorii~meler yapa
cag1 sayleniyor. 

Sahife 3 

ARADA SIRADA: 

Ya Kazansalard1 ? 
Tilrk milli futbol tak1m1, kcndine 

has bir teknikle, kah muhacimi mua
vin ve kah miidafii muhacim oyna
tarak, dama miltehass1slanm hayran 
eden bir ustahk gosterip bir kere da
ha maghip oldu. 

Ti.irk milli futbol tak1mmm, veril
mil? gibi gosterilen emeklere ve hald
katen, bilyiik fedakArllklarla verilen 
paralara ragmen maglubiyetlerine 
ahl?am1yanlar, bu sefer gene mtitees
sir oldular. Qolak rniidafi, topal sol 
nc1k, acemi muhacim, beceriksiz sol, 
sag ve orta rnuavinle olimpiyad safa
sma giden bir taklmdan muvaffala
yet bekliyenler, kendilerini boyle bir 
funide kaptiranlar, snflyetledne rnil
teessir olsunlar ve dii~iinsilnler: Ya 
korleme bir ~nsla galib gelselerdil.. 
Ya bu ma<;1 kazansalard1? .. diye dil
~ilnsilnler. 0 zaman, koltuklanru ka
bartarak, gogiislerini gererek, kafala
rim dik tutarak, spor teknigini, spor 
bilgisini, sporcu Qlmo.k ~rtlanm ka
fam1za vura vura - bugiine kadar 
vurduklarmdan daha _,iddetli vura
rak - yan !;lzecekler, bugiin can <;eki
~n futbolil, kor bir ~ansm yardunile 
Oldilreceklerdi. 

Bir kere daha ycnlldiler. Temennl 
edellm kl bu son ders bize sahiden 
ders olur da bundan sonra futbo
li.in, her ~ehirde bir stad yap1p, on blr 
ki~iyi futbolcti kiyafetine sokmak de
mek olmad1g1ru, futboliin snde antre
nor getirtmekle, avu~ dolusu para 
harcamakla yiirilmiyecegini anlanz. 
Bu sefer olsun itiraf ederiz ki, etme
miz 1B.zlmd1r ki spor demek her ~y
dcn evvel atletizm demektir. 

Nas1l yelkensiz kotra, dilmensiz ge
mi, kiireksiz sandal olmazsa, atletsiz 
spor olmaz. Ko~anuyan kilrekcl, atla
yanuyan yilziicil, yilzemiyen tenl~l 
tam atlct degildlr. Futbolcilntin ise 
ko~masi, atlamas1, ylizmesi ~rtt1r. 

Blze her ~eyden evvel i~ki i<;meyen, 
sigara i<;meyen, idman s1ralarmda 
kendini her tiirlil yorgunluktan koru
mas1m bilen gurbilz vucutler laz1m. 
Atlet laz1m bize. Ko9Rn, athyan, yU
zcn, tenis, voleybol, basketbol, futbol 
oymyan, clrld ve disk atan atlctleri
miz arasmdan on bir ki~i se~ip futbol 
tak1m1 yaptig1m1z giin: Bizde de fut
bol var! diyebiliriz. 0 gilne kadar; tam 
atlct yeti-?tirecegimiz gilne kadar; i~
timai miiesseselcr yoklamasmda: Sport 
diye scslendigirniz zaman alacagnmz 
cevab: Na mevcut! olmalld1r. Yoksa 
teljkilfltta bu para, blzdc de bu ense 
oldukga <;ok dayak yeriz! .. 

s. t. 

Belediye reisi muavinligi 
Belediye reis muavinlerlnden Nuri

nin mezuniyetinin ii<; ay daha temdidl 
i~in belediye reisligine miiracaat etti
gini yazmi~bk. Bu talebin Dahiliye ve
kaletince tasdik edilmek uzere oldu· 
guna dair mahimat gelmi~tir. 

Kuvvctle soylendigtne gore bay 
Nuri ii~ ay sonra otuz senelik rnemuri
yet hayatm1 ikrnal edecegi i<;in tekaiid 
olacaktir. istanbul belediycsi reis mu
avinliklerinin bir muavinlige indirile
cegi bu suretle bay Nurinin yerine ba.,
ka birinin tayin edilmiyecegi tahmin 
ediliyor. 

Bir tramvay yofdan ~1kt1 
Sirkeci - Edirnekap1 hattma i~e

yen bir tramvay di.in saat 18,45 de Be
yaztdda yoldan ~lkm1~, fakat bir mild
det sonra yola konm~tur. Bu Ji.i.zden 
20 dakika kadar sef erler dunnu~tur. 

Ba7 Am.ca.ya l'tire ... 

11 ~\\II\\11111\\j\1111111111 l II/ J //I I /1 rl fl! 
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... Mesela ~enliklere neden kaplum· 
baga ya~ ile ba~l9.nmadl da ..• 

-

aO 
... At yan~1 ile ba~land1?.. Qiinkii B. A. - O halde ~~nliklere otorr.ct-

bu, her ba~rd1g1m1z memleket i~e bil veya tayyare 1an~1 ile ba~a~ 
ne bilyiik bir h1zla ba~lad1g1m1zi ima lzydl!.. 
ediyor ..• 



Sahile 4 

Erciya~ tepesinde 
Kayseriden bir kafile 3800 

metre yiikseklige ~1kb 
Kayseri 4 (A.A.) - Halkevi tara

fmdan Ercly~a g1krnak iizere bilyilk 
bir kafile tertip olunmu~tur. 

Kafileye biri dokuz y~mda olmak 
iizere ii<t kadm ve iki erkek i~tirak et
mi~tir. Kafile Tekin yay!asma kadar 
kamyonla gitmi~, sabah saat 6,30 da er 
radn daga brmanmaya b~lam1~t1r. 

Dagm gok tehlikeli mmtakalarim 
biiyiik bir cesarct ve mctanetle ~an 
kafile, saat 14,30 da 3800 l'akmu gos
teren tepeye varnu~tir. Tepeye Halk
evi adma bir bayrak dikilmi~tir. Tepe
de bir mahfaza iyinde bulunan deftere 
~1kl~ hatrras1 kaydolunmuf?, donil~ 
develi yolu ile yap1lrmfjtir. 

Kafile halinde Erciya~a g1kmak im
lmm oldugunu g0steren bu seyahat, 
Erciy~n yakln yillarda dagc11Ik ve 
toplu seyahatlarla kayakg1hga st.hne 
olabilecegi iimidini vermcktcdir. 

Almanya ve ltalya 
(Ba!! taraf1 I inci sahifede) 

ALi\IAN ZABITEERi KARAYA 
QIKTILAR 

Cebelilttank 4 - ispanyoi Fasmda
ki Ceuta limamnda bir kag Alman 
gemisi bulunmaktadir. Bunlann ara
smda Doy<;lancl zirhlm da vardzr. 
Zzrhlmm zabitan ve mii.rettebati bugiin 
karaya gikmi~lardzr. 

Paris 4 - Alman gemisi zabltan 
ve miirettebatmm· karaya ~1kmasi Al
manyanm dogrudan dogruya ispan
ya i~lcrine kan~mas1 manasma gel
memekle beraber asilere kar~1 sem
pati beslediklcrini gosteriyor. Bu hu
susta protesto etmek ispanya hilku
metine dii~er. 

Karaya !;Ikan zabitler general Fran
koya nezaket ziyaretinde bulunmu~
larsa, hil( bir ecnebi hilkumetin ta
mmad!gi asiler reisine yap1lan ziya
retin hususi bir manasi olacaktir. 

Paris 4 - ispanya ihtilalinin ald1-
gi ~ekil ilzcrine Fransa hilktimeti dev
letlere milracaatla ispanya i~lerine 
kan~1lmamas1 taahhtit edilmesinl tek
lif etmif?ti. ingiltere bu teklifi ~ok 
lyi kar~lam1~tir. Bugiln rnuvaf1k ce
np vermesi bekleniyor. 

Alman hariciye nazm, Sovyet Rus
ya da itilaf1 kabul etmek ~artile mii
zakereye giri~mege muvafakat ettigi
ni bildirmi~tir. 

italyan hariciye nazm, M. Musso
lini ile gorii~ilkten sonra cevap ve
recegini bildirmi~tir. 

tTALYANIN VAZiYETl 
Paris 4 - Romadan gelen habcrlcr 

ftalyu hiiktimctinin bir bitarafl1k an
la masma i~tirak etmek arzusunda 
ohnad1gn11 bildircliginden hazt cndi~c
Jcr uyanm1~ttr. 1ta1yan gazctclcri is
panyadan Parise altm gehnesini 
ehcmmiyctle lmydederck Fransay1, fs
panyaya silah vermeklc ittil1am cdi
yorlar. ftalyan gazctcleri fspanyol 
Fasma gondcrilmi~ olan f talyan tay
yarelcrinclen hi~ bahsctmiyorlar. 
FRA1.SA 'IN i 'GiLTERE NEZDiNDE 

TE~EBBUSU 
Londra 4 - Fransa, ingiltcrenln 

cevab1m acele vermesi i~in te~ebbtis

te bulunmu~tur. Bunn sebep Ceuta
da Alman zabitlerinin karaya c;1karnk 
nezaket ziyareti nam1 altmda ftsilc
rln reisi general Franko ile gorii~me
leri ve bu yilzden beynelmilel vaziye
tin kanf?mas1 ihtimalidir. 

Alman zabitlerfnfn bu ziyaretleri, 
ispanyol ftsileri ile baz1 ecnebi dev
letler arasmda s1k1 miinasebctler bu
lundugunun blr delili sayilmaktad1r. 

Ccutadan alman habcrlerdc asilc· 
rin AlmanJan iskfm etmek i~in ~im
diclen odalar haz1rlanu~ olduklart bil
dirilmel•tedir. 

ingiliz diplomasi mahafili, bu sa
bah Frans1z sefirine ingiltere tarafm
dan verilecek cevabm gecikmesinin 
scbebi ingiliz nazirlanmn tatil giln
lerini gegirmekte olduklan be
yan edllmi{;tir. Cevabm daha faz
la teehhiir etmiyecegi zannolun
maktad!r. 

FiGARONUN BiR !\-1AKALESi 
Paris 4 - Sag cenaha mensup Fi

garo gazetesi yazd1g1 bir makalede 
Fransanm ispanya ~crine kan~a
mak karanm muvaflk bulmakla be
raber bir Akdeniz miivazencsi nok
tasmdan Fransamn cereyan eden va
kalara alakasiz kalam1yacagm1 soy-

Afyon al1m1 
Koylulere kilo ba~1na 

bir lira avans verilecek 
Uyu~tw·ucu maddeler inhisari ida

re meclisi diin toplanarak, koylillerc 
bu seneki afyon mahsulleri igin veri
lecek avans miktarm1 tesbit etmiJ?tir. 

Avans kilo b~ma blr liradJ.r. Fakat 
verilecek para bundan ibaret degildir. 
Harici afyon sab~lanna mahsul mlk
tanna gore afyon fiati tayin edildik
ten sonra aradaki fark da milstahsille
re dagztilacaktir. 

Avans miktari bu fiatin ne olacagm1 
g0steremez. Ancak bu seneki mahsu
Hin ge~n seneki kadar iyi olmamas1-
nm avansm tesbitinde tesiri oldugu 
anla~1hyor. -------

Dun yap1lan 
giire~ler 

(Ba!J taraf1 1 incl sahiledc) 
~imdiye yenilmiyen yegane gilre~~i

miz Mersinli Ahrneddir. Mersinli Ah
med bugiin yapt1gi gilre~erde isvegli
ye, italyana ve isvigreliye sayi hesabi
le galib gelmi~tir. Ahmedin oniinde 
bulunan <;ekoslovak tasfiyeye ugrad1-
gmdan, FinlandiyalI da hiikmen mag
IUp sayild1gindan Mersinli Ahmed bu
giin s1klette ya dilnya ikinciligini ve
ya ii~iincillilgunii kazanacaktir. Bu
giin Mersinli Ahmedin onilnde biri 
Frans1z oteki Amerikall iki rakib var
d1r. Ahmcdin oniinde bulunan Fran
s1zla11n tek, Amerikalmm 3 fena pu
van1 vardlr. Bu vaziyette dlinya ildn
ciligi ile ii~iinctililgli Mersinli Ahmed 
lie Amerikah arasmda yap1lacak gii
re~ neticesinde paylaf?1lacakt1r. 

Giire~l(ilerimiz 23 scrbest giire~ mil- . 
sabakas1 yapm1~lar, dokuzunu kazan
m1l?lar, 14 i.indc maglii.p olmul?lard1r. 
Merslnli Ahmed milstesna, diger bil
tiln gfue~~ilerimiz tasfiyeye ugram1~
lardJ.r. 

Yann grekoromen usulli giire~ rnil
sabakalarma ba~lanacaktir. 

Ticaret anla~malar1 
(Ba, tuaC1 birinci aahifede) 

ile yaptlacak ticaret anla~rnasmm 

rniizakcresine heniiz b~lanmarm~tir. 
Yugoslavlar milzakerenin Belgradda 
yap1lmasm1 istemektedirler, milzakc
rc bu yilzden gccikmektedir. 

Ogrendigime gore; rni.iddeti 21 tem
muzda bitmi~ olan Tiirk - Yugoslav 
ticarct anlaJ?mas1 3 ay daha uz!:ltila
caktir. 

Senbenua mektebinin / 
mahzeninde bulunan §araplar 

Galatada Senbenua Frans1z mekte
binin mahzeninde odun y1gmla11 arka
smda 6 f1~1 i~inde 1889 litre dokme 
aynca diger bir yerde 3110 ~i~e ka~ak 
~rap bulundugu yazilm1~ti. 

Diin dokuzuncu ihtisas mahkemc
sinde mcktcp muhasebecisi M. Darbua 
Polun muhakemesine devam edilmi~
tir. Mubasebecl, evvelce bu gizli ~arap
lardan mektep mtidirile katibinin ha
berdar olmad!klarm1 soylemi~ti. Diln
kii muhakemesinde muhasebeci bu if a
desini degi~tirmil?, ancak mektep mah
zeninde bulunan 510 lii~e liarabm ki
llsc ftyininde kullamld1gm1 ve bun
lara su, ~eker Have cdilerek ~araphktan 
~1karilchgim soylemi~tir. 

~ahidlerin celbi ve baz1 hususlarm 
inhisar idaresinden sorulmas1 maksa
diie muhakeme 17 a{,rustosa talik edil
mi~tir. 

$ilenin sofular koyOnde iki 
k1z ka~1rma vakas1 

f?ilenin Sofular koyilnde iki k1z ka
l(Irma vakas1 oldugu aliikadar makam· 
Iara bildirilmiJ?tir. Vilayet bu iki ha
~enin tahkiki ve faillcrin meydana ~1-
kanlmas1 i~fn emirler vermi~ ve tah
kikatm mahallindc idare edilmesi igin 
buradan memur gonderilmi~tir. 

$irketi Hayriyenin 
yaptlracag1 vapurlar 

~irketi hayriyenin yeniden yaptira
cagi iki vapuru in~aat tezgahlanna 
koydugunu yazm1~bk. Bu vapurlara 
aid in~aat malzemesinden bir kisrru bu
rada tedarik edilmekte bir k1srn1 da ha
rigten miibayaa cdilmektedir. 

in9aata aid ilk malzeme partisi ev
velce ihzar edilmi~ti, malzemenin ikin
ci partisi de bu defa hazirlannu~hr. 

Vapurlann in~1 muayyen miiddet 
zarfmda ikmal edil~ olacakhr. 

Egiipte halkzn 
regi sorulacak 

Bundan sonra yeni bir 
belediye te~kil edile~ek 

Fatih kazasmm bir k1s1m mahalle ve 
koylerinin tefriki ile Eytibtin bir 
kaza haline konuldugu maliimdur. 
~imdilik Eyiipte yalmz millkiye te~ki
lab yap1lm1~tir. Eyilbiln belediye teJ?
kilatl gene eskisi gibi Fatih beledi
yesine tabidir. Bu suretle Eytip kazas1, 
istanbuldaki diger kazalardan istisnai 
bir vaziyette bulunuyor. Yani bir Eyilp
lil kaymakamhga aid i~ini Eyiipte yap
tiracak, fakat belediye i~i i~in gene Fa
tih belediyesine miiracaat edecektir. 

Yeni bir belediye ~ubesi tesis il(in 
bazi kanuni e~kal ve merasime riayet 
etmek laz1mdrr. Bunun igin Eyiibiln 
Fatih belediye ~ubesinden aynlarak 
aynca bir belediye ~ubesi tef?kil! i~in 
ilk once halkm rcyine milracaat etmek 
laz1mdir. Bu ay sonunda Eyilpte hal
km reyine miiracaat edilccektir Hal
kln ekscriyeti Eyiibiin Fatihten aynla
rak bir belediye ~ubesi hallnde tef?ek
kiiltine muvafakat cdersc ve 9ehir mec
lisi de bu karan tasvip ederse vilayet 
idare heyeti karan almd1ktan sonra 
kcyfiyet Dahiliye ve'kaletJne bildiriie
ccktir. Vekaletin tasdikinden sonra ye
ni belediye te~ekkill edecektir. 

Eilti.in bu muamelat be~ alti aydan 
evvcl ikmal cdilemiyeceginden Eyi.ip
te bir beldiyc ~ubesi te~kili kanunu
sanidcn cvvel kabil olam1yacaktir. 

Adis Ababada 
korku 

(BaJ tarllf1 bnmci sahifede) 

Cibuti 4 (A.A.) - Adis-Ababadan 
gelen haberlere gore Habe$Zer, Dedjaz 
Aberranm kumandasz altznda Adis-A
babaya taarruz etmi~lerse de pii.skiir
tiilmii$lerdir. 

Yagmurlar mevsiminde Adis-Ababa
ya kar$i bu kabil tarruzlar yapilmaszn
dan korkulmaktadzr. 

TREN YOLUNA TAARRUZLAR 

Portsaid 4 (A.A.) - General Maajio 
kuvvetleri, normal bir ~ekilde i~lcmek
te olan tren yolunu tahrip etmek isti
yen 2000 ~adar asiyi pilskiirtmii~lcr
dir. Asilerin Adis-Ababaya kar~1 yap
m1~ olduklan taarruz, Habe~ cenga
verlerinin patronu bulunan Sen-Jorj 
yortusu miinasebetiyle yapllm1~tir. 

Miitecavizlerle te~riki mesai su~u ile 
yakalanan Habe~ ba~ papas1 Petros, 
k1sa bir muhakemeden sonra sokak or
tasmda kur~1ma dizilmi~tir. Soylen
diginc gore, bu h~dise, htikilm silren 
asabiyet ve kan~1klig1 artt1rm1~tir. 

italyan otol'itele1i asilerle vukuu 
muhtemel ~arp1~malan onlemek ii
zere, ahaliyi evlerinden c;1kmaktan 
mcnctmi~lerdir. Adis-Ababa ~ehrinde 

harp hall rnevcuttur. Sokakta millrc
zeler dola~maktad1r. 

o~ ayhk ucret tar if eleri 
Elektrik, tramvay ve hava gazma 

aid ii<; ayhk Ucret tarifelerini tesbit 
eden komisyonlar Im aym onuna ka
dar toplanacaklard1r. 

Bu tarifelerde bir degi~iklik olup 
olm1yacag1 heni.iz kestirilememekte
dir. 

Garsonlar cemi~;etinin 
hesaplari tetkik ediliyor 

istanbul Ticarct odas1 esnaf !?Ubesi 
direktorlilgil garsonlar cemiyeti he
saplanm incelemege ba~lam1~br. Bu 
tedkikler bir haftaya kadar neticele· 
necek vc bunu milteakip diger esnaf 
cemiyetlcrinin hesaplan gozden gegi
rileccktir. 

Ilk mekteplerin muallim 
kadrosu 

istanbul ilk mekteplerinin mtiallim 
kadrolan rnaarif miidilrlilgil tarafm
dan haz1rlanmaga ba~lanm1~tir. Bu 
yeni kadroda bir taklm muallimlerin 
nakil ve becayi~leri yaptlacak ve ihti
yag gorillen mektcplere de yeniden 
muallimler tayin edilecektir. Kadro bu 
ayin on be~ine kadar tamamlanacak ve 
ber muallim yeni sene b~mda hangi 
mektepte ders ald!gm1 bilecektir. Bu 
suretle kadro erken tanzim edilmekle 
ilk mektcplerin tedris~¥1d~ biJ: ak
sakl1k olmlyacaktir. 

Nobet<;i eczaneler 
Bu ak,am nobet~i eczaneler ,unlardll': 
~i~li: Ma~ka, T aksim: lstiklal cad

desinde Kemal Rebul, Kurtulu~ cadde· 
8inde A. Galapulo, Beyoglu: Galatasa
ray, Posta sokagmda Garih, Gala ta: 
T op~ular caddesinde Hiday et, Kas1m
pa;a: Mi.ieyyet, Haskoy: Aseo, Emin· 
on ii: Ag op Minasyan, Heybeliada: 
Halk, Biiyiikada: Merkez, Bak1rkoy: 
fstepan, Sanyer: Biiyiikderede Asaf, Ta· 
rabya, Emirgan, Yenikoy, Rumelihisa· 
rmdaki eczaneler, Aksaray: Sanm, Be· 
1ikta§: Nnil, Oskiidnr: Selimiye, Kadi· 
koy: O~ler ve Sotiryadis, Fener: Hii
eamcddin, Samatya: Emin R1dvan, $eh
remini: Naz1m, Karagiimriik: Mehmed 
Fuad, Alemdnr: E§ref Ne;set, Kii~ukpa
zar: Y orgi, $ehzadeba§l ibrahim Halil, 
Beyaztd: Cemil. 

OLOM 
Tiiccardan bay Garabed Topal

yan vefat etmif olup, cenaze me
rasimi, bugiin saat 14 de Beyoglu 
Bahkpazan Ermeni kilisesinde ya
p1lacaktir. 

Fun us 

L... . 

I ~O~SA] 
Istanbul 4 Agustos 1936 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERt) 

Esham ve Tahvilftt 

fst. dahilt 96,50 f~ B. Hamilino 9,90 
Kuponsuz 1933 • Miicssi.s 85,-
istikrau 96,- T. C. Merkez 
Onitiirk I 21,97,50 Bankasi 74,-

• II 20,27,50 Anadolu hlsse 26,05 
• Ill 20,80,- Telefon 8,.SO 

Miimessil I 47,70 Terko5 12,50 
• II 46,10 <;imento 10,55 
• III lttihat deA"ir. 8,50 

It Bankasi 9,90 Sark • 0,70 

(Para (Qek flatlerl) 

Paris 12,05,50 Prat 19,22,66 
Londra 632,25 Berlin 1,97,45 
Nev York 79,30,- M•dn"t 5 88 10 .. , , 
Milano 10,07,80 Beland 34,74,70 
Atina 64,25,- Zloti 
Cenevro 2,43,55 <C,22,83 

4,32,25 

107,73,16 

24,86,25 

Brilksel 4,71,35 
Am1terdam 1,17,-

Penio 

Biikr~ 

Sofya 63,46,50 Moskova 

.,.w.i...., .... -...~ TAKSIM bah~esinde 
Bu ak~am 21,45 te 

FLORYA 
Biiyiik operet 3 perde 
Pek yakmda: Babahk 

Fiatler: 75, 50, 35 
me~rubatla beraber 
Pa zartesi Kad1koy: 

Siircyya Bnhccsinde 
FLORY A 

5 Agustos 193G 

Dun Berlinde ga-
111/an miisabakala 
Giille ve halter miisabaka· 

lann1n finalleri 
Berlin 4 (A.A.) - Gillle ve Haltet 

finali: Yan ag1r siklet: I 
Birinci: Hostin - F1·ansa. - Develope, 

110 kilo, Arra~e, 117,50 kilo, Epole 145 
kilo, yekun 372,5 kilo. { 

ikinci: Deutsch - Alrnanya - Develo
pe, 105 kilo, Arr~ 110 kilo, Epole 150 
kilo, yekfm 365 kilo. t 

Ul(ilncii: Vas1f ibrahim - MJ.Slr - ne.. 
velope, 100 kilo, Arr~e, 110 kilo, Epo. 
le, 150 kilo, yekun 360 kilo. l 

ERKEKI,ER ARASINDA FLORE 
1\10SAB.AKALARI 

Berlin 4 (A.A.) - ilk flore musaba
kalar1, erkeklcr: 

Macaristan - A vusturya, 8-8 berabere 
kalm1~lard1r. 

Fransa: 12-4, Arjantine galib. 
Almanya: 10-6, Bel~kaya galip. 
italya: 13-3, Amerlkaya galip. 
Berlin 4 (A.A.) - flore crkekler -

domi ginali: italyn: 13 - 3 Avusturya 
ya galib franSiza 1 - 4 almanya ga!ip • 

200 l\IETRE n:O!?U SEQMELERl 
Berlin 4 (A.A.) - 200 metre ko-?U 

se~im miisabaklan: An:erikal1 Owens 
ile Packard, 21 2/ 10 saniye ile yeni bir 
olimpiyad rekoru tesis etmi~Ierdir. 

KADII\"LAR AUASINDAKi 
1\IUSABAKA 

Berlin 4 {A.A.) - Kadmlar arasm
da yap1lan disk atma miisabakalann
da Lchistanh Wajsovna, diski 44,69 
metreye atarak yeni bir olimpiyad 
rekoru tesis etmi~tir. 

Dort dakika sonra Alman Mauer
mayer, diski 47 ,63 metreye atarak bu 
rekoru kirm1~tir. 

Berlin 4 (A.A.) - Kadmlar arasm
da yaptlan 100 metre kof?u finali: 

Birlnci: Stephens, olimpiyad ~am
piyonu, 11 5/ 10 saniye. 

ikinci: Walasiewicz, 11 7/ 10 saniye 
Uc;ilncli: Krauss, 11 9/ 100 saniye. 

KAYIK YARI~LARI GERI KAI.DI 
Kiel, 4 (A.A.) - Flrtma yilziinden 

olimpiyad kayik yar1~lan, ba~ka bir 
giine b1raktlm1~t1r. 

GumrOk dairelerinin Galataya 
nakli haz1rhklar1 ilerliyor 

Gi.imriik dairelerinin Galatada <;ini· 
Ii Rihtim hana nakilleri iyin hazirllk
lara b~lanm1~hr. Handa yapllacak 
tadilat bugiinlerde mtinakasaya konu .. 
lacakt1r. 

~ehrimiz.1e mczunen bulunan giim
riiklcr umumi miidtirii B. Mahmud 
Ncdim bu nakil i~lerine aid tertibatl 
gozden ge~rmi~tir. Ycni binada gilm
rilk komisyonculanna da yer aynla
ca.ktir. 

1gu~~~~:~r Taksi Bah~esinde 15 p~~~~10s ~ 
Fmd1kh ~ocuk Esirgeme Kurumu menfaatine 

BUYiiK USAMERE ve SU ET DUGUNU 
HALK ~ehir Tiyatrosundan San'atkar NA$1T 

OPERETI San'atkar HAZIM ve arkada~lan 
Deniz K1z1 EFT ALY A SADi SAFIYE 

Bando - Varyete - Kukla - Orkestra - Hokkabaz 
~am!lillm•mll <;ocuk kaydi i~in Bahceye muracaat. E:J:l!llD~n!':IZC:DI,, 

BULMACAMIZ 
Soldan saga :. 

Soldan saga : 
1 - Soluk (5) Uzakla~tirma (4) 
2 - Topal (5) 
3 - Li.izumsuz (6) Zengin dran-

s1zca) (3) 
4 - Akar su (5) 
5 - Sorgu (4) 
6 - Zaman (2) ile (2) 
7 - Bu yapbg1mz (7) Nata (2) 
8 - Temelli (6) 
9 - Dost (3) Akar su (5) 
10 - Avu~ igi (3) irade (4) 

·Yukardan a$a§i: 

1 - <;ok gilzel (5) Renk veren mad
de (4) 

2 - Bilyiik (3) Nida (2) 
1; 3 - Ziyade (5) Mls1r mabudu "(2): 
f 4 - Parlak kuma~ (4) 
' 5 - Giinlerden biri .(4) Derl sert
le~mesi (5) 

6 - Bir ~ey kullanmak i~in verilen 
para .(4) Ugurum ,(3) 

7 - Kurum .(2) Adi kum~ (5)' ~ 
r-. 8 .:_ Kulube .(6) Karadenizli ,(3): 
. 9- J3ji· ta§ ~(4). ~v~k degll 14)~ 

\, 

7 

8 

9 

10 - Gilzel (3). 

GE<;EN BULMACANIN HALLI 

Soldan saga : 1 - Soluk - Kabn 
2 - Alo - itibar, 3 - Kola - AI, 4 -
Akur - On, 5 - imtihan, 6 - Ab ,. 
Anafor, 7 - Kalkan - Han, 8 - iri " 
Tavus, 9 - Mi - Atay, 10 Ege - Dar,. 
Ta. 

Yukardan a~gr : 1 - Saka - A.Id: 
de, 2 - 01 - Kibar, 3 - Lokum - JJ• 
me, 4 - Ortak, 5 - Kil - inat, 6 ~ 
Tarhana, 7- Ki-A!- Var, 8-Abe." 
Nohut, 9 - Balo - Rasat, 10 - M' 
;N~ - Ya. \ 

-
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MAGLOBIYETIMIZIN SEBEBLERI 

eki R1za, hem se-~im 
m ,ma usulii ii 

a 1 bul y r 
Milli tak1m hayali bir tak1m tahminlere 

ve indi mUtalaalara istinad 
edilerek kurulmu$ 

Milli takmllIIllZlll N orveglilere kar~ 
ugradlgi agn: maglubiyet, di.in de ~az· 
dlgmnz gibi, her taraf ta biiyiik bir 
teessilr uyanchrdl. Ma~ hakmda ge
len miitemmim tafsilAt bu teessi.irii 
bir kat daha arhrdl~ Meger takumm1z 
panige ugr~. oyuncularumza oyun 
esnasmda dama da~1 gibi mlitemadi· 
yen yer d~tiri~, velhasll takun 
herctimer~ bir vaziyete girmi~tir. Ta· 
lwn kaptam Htisntiniln magtan iki 
gtin evvel yaptlan a-ntreneman hak· 
kmda soyledigi ~u manidar sozler, 
mag!ubiyetimizin sebeplerini aydmlatI· 
yor: 

- «~ocuklar iki tur kO$UYU bitire
mediler. O derece idmansiz ·z:e nefessia 
bulunuyorlar.» 

Bu panik, hercilmer~ ve ncfessizlik 
ka~da talrnnmuzm daha fazla gol 
yemedigine ~likiir etmek laz1mdlr. Bu 
~artlar altmda oynanan blr magta 
muvaffaklyet beklemek a.bestir. Ta
klmumzm ugradlg-t agir maglubiyet 
hakkmda Berlin olimpiyadmda bulu
nan hususi muhabirlerimizin gonde
receklerl mufassal mektuplar vaz1ycti 
daha :.riyade aydmlatacaktn:. 

ZEKi RIZANIN BEYA. ~ATI 

Bu magltibiyetin sebeblerl llakkm
da, milli takmum1zm eski merkez mu
hacimi Zeki Rlzaya ba~-urarak fik
rini sorduk. Zek-t Riza sordugumuz 
suale cevap vererek dedi ki: 

- Magm bu neticesinden sonra mu· 
talaa bcyan etmek gok kolay bir~ey
dir. Halbuld bu i~lerin esasma yani 
~ segim usulune, hem de gall~ma 
tarzla11na muar1z bulundugum igin 
bu ag1r maghlbiyet hakkmda uzaktan 
mutalaa beyan etmegi dogru bulmu
yorum. Esasen oradaki ~rtlar ve milll 
talmrurmzm ne vaz1yette ve ne haleti 
ruhiyede bulundugunu bilmedigim ve 
kar~1l~t1guruz taklmm kuvvet ve 
teknigi hakkmda hig bir fikrimiz ol
madlg-t igin bu maghibiyetin sebeble
rlni kati olarak te~s etmek milmkiin 
degildir. 

EN KUVVETJ.i TAKII\11 BULAB1L1\IEK 
GAYESi TAKiB EDiLI\fEDi 

Sonra milli futbol tak1mmm te~ki
linde anlamad1g1m bir nokta vardn:: 
Te.Imm te~il edenler en kuvvetli ta
lnrm ~ikardlklanna ve taklma en iyi 
oyuncular1 aldlklarma nas1l kanl ol
duklanm bir tilrlii anlayamadlm. 

Qiinkii gerek buradaki gall~a: sis
temlcrini ve gerek istanbulda ecnebt 
takunlarla yap1lan bir kag magi, en 

kuvvctli takmu te~ edebilmek ve 
bulabilmek gayesinden tamamile uzak 
buldum. 
HAYALi TAHl\llNLERE l\IUSTENiT 

BiR TAKIM ~IKARILDI 

Mesela burada yap1Ian maglarda, 
Rcbii ve Hakk1 gibi oyuncular, hig tec
riibe ediltnemi~lerdi. Halbuki ¢mdi 
ogrcniyorwn ki bunlara Norve~e kar
~ ~kanlan milli tak1mda yer verilmi~. 
Bu, gosteriyor ki taklm hayall bir ta
lorn tahminlere ve masa ba~mda yil
rutulen faraziyelere istinat edilerek ~ 
kil edilmi~tir. 

Taklm te~kili mcselesi, uluorta ko
nu~lacak basit bir i~ degildir. kuv
vetli ~eklini bulmak igin gok csasl1 
tecrubeler yapmak ve kafa yormak 
Iaz1md1r. 

GELi~i GUZEL BiR T.<\Kll\t 

Bu nokta~ a ise bizde hemen hemen 
hig ehemmiyet vcrilmedigini ve geli~i 
gilzel bir tak1m yap1ld1gm1 gortiyorum. 
Eger gelen haberler dogru ise ve bir 
arallk Fikret, Hiisnii santrfor, Ya~r 
sol a(;lk oynatilnu~ ise, bu haller 
taklmda panik ve anar~1 hilkilm siir
dilguni.i gosteriyor, milli taklrmrmzm 
nc feel vaz1yetlere du~tilgilnii dii-tiiln
dilkc;e cidden mtiteessir oluyorum. 
Bu i~lerde hem daha gok cidcli davran
mal<:, hem de daha ~ok bilgili ve esasl1 
~alI~mk laz1mdlr. f?imdiki halde bu 
maglflbiyet hakklnda soyliyebilecegim 
sozler bundan ibarettir.::. 
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ICOL SAATl.EUi 
Kadm erkck hepimizln kolunda sa

at var. Hepimizin diyorsak sbz tem
sili diyoruz. Acaba kol saati kullanan
lar, bu saatlertn kimin icad ettigini 
dil~tindiiler mi? Ne miinasebet! iizil-

llninu ye de bagm1 sorma dcmi9ler. Gel
gelel1m bunu yanh~ soylemi~lcr, insan 
yedigi ilzumiin hangi bagdan geldigi
ni S011lp ogrense daha iyl cder. 

Kol saati yeni bir ~ey degilcUr. Uc; 
astr evvel kol saatini Pascal icad etti. 
Pascal muas1n bir muharrir ~oyle ya
z1yor: 

- ~~tlacak bir ~ey! ... Paskahn bi
leginde bagll bir saat var!. .. 

UQ\ l\llLYON SENE! .. 
Ba~ dondurucu bir rakkam!. .. 
Nevyork tnrihi tabii milzesi di,.ekto

l'ti, Patagonyada yapbgi bir hafriyat
ta, bugune kadar gorulmemi~ bir ta
kim hayvan iskeletle i buldu. Prof esO
run soyledigine gore bu iskelctle.r tic; 
:rnilyon senc evvele aittir. !~in asll 
gaubi bu hayvanlar bogucu blr gaz
la o1mu~, hepsinin agtzlari a~1k kal-
1111~ •• 

Daha o zam~n zehirU gazlar varm~ 
de.mek ... Soz dogru: Giine.5in altmda 
l'eni hi~ bir ~ey yok!. •• 

HESAP MESELESl 
Gegenlcrdc bu sutunda okum~c;unuz-

dur. Vimyde bir merasim yap1ld1. 4,500 
Kanadah eski muharipleri 8 inci Ed
vard ziyaret etti. Bu muharipler Pari
se geidiler. Paris ~ir mcclisi azala
rmdan blli teklif etti: 

-4,500 eski mubaribc miizcled, ta
rlhi abldelerl ve Eyfel kulesini gezdi
rclim. 

B:r teknik adanu dedi kl: 
- Biliyor musunuz bu dort bin be~ 

yilz k~iyi Eyfel kulesinin birinci kab
na ~Jkarmak i~n ka~ saat Iazrm? Alb. 
buc;uk saat.. Bu gezmeden vaz gegildi. 

llAKil\1E llUCUl\'I 
Baltimorda bir adam, yedi ya~nda 

bir k1zi kandlnp evine gotiiruyor. Blr
az sonra sokaktan gcgenlcr lnzm fer
yad1m duyuyorlar. Adam mahkemeyc 
sevkediliyor vc iki ay hapse mahkum 
oluyor. Klzm anncsi, hakimin goster
dig1 bu ~usamahaya sinirleniyor. Ha· 
kime hticum cdiyor, yilzi.lnil gozilnii 
tmr.allyor, kocas1 da hakim kendisiui 
mudafaa cdemcsin diyc ellerinl tutu
yor. Hakim derhal ikisini de 4 ay hap .. t
se m.ahkfun ediyor. faka.t on be~ giin 
sonra gene milsamaha gaste.riyor. iki
sini de tahliye ediyor. 

I~ kanununu tatbik 
i~in hazzrlzklar 
lktisad vekaleti sanyi 

miiesseselerinden 
malumat sordu 

!ktisad vekfileti gelecek hazi:randan 
itibaren tatbikine ba91a11acak olan ~ 
ka.nunu igin te~t hamllklanna ba~ 
l~tn:. 

Kanuna aid talimatname vekiller 
heyetine verilmi~tir. Vekfilet, sanayl 
mti.esseselerinden, kurulduklan tarih
ten bu yil haziran sonuna kadar her se
ne kullandlklan memur ve i~cilerin 
miktanm, bunlarm ne gibi i~erle me~
guJ. olduklarnn, varsa ecnebt mtistah-
demlerin is1m ve tabiiyetlerini, hangi 
vazifelcrde kullamldiklanm, Tiirk "lllil
tehassis ye~tirmek yolundaki tedbir
lerin ne gibi neticeler verdiginl sor
m~tur. Alaka.11 milcsseselerin bu hu· 
sustaki ccvaplanru 15 agustosa kad.84 
bildirmcleri istenilmi~tir. 10 dan faz. 
la ~~ istihdam eden miiesseseler 1\J 
kanunu hilki.imlerine tabi tutulacakla
rmdan bunlarm mcvcudu incelenlyor. 

Vekfilet ~ biirosu ¢i B. Enis Behi!r 
hazrrllklarla m~ olmak iizere ~h· 
Iimlze geJm.4;tir. Burada bir kag giln 
kald1ktan sonra Karadcniz sahllleri
ne gidecegi soyleniyor. 

lzmirde bir cinayet 
Bir gen~ ayn ya~ad1gi 

kans1n1 yaralad1 

tzmir (Ak~am) - izmirde Kordon
da deniz sporlar1 yurdunda, yurdun 
senelik gardenpartisi verilirken bir 
vaka olmu~tur. ibrahim ndmda bir 
gen~; son zamanda kanSI Nuriye ile 
aras1 aglldlgt Icin ondan ayn y~a
makta idi. ibrahim, on iig aydanberl 
aralan ac1k olan kanSI Nuriyeye, gar
denpartinin verildigi dcniz sporlan 
yurdunun kap1smda tesadi.if etmi~· 
tir. Nuriye, o esnada R1za adlnda bi· 
iisile konu~uyordu. Ibrahim, yanma 
yakl~ak: 

- Ne konu~yorsun? 
Diye sormu~. kachn da: 
- Sen ne h"'an~yorsun ! Demi~, 

bundan hiddetlenen ibrahim, Nuriye 
Canana bir tokat vurmu~ ve hiddetine 
galebe galnm1yarak b1~akla sag kiire
gi tistilnden yaralanu~tir. Kadtn ya
ralamnca feryada ba~lam1~ ve kanl:\r 
i~inde yere di.i~ii~tiir. En hararctll 
bir zamanmda gardenparti bu hadise 
yiiziinden dag1lm1~tir. Yarah kadln, 
yalnndaki Slhhat yurduna kaldml
rm~tir. Yarasi srrtmda ve oldukga 
agm:hr. Hadise tahkikatma miiddeiu· 
mwni muavinlerinden Ali Akkaya ta
rafmdan el konmu~ur. ibrahim tev
kif eclllmi~tfr. 

V ekaletlerin 
Resmi 
Dairelerin 
Nazar1dikkatine 

Maa1:if cemiyeti, resmi ilan.Iann 
ne.~rine tavassut igin, Heyeti Veki
leden ald1g1 kararda aynen: c .. .ilA:n
larm nc~ri hi~ bir suretle teahhiire 
ugramamak ve hazinece bu tarzda 
verilen ilanlardan daha fazla ticret 
itasma mecbur kahnmamak ve 
istenildigl zaman bu {lekilde i1An 
vermek ~na nihayet vermek. .. > 
~artlanm ilzerh1e almt{ltir. 

~u hale gore ilanlann1 
gazetemizde ne~rettir -

mek ve taahhura ugratma
mak isteyen resmi daire
ler bu ilanlarin1 miinha
siran "Resmi ilanlar tiirk 
Iimtet §irketi,, ne gon
dermelidirler. 

• !J'irketin adrcsi: istanbulda An
kara caddesi, Kar::unanzade ham 
ugilnci.i kat. 

Telefon: 20960 

Sahlf e 5 

Szcak giinlerde serin bir ger I 

Izmir yakininde 2250 met 
re yiikseklikte bozdag 
Buraya gidenlerin m1kdar1 her sene 
art1yor, golde eglenceler yap1l1yor 

\ 

Bozdagda gOl kenannda 

~ .(Ak~) - Bu sene yaz 
mevsimlnin s1cak giinlerini gegirmek: 
iizere Bozdag koyil ile GOlcuge ~l1tan
larm sayisJ. (300) ti bulm~tur. 2250 
metre yiiksckliktc Bozdagm serin ha
vasi i!rinde kaynak sulanru igerek is
tirahat edenler, ru·a sira, dagm gUzel 
manzaralt ko~lerine ve sayis1z kay
nak sulan ba~ kl.sa seyahatlere 
g.ikmaktadlrlar. 

Bozda.g koyiindeki evlerden ~gu, 
izmirden gelen ailelcr tarafinPan ki
ralanm1~tir. Bu ailelerden {30) u mu
allimdir. Digerlerl, tticcar, doktor ve 
sair serbest meslek erbabmm aileler1-
dir. GOlctik etra:fmdaki ko~erin sa
hiblerl de ko~Ierine yerl~~lerclir. 

Muhasebel hususiyeye ait GOlciikteki 
otelde bo~ tek oda kalmam1~1r, her 
taraf1 dolmu~tur. 

GOlgiik klyilan, ak~mla1:i geng ka
dm ve lozlarm geztnti ve eglencc yeri 
halini alrm~tir. B!lhnssa kay.ik ge
zintileri, ~ok eglenceli oluyor. Meh
taplI gecelcrde kay1k gezintilerine, 
GOiciikte oturnnlar gok ragbet edi
yorlar. Pazar giinlcri, Bozd:ig koyiin
de istirahate <;ekilenlerin <;ogu, ks.myon 
ve otomobillerle Golcilk k1y1lanna gl
derek buradaki ne~eyi arttirmakta
d1rlar. 

izmirde bazi klmseler, Golciikte 

$ark demiryollari 
memurlari 

Kumpanyan1n imtiyaz1 
devrederken ikramiye 

vermesini istiyorlar 
~ark demh'yollan kwnpanyasnun 

memurlan, kumpanyarun i~lctme imti-
ya1Jnm yakmda hilkfunetc g~ccegi
ni g0z onil.nde tutarak eski hizmet. 
lcrine mukabil ikramiye almak igln te
{lebbilslere giri~lerdir. Kumpanya 
nizamnamesinde on scnelik hizmete 
kar~11Ik bir maa~ nisbetinde ikramiye 
verilecegine dair kayid vardlr. Fakat 
bu kafi gorUlmtiyor ve her sene hlzmet 
igin bir ayhk para verilmek suretile 
ikramiyenin hesaplanmas1 isteniliyor. 

Kumpanyanm bu i~i, hukfunetle mii
zakerelerinin neticelenmesine biraka· 
cag1 an1~1llyor. Nafta vekAletinin mi.i
zakcrelcr esnasmda bu meseleye de 
tcmas ederek memurlarm haklannm 
korurunas1m temin edccegi soyleniyor. 

GOmrOk muamelelerimn 
kolayla§tmlmas1 .. isteniyor 
izmir (Ak~) - Dahill ticaret C{l

yarmzla ihracnt mahsullerimizin li
manlarda multtelif muamelelerile 
gi.imriik muameleleri hakkmda nlA
kadar makamlar ta1afmdan ~hrlmiz 
ticaret odasmdan mahi.mai istcnmir 
tir. Mevcut zorluklnr, almacak tedbir
lcrle ortadan kaldmlacaktrr. Ticarct 
odasi, limanda ve giimriikt.eki mua
melelerdc gorillen zorluklar hakkm
da bir rapor hazil'l~t.ir. Bu rapor, 
yilksek makamlRra gonderilccek ve 
zorluklann kaldlnlmasl ~ tedbirler 
de gosterilecektir. 

muhasebei husru;iye oteli 

sivrl sinek bulundugundan bahset
mekte iseler de bu, yanh-ti bir mtita
leadlr ve hakikatten uzakt1r. GOlciik 
havasi, zayiflar i!;in f evkal~de bir ¢!a 
vas1taSichr. Hele Bozdag koyiinde Kii
re ~ekilenlcrin el de ettikleri f ayda, 
yiizde yilzdi,ir. 47 kilo oldugu halde 
Bozdag koyiine ~1kan bir geng bir ay
da 57 kiloya yiikselmistir. 

Sakin ve mtisterih bir hayat ya~a
mak ilzere bu koye ~kanlar, gtindilz
leri hazirladlklan yemeklerlni fmna 
verip, icinde bir dakih"'R el tutularm
yacak dercccdc soguk k~ynaklann 

ba~na gitmektedirler. Ogleye kadar 
fmnlarda pl~irllen yemekler, koylil 
<;ocuklan tarafmdan kaynak ba~la
nnda istirahat edenlere gotiiriilmekte 
ve yemekten sonra gene istirahat b~
lamaktadlr. Gecelert koyiin meydan
llgmda vc modem blr ~ekilde hazir
lanrm~ kahvelerinde eglenceli oyun
lar terlib cdilrnektedir. 

Son on be~ giln iginde Bozdag koyii 
ilc GOlciige surekli yagmurlar yag
m1~sa da ~dl havalar duzclmii?tir. 
Bozdag koyii vc GOlciik, da.imi bir se· 
rin hava icindedir. Saltanat dcvrinde 
hirer e~ya yuvas1 olan bu yerler, 
¢mdi birer s1hhat yuvasi halini al
llll~tu-. Koyliller, koylerlne gelcn mi
safirlcre her turlii kolayllg1 temin et
mektedirler. 

Ticaret odalar1 
Isiah i~in bir proje 

hazirland1 
i~ ticaret umumi miidilrliigu, Tica

ret odalanmn islahl hakkmda bir pro
je hazu:laffiLiitlr. Bu proje ile eskl er 
dalar kanununun tadill hedef tutul
maktadlr. 

Projenin, Biiyiik Millet meclisinin 
gelecck i~tima devresine yeti~tirilece. 
gi soylenlyor. Btitiin oda mcmurla
t1llln vekalet taraf mdan tayin edilmesl 
yeni projedeki teklifler arasmdadlr. 

Evvel zaman 
ic;inde .. 

Eski devrin oyle gilliin!t 
vaka1an, oyle tuhaf tiplerl Vardl kl 
bugiin onlan gen~lerlmiz ninelerin
dcn bile dinliyememi~lerdir. Orta 
yn~lllarm hayal meyal gordiikle
rinin hal<:iki taraflarm1, i~yuzleri

ni iyice bilenler de ~k azalm1.,_ 
t1r. G~m~ zamanlnrda be~ 
iken pa~a olan bebekler vard1. Bun
ln.nn sahte debdebelerl, gtiliin~ sergil
ze~tleri, bazilanmn zamnnmuza ka
dar yikllrnadan geleb1lmi~ o btiyiik 
tabta konaklannda gegen maceralar1, 
ferace ve ya~mak devrtnin !tOk garib 
mua~knlnn. bilhassa h"Onaklarda ya
~1yan esirleriu esrarengiz intrikalan 
KlvirCik Pa~ ismile ~1kan eserde fev
kalade gilzel bir lisanla anlatil~tir. 
Bu ldtap, :mn.zinin giiliin~ safhalanru 
cumhurlyct gen~le1ine bir masal gibl 
nakleden resimli bir nadidedir. ~ 
matbaasma vc muallim Ahmed 
Halid ki.ittiphanesine miiracaat edj,. 

niz. 
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Avusturyada ~af a tas1 mDzesi 
Bu mUzede 

toplanm1!? 
Viyananm tam ortasmda Burgring

de dUnyarun en bilyiik insan kafas1 
mllzesi bulunuyor. Mtizenin tarthl ta
bil dairesinde te~hir edilen insan ka
falanmn miktan yirmi blni bulmu~
tur. Bu kata taslan camekAnlara mun .. 
tazam surette yerl~tirilml~ ve her bl
rinin iizerine sahlbinin kim oldugunu 
blldiren bir yafta konulm~tur. Bu 
kafalarm ~ogu garlp ve tuhaf kavim 
ve kabilelere ve nesU kesilmi~ irklara 
aiddir. 

Takriben be~ alb bin sene evvel 
ya~ayan eski Misirhlara aid bir ~ok 
kafalar burada tei;;hir edilmi~tir. 

Bilyilk Okyanusta Yeni Ze1and ada
sma Ingilizler gelmezden evvel hakim 
olan Moorilere aid bir ~ok kafaJar da 
vardtr. 

Avusturyada kablettarih zamanlar
dan i;;imdiye kadar ge~en ve ya~yan 
biltiln kavim ve irklara aid kaf alar bu 
rnilzede vard1r. MeselA ilk defa ok va 
yay yapan ve kullanan kabllelerin, . 
bronz ve demir devirlerlnin ve Romal1-
lara kndar gc~en zamanlardaki iptidai 
kavimlerin kafalan muntazam suret-
te bu milzede tei;;hir edilmii;;tir. Avus
turyada bulunan en eski kafa Morav
yada bir ~ukurda ta~ haline gelmi~ 
bir halde bulunmui;;tu. 

Avusturyanm tarihi tabii alimleri 
bu kafanm sahibinin 3000 sene evvel 
y~d1gim tahmin ediyorlar. 

RESb1Li KAFA TASLARI 
Bazi kafa taslan iizerinde ~i~ek ve 

buket resimleri yap1lm1~br. Bu kafa 
taslarmm sahiplerinin yai;;ad1kJan 
devirlerde Olen adamlarm kafa1an ku
ru tulup kafa taslar1 ilzerine resim yap
rnak adet imi!}. 

Viyananm Burgring caddesindeki 
bu milze s1rf ilmi tetkikat i~in vilcu
da getirilmi~ bir milessescdir. Halka 
kapahdir, yalmz ilmi tetkikatta bu
lunanlara a~lkbr. Dilnyamn diger yer .. 
lerinde bulunan bu gibi mtiesseselerle 
kafalan milbadele eder. Fakat ekse
Jiya dilnyanm her tarafmdan fllimler 
yerinde tetkikatta bulunmak iizere 
bizzat T/iyanaya gelerck bu milzeyi 
ziyarct rderler. 

UZUN VE YUVARLAK KAFA 
TASLARI 

Uzun ve yuvarlak kafa taslanmn 
evvelce zannedildigi gibi miihim bir 
rnesele o1madtgm, bu mii2ede tetld
katta bulunanlar soyliiyiiorlar. Bun
larm soylediklerine gore, uzun ve yu
varlak kafa tas1 ~ veya bu irk ve ka
vime mahsus degildir. Her kavim ve 
irk mensuplan arasmda hem uzun 
hem de yuvarlak kafa bulundugu bu 
miizedeki kafa taslarmdan anla~lhyor. 
Meselfl Afrikarun cenubunda ya,i;;ayan 
Hotento kabllesl mensuplanmn kafa 
taslan uzundur. Halbuld bu kabile 

OLUNCEYE 

dUnyan1n her taraf1ndan 
20.000 kafatas1 vard1r 

Biiyiik Okyanus vahi:ilerinin kafas1 

medeniyette hi~ bir terakki eseri gos
termemi?tir. 

Uzun ve yuvarlak kafa tas1 daha zi
yade bir moda mesclesidir. Eski M1s1r
lllar ve orta Af rikada biiyuk bir me
deniyet sahibi inkaslar arasmda uzun 
kafa tasm muteber oldugu bir haki
katbr. Hatta ~ocuklarm kafa taslan 
uzun olmaSI i~in kil~ilkken kafa tas
lan kahplara konulmakta idi. 

inkaslarda uzun kafa tasll olmak 
hakim olan s1mfa mahsus bir imtiyaz 
oldugundan bunlarm ~ocuklarmm 
kafa taslannm kilgiik y~ta iken ka
llba konulmas1 umumi bir kaide ol
mu~tur. 

Fransanm cenubunda Pircne dag
larmdaki koyliller bundan otuz sene 
evveline gelinceye kadar ~ocuklanmn 
kafalanm, uzun olmas1 i~, madeni 
kahba koymakta idiler. Boyle suni su
rette kafalan uzatllan adamlarm ara
smda tecenniin edenler ~ogaldtgm

dan hilkumet Pirene koyliilerini ~o

cuklanrun kafalanru cendereye koy
maktan menetmi~tir. 

Bu modamn bir zaman A vusturya
da da cari oldugu son hafriyatta el
de edilen kafalardan anl~1lrm~tir. 

Grafonneyde zadegan ~atolanndan 
birinin umumi mezarmda bulunan ka
falardan ciimlesinin suni olarak uza
dllm1~ oldugu meydana ~1km1~tir. 

ESKt ZAl\JANLAROA DOKTORLUK 
Burgring milzeslndeki kafalar ipti

dai kavimlerdeki doktorlugun neka· 
dar ilerlcmi1? oldugunu isbat etmi~tir. 
Vah~i kabilelcr ve bilhassa Biiyiik Ok
yanus adalannda ya~yanlar, hastalan 
ve yaral1lan yalmz sihirbazhkla teda-

KA DARI •• 

· vi etmege ~ah~madlklan ve tababet
ten haberdar olduklan, kafa tas1 lotl
lan en aA-1r mecruhlari tedavi ederek 
hayatlanru kurtarmak ustlllerini bll
dikleri meydana ~llomi;;f.lr. 

Eski zamanlarda ve ~imdiki vaklt
larda vah~t kabileler blrbirlerile topuz 
ve matraklarla harp ederlerdi. Topuz 
ve matrak darbesi ekseriya kafa tas1-
m hurdahai;; ederdi. Boyle oldugu hal
de ekseriya mccruh kurtanlmakta idi. 
Kabilenin tabibi evvela mecruhun ka
fa tasmm derislni kaldtnrlar. Ne~ter 
olm1td1gmdan deri keskin ~akmak tai;;1 
ile kesilir, sonra ekseriya beynine gir
~ olan kemik par<;alan ~lkan11r, 

daha sonra yarnnm etrafmdaki ke
mik kenarlan ~akmak ta~1 ile diizelti
lirdi. 

Maimukatteri bi1mediklcrinden 
bunun yerine Hindistan cevizi
nin suyunu kullamrlardl. Yara 
temizlendikten sonra ~ifal1 yaprak-

' ~rla tedavi edilirdi. Viyana milzesin
de boyle tamir ve tedavi edllmi~ bir 
~ok kafa taslan vardlr. 

20 BiN KAFA TASI 

Bu miizedeki 20,000 kafayi iyice tet
kik ve muayene neticesinde insan ta
rihi tabii ve bilhassa kafa tas1 bahs1 
hakkmda milkemmel malfunat edin
mekte ve miihim neticeler elde etmek
tedir. Bunlardan en miihimi ve umu
misi olam ~udur: Diinyanm her tara
fmda kafalann ~ekli ve bunun tebdili 
modas1 birdir. Kafamn sahibine ver
digi bu k1ymet ~eklinden degil, muh
tevi oldugu d1magm kablliyetinden 
lleri gelmektedir. 

Tehdid mektubu 
Mektubu gonderen 
delikanh yakaland1 

tzmir (Ak§am) - Denizli zenginle
rinden Tavasll oglu Mustafa, Tavas
ta sokak kap1smm arallgma s1k1i;;tinl
m1~ bir mektup bulmu?tur. imzas1 bu
lunm1yan bu mektupta kendisinden 
miihimcc bir para istenmckte ve pa-. 
ralann Safa k1rathanesinin helllsin
daki beyaz mermerin altma konmas1 
istenmekte idi. Polise haber verildigi 
takdirde neticenin vahim olacag1 da 
bildirilmekte idi. 

Mustafa Tavas, bu tehdit mektubu
nu emniyet memurhlguna vermi-t>tir. 
Emniyet memurlugunun aldlg1 terti
bat neticesinde tehdit mektubunu 
gonderen sab1kall cilretkar yakalan
rn19tir. Bu adamm $ercf admda bir 
geng oldugu anla-t>1lm1~, tutulan maz
nun, sugunu itiraf etmi~tir. 

- A ... Binmiyelim ne olur. Dort 
ad1m kaldl i;;urada yilrilriiz! .. 

Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- <:;1Jd1rdm mi sen! .. Bu yoku~u ya
rah ayagmla i;;imdi ~1kmamn manas1 
var m1? 

- Ayag1m ac1m1yor ki artlk! .. 

- Peki, sustum! .. 
Agu- agir yiiriiyorlarJ .. Ma vi, mas-

mavi bir gok! .. 
- Dogru soyle; yoruldun mu? 
- Hayir!.. 
- Oyle ise biraz daha gayret et de, 

~abucak ~1klv~elim ~u yo~! .. 
- 0 halde yoruldum!.. 
Be<iri, hem en ~m fevlriyor ... Ba

Jar renkll sa~lanrun altmda, karanhk 
bir gece gibi simsiyah bir ~ukurdan ba· 
kan gozlerini kil~ugiin gozlerine diki
yor .. parmaklarm1 uzatarak kulakla
rmdan yakahyor ... ince, ate~ glbi ya
nan kil~il.ciik kulaklar! .. «;ekiyorl .. 

- Seni ~apkm seni! .. Seni yaramaz 
seni!.. 

- Ooof! .. Ooofl .. Ac1tiyorsunuz ku
Jaklanm1! .. 

-Tabil ~aka rm ediyorum zannedi
yorsun? 

Bedrinin ellerindcn yakahyor, Sikl
yor ... 

- Ne olur yapmaym, yapmaym 
Bedri bey! .. Ooof!.. Ooofl .. Ooofl .. Val
lahl ac1yor1 _ 

Tefrika No : 33 ---~ 
- Bir daha ooyle ~apkm ~apkln 

konu~acak m1sm benimle ha!.. Soz 
ver bakay1m! .. 

- Peki; konu~m1yacagim, konu~
nuyacagim b1rakln! .. Vallahi kon~
nuyacagiml .. 

- Vadediyor rnusun? 
- Edlyorum ... Ediyorum!.. 
Bedri; elini i;eklyor. Klz, kii~ilk, es

mer avu~lanru, ku1ak1anna gotilrerek 
ugmaga ba,hyor. 

- Ne kadar insafs1zSimz! .. Oyle 
ac1ttm1z ki kulaklanrm! .. 

- Anladtn ya, ~imdi; i~tc bir da
ha !.. 

Tam bu s1rada yoku~un doneme~ 

noktasmdan bir araba gorilndil, has1r 
bir araba.. . Hlzla geliyordu. Bedri, 
hemen seslendi: 

- Arabac1, arabac1 durl .. 
Bir dakika sonra, araba gelip yan

larmda durdu, k1z, haHl. kulakla11m 
uguyor ... 

- Ne yapacaks1ruz Bcdri bey, ara
bayi? 

- Ne yapacagim, binecegizl .• 

- Ac1rmyor, mnc1rmyor yok! .. Saat 
on ikiye gcldi!.. Annen mcraktan ~ll
dlrm1{itir i;;imdi! .. Bin bakay1m haydi! .. 

- Ne olur Bedri bey, yiirilyeliml .. 
- Olmaz, olmaz klz1m! .. 
- Ben binemem, nas1l bineyim, di-

zim bilkil1milyor ki! .. 
- Dizin bilkillmilyor mu, peki oyle 

ise! .. 
Bedri birdenbire igilerek klZI belin

den yakaladl ve kaldmverdi. 
- Durun, durun, binerim, vallahi 

binerim! .. Ayl .. Dii~iireceksiniz beni! .. 
Kollannt Bedrinin boynuna san

yor ... Korkuyor ... 9J.rp1myor ... Ayak
lan k1sa pantalonun altmda, kilc;ilk 
iki sogiit dall gibi klvnhp duruyor ... 
GOgsil biraz daha a~1k ... Sa~lan biraz 
daha peri~an! .. Kul? gibi haykmyor! .. 

- Bedri bey; dil~iirecekslniz benil .. 
Yapmaym, dil~ilrcceksiniz!.. Vallahi 
bineccgim ! .. 

Habire i;ll'pm1p duruyor. Bedri hi~ 
o tarafl1 degil! .. Ag1r ad1mlarla yUFU
ycrek onu arabanm i~ine koyuyor ... 
Bisikletini de arabacmm yanmal .. 
Kendi de atl1yor ... Sonra arabac1ya 
donilyor: 
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KADIN KO~ESI 

snyah DB bey~zl D koDtlU lkDarr 

Siyah ve bcyaz maroken kaplannu., koltuklarla do~nen salonlal" ~okra~
bet bulmaktad1r. 

Beyaz l~kc al~ak masalar ve bcyaz par~omen abajw·Iu lambalar bu tarz 
tefri~atta kullan1hyor ... 

Resimde goriilen salon ~ok begenilmi~tir. 
"""""'"u11111r1i11111111n11111111111u11111111111hln11111111t111111111m11111u111111111111111u11111111111rn111111111111111111il1111111111111111u11111111111111111111111111• 

Manisa valisinin 
oliimii 

T edavide yanh§hk olma
d1gi tahakkuk etti 

Manisa valisi Muradtn olilmiine dair 
ge~ende izmir muhabirmizden ald1g1-
rmz bir haberi ne~retmi~iik. Bu ha-

ber de valinin dondurma yedikten son
ra ~iddetli bir sanc1 duydugu, izmir
den doktor gelinceye kadar Manisada
ki doktorlarm ameliyata karar verdik
leri, ameliyatm yap1ldtg1, f akat vali
nin isbraplar iginde oldilgii bildiril
mekte idi. 

Bu yazidan baz1 kimseler valinin Ma
nisada yanll~ tedavi edildigi gibi bir 
hisse kap1lm1~lardir. Halbuki boylc 
bir ~ey yoktur. izmirden acele istenilen 
doktorlar geldikleri zaman yap1lan te
davi ve ameliyatm tamamcn muvaf1k 
oldugunu gormil~lerdir. Fakat rnevcud 

hasta1Igm c;ok vahim seyli olilme sebebi
yet vermi~tir. Yapilan otopsi de bunu 
isbat etmi~tir. Olilme sebep olan Nezfi 

pankrcas iltihab1d1r. Bu gibi vakalar 
pek enderdir ve f ennin yard1mma im
kan yoktur. 

Manisa Memleket hastanesi operatO
rti Semih Sumermandan ald1g1m1z bir 
mektupta bu noktalar izah edilerek 
mufassal tebligin tip cemiyetine veri
lecegi bildirilmektcdir. 

MOshil diye i~digi ottan 
zehirlenmi~ 

tzmir (Ak~am) - Menemenden 
izmir memleket hastanesine getirilen 
Mehmed admda biri, il~ saat ya~ad1k
tan sonra olmil?ti.ir. Mehmed, miis
hil olarak kaynatlp igtigi baz1 otlann 
suyundan zehirlcnmi~tir. Otopsi yap1-
lacak ve olilmiin scbebi tesbit edilc
ccktir. 

- Haydi bakahm oglum, bizi Luna 
Parka gotilr, ~lmdi!., 

Bir kll'ba~ §ak1rd1s1 ... Sonra bir sal
lanu; ... Nal sesleri! .. Araba ag1r ag1r 
yoku~u brmanmaga ba~hyor ~imdi ... 
Arkada; gOlgcler, deniz, t~k ve gam
lar!.. Hafif bir rii:igar esiyor ... 

:f.'1-11-

Aradan be~ gun gec;mi~tir. . . Cumar
tcsi ak~am1 ... Otelde herkes yemekten 
yeni kalk1yor. . . Mehtabm son gilnle
l'i. .. Deniz; tarasm ilzerinden, agzi 
kapah bir bostan kuyusu gibi karan
llk ve bo~ gorilniiyor... Ay, saat on 
bire dogru ~1kacak... Uzaktan uzaga, 
akisler veren Jamba i~1klan ... Ziya ile 
Bedri, hf\IA. yemek masasmdan kalk
mad1lar ... Ziya bilyilk bir hiddet i~in
de Bedrinin yiiztine bak1yor: 

- Bedri vallahi olmaz! .. Muhakkak 
gldcccgiz!.. Mehtabm son ak~am1! 

Qlldtrdm m1 yahu! .. Adamn biltiln 
guzel k1zlan bu gece Luna Parkta 
toplanacaklar! .. insan ka~mr m1 bu 
f1rsati? 

- Sen git, ben istemem! .. 
- Olmaz, hayir berabcr gidecegiz! 
- Gitmiyecegiml .. Hem yarm pa-

zar biliyorsun, k1z kardc!j>imlc ni~an
lls1 gelecek! .. Erken yat1p erken kalk
mak istiyorum... Onlan sabahleyin 
iskelede kar-t>1hyacagim I .. 

- Sabahleyin dedigin saat on birl .. 
O vakitc kadar ya.tarsml .• 

Bir ~ocugu 
oldiirdiiler 

Babas1na gotiirmekte 
oldugu 70 lirayi aldilar 
izmir (Aki;;am) - Tavasm K1zilca 

koyiinde Silleyman ~avu~, sigara ba
yiidir. inhisar idaresindcn a1d1g1 si
garalan, Tavasm Barza mmtakaSI 
koylerinde satmaktad1r. Satbgi siga
ralann paralanru tahsil i<;in 13 ya
~mdaki oglu Mustafay1 Nikfer koyiine 
gondermLt>tir. 

Mustafa, koyde sigaralan sattiktan 
ve paras1 olan 70 lirayi cebine koy
duktan sonra hayvanma binerek K1-
z1lca koyilne hareket etmi~tir. Nikfer
le Ovac1k koyil arasmdaki mczarhk 
civannda derede, baz1 kimseler, ~ocu
gun yolunu keserek parasm1 gasp ve 
kendisine taarruz etmi~lerdir. Bunun
la da iktifa etmiyen gas1plar, b1gak ve 
tabanca ile zavalh <;ocugu oldi.irmil~
lcrdir. 

Vakadan iki ii<; saat sonra oradan 
ge<;en Tavas bek<;ilerinden Mehmed 
gavu~, gocugun cesedini gormiii;; ve 
adliyeye haber vermi~tir. 

Adliyece, hadise tahkikatma devam 
edilmektedir. Hadise, muhitte, <;ok 
ehemmiyetle kari;;1lanm1?t1r. 

lzmirde bir yolcu istasyon 
helas1 nda oldu 

izmir (Ak~am) - istanbula gitmek 
uzere Kar~1yaka istasyonunda tren 
bekliyen Hilseyin oglu Etem Behcet 
adtnda biri, istasyon helasmda anSI
zm olmil~tilr. Yap1lan muayenesinde 
kalp durmasmdan oldiigu anla~il
Jru~tir. Etem Behcet 65 ya~ndad1r. 

Uzerinde (82) lira bulunmu~ ve bu 
para techiz vc tekfinine sarfedi1mi~
tir. 

- Gitmiyecegim i~tc, zorla nu? 
- Evet zorla! .. 
- Anlamad1m? 
- Anlamad1m, manlamad1m yok! .. 

Ben soz verdim, seni de gotilrecegiml .. 
- Kime soz verdin? 
Ziya ona dogru yakla?1yor! .. 
- Avukatm kansma soz verdim ..• 

Kadm halA senin icln ~1ldmyor ... 
- Ben onun igin ~1ldirrmyorum 

ama! .. 
- Bcdri, bana bak; beni deli mi et

mek istiyorsun sen, Adanm en giizel 
kadm1 bu yahu! .. Bil ti.in gen~Jer, pe
~inde dola~1yor... Kirnseye bakt1gt 
yok! .. Sana tutulmul? kalm1~!.. Hay 
tutulmaz olsayd1! .. 

- Ziya, beni kotii koti.i soyletecek
sin. 

- Daha ne soyliycceksin herlf bil
mem ki! .. Sayle, soyle de kurtulayim!"' 

- Sana ne oluyor hem, muhabbet 
tellah rmsm? .. Herkesin arasm1 yap
maga ~ah~1yorsun! .. istemiyorum i~ 
te! .. 

- Muhabbet tellali degilm, degilim 
amma, bani yani bir gi.in, muhabbet 
tcllal1 olmam icab eyscydi, namussu
zum, sokaklarda a~ kahr, silrilnilr de, 
gene sana tellalhk ctmezdim !.. Se.a 
insam Oldiirtirsiln be! .. 

- Manas1z Ia.flan bu~ak haydi ~im
dil .. 

(Arkas1 var) 
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istanbulu italyan, Fransiz ve Al· 
man ediplerinden ve ~rlerinden ~o
gu tasvir etmi~tir. Fakat Bizansllla
nn cMelikei bil§.b dedikleri bu gilzel 
~hrin en parlak tasvirini yapan, Ne
dirndir: 

Bu §ehri Stanbul ki bimislii bahad1r 
Bir sengine yepkare Acem milki fedad1r 
Bir gevheri yekpare iki bahr aras10da 
Hur§idi cihantabla tarhlsa sezad1r 

Her bahc,;csi bir c,;emenistam letafet 
Her ku~esi bir meclisi piirfeyii safadir 
1nsnf degildir am diinyaya degiomek 
Ciilzarlarm cennete tel!bih hatad1r 

Dediktcn sonra: 

Hep halkmm etvan pesendideii makbul 
Dirler ki biraz dilberi bimihrii vefad1r 

Diyor. 
On sckizi~ci asnda, istanbulu 

Chatcaubriandlar, Lamartineler, Mic
haudlar da meftunane tasvir etmi~
lerdir. Fakat bu asirda, istanbulun 
Literary Gazcttede ~1kan tasviri de 
bunlardan a~ag1 kalmaz: 

cistanbulu ilk goril~te insan bir 
nevi ~a:,;kmbk ic;inde kahr; etra!1ru 
ku~atan k1yilarda hayreti mucip bir 
~Y yoktur, ve insan kendi kendine 
sorar: Nerede bu nefis istanbul? Fa
kat Bogaza girilip te Saraybumu ge
~ildigi, ve geni~ bir tepenin meyli ilze
rinc kurulan ~ehir birbiri iistilne 
yap1lan evlerden milt~ekkil anfiteatri 
ile meydana c;1kt1g1, ve nazar Bey
oglu ve Galata varo~lanm, mezaria
nm karanhk bir servl ormam gol
gclcndiren kabristam ihata edincc, 
insan derin bir hayret duygusile mest 
olur. Qogu ah~p vc bir c;ok pencc
reli olan bilti.in bu evlerde azametli 
bir ~y yoktur. Fakat etraflarmdaki 
agaclann zarif renkleri, gi.ine~in zi
yalaiile parlayan kubbelerilc sayilmaz 
mi.iareleri, ~zametli gorilnii~lerile 

bi1tiin ~hre hakim olan beUi b~h 
camile1i, Avrupaca bllinmeyen bir 
Ulviycti haiz btitiln bu eserler, insa
nm muhayyelesini ~iddetle teshir 
eder.~ 

Sonra, Istanbul limanmdaki ka
yiklar1 ve Sarayburnunu da ~oyle tas
vir ediyor: 

cBu kayiklar, c;ok zarif olmakla be
raber, yolcular ii;in o kadar emin 
degildir. Bunlar kilrekli uzun ka
yiklardlr. Su i.izerinde bir kugu sii
ratile yiizilp giderler. ~ark zevki on
lann yanlanm yaldizll tahtalara 
oyulmu~ arabcsklerle silslerni~tir. U
mana girdigimiz zaman gi.ine~ batI
yordu. Gozlerimiz onilndeki teshirlli 
manzarayi tasavvur imkans1zd1r. 
Bembeyaz parlayan bir s1ra binala
nn ilerisinde, kly1sm1 denizler open 
saray yiikscliyor. D1~ duvarlanm tez
yin eden hi~ bir mimari tezyinatI yok. 
Fakat etrafm1 c;eviren mevva<; bir 
servi yigim arasmda, bazan agac; te
pelerini bile gei;en parlak kubbeleri 
gorilnilyor. Solda, Uskildar, Anado
lu klyis1 varo~lanndan biri, beyaz 
minarelerile gori.inilr. Ay dogdu, Ho
merln ~ok gtizel tasvir ettigi Ana-

. . .. 

' .. . 

dolunun tath mehtab1. Kadifemsi 
renklerini serperek manzaraya daha 
fazla bir ahenk verdi. {)yle ki, gftya 
Bengfile ate~leri sihrengiz i~lklarile 
manzaraya renk veriyordu.> 

istanbulun gilzelligini, gene bu asir
da istanbulda y~ayan Moltkenin 3 
kbunuevvel 1835 de yazdlgi mek
tupta okuyalim: 

· . 

.. 

• • 

Ayasofyarun muazzam camilerini iha
ta eden harikulade yilksek minarele
rile istanbul, Eski saray, kubbeleri ve 
cesim ko~kleri, kara servileri ve iri 
~marlarile denize dogru ilerllyor. Bo
gaz, sulanm bu buruna dogru yu· 
varhyor, ve kopilkler sac;arak eski 
surun eteginde klrtl1yor. 

Otede, kilme kilme adalan ve ka
yallk sahillerile Marmara uzan1p gi
diyor. Nazar, bu sisli uzaklardan dO
nerek Uskiidann gilzel camllerine, 
Anadolu varo~una, Rumeli ile Anado
lu arasmda derin sulardan yilkselen 
KIZkulesine initaf ederek ilzerlerin
de hala gilzel ye~illikler yayilan s1rt
Ian, servi ormanlarile golgelenen ge
ni~ mezarllklar1 tema~ ediyor.> 

istanbull Neclimin bu gilzel ~ehri 
terennilm etmckte hllltlu vard.lr: 
lstanbulun evaafm1 miimkiin mii beyan hi~ 
Makaud hemen sadn keremkara 1enad1r 

Ahmed Refik 

c.Gozlerimize <;arpan manzaramn 
sihrini sana nastl tasvir etmeli! Kl~ 
ortasmdan en tath bir yaza giriyo· 
ruz: Bir ~ol i~inden en ~n bir Aleme 
nakledildik. Gi.ine~, sicak ve berrak, 
parllyor; bu periler manzarasrm ha
fif ve ~ffaf blr sis kaphyordu. Sag
da, muhteli! renkte ev yigmlan ve 
bunlara hakim olan miiteaddit kub
beleri, su kemerinin yiiksek kemer
leri, damlan kur~un kaph bilyiik ve 
k~gir kervansaraylar, fakat bilhas
sa Selimin, Mehmedin, Silleymarun, 
Beyazidln, Valdenin, Ahmedin ve 11 _______ .._ __ __.....l_,..IUIUHMIM ....... IUI ..... 

lspanya ihtilaline a.it bir resim: YarahJara yardnn i~ Mad
ridden gonderilen hsta baklcllar 

ftahile 't 

rkek 1yaf etlerinde 
1slahat isteniyor 

Y elek taraftarlar1 ile aleyhtarlar1 
aras1nda 1iddetli miinaka~alar oluyor 

Avrupada son zamanlarda erkekle
rin klyafeU gi.iniln meselesi halini al
~t1r. Bir ~ok kimseler bugi.inkti er
kek klyafetinden ~ikflyet ediyorlar. Bu 
s1caklarda uzun pantalonlarm, gom
Iek, yelek, ceketin erkekler i~in birer 
~ence vas1tas1 halini aldlgm1 soylti
yorlar ve erkek k1yafetlerinde esash 
bir degi~kligtn yap1lmasm1 istyorlar. 
Bu fikirde bulunanlar diyorlar ki: 

cKadmlar iizcrleline bir kombine
zon ve ipekli, yahut keten ince bir el
bise giyerek sokaga i;1klyorlar. Ense, 
gogiis a~1ktir. Ekserisinin ayaklarm
da ~orap yoktur. Her taraftan vilcut
lan hava ile temas eder. Bu hem s1h
htdir, hem rahattlr. 

Bir de biz crkckleri dil~ilniln ... Bir 
~ogurnuz elan yclegi ~1kannaga bile 
raz1 olrnuyoruz, yeleksiz gezmegi bir 
hafiflik telakk1 ediyoruz. Yeleksiz ge
zenler de gomlck giyiyor, kravat ta
loyor, ceket giyiyor. Bacaklarmda yer
lere kadar pantalonlar, s1kl ilikli ayak
kabilar vardlr. Bu hal hem slhhate 
muvaf1k degildir, hem de s1kmtJhdlr.> 

BlR DOKTOR DiYOR Ki.. 

erkek elbiselerinde degi~iklik ya
pllmas1m istcyenler arasmda bir ~ok 
doktorlar da vardJr. Bunlar da erkek
lerin giyinil? tarz1m begenmiyorlar. 
Bunun yalmz yazm qegil, k1~m da za
rarlar1 oldugunu soyliiyorlar. Bir dok
tor diyor ki: 

cErkeklerin giyini~ tarzi s1hhate soa 
derece mlZlrdlr. Tabiat insam ~1plak 
gezmek i.izere yaratm~t.lr. iklimin ~id
detine kar$I kendimizi korumak ic;in 
elbise giyiyoruz. Bu giyini~ ihtiyac; ile 
miltenasip olmahd1r. Yazm gayet ha
fif elbise giymek lflZlmdlr. 

Kl~m da ic; elbiseler hafif olmalldlr. 
Yalmz, kadmlarm mantolan gibi, er
kekler de kalm bir palto giymclidir
ler. Sokaktan gelince paltoyu ~1kar
mall, ince elbise ile gezmelidirler. 

Kadmlarm giyini~ tarzi, crkeklere 
nisbetle c;ok s1hhidir. Bir kerre cild 
bol gilne~, bol hava allyor. Bunun slh
hat iizerinde biiyilk tesirl varrur. Ka
dmlar soguga erkeklerden daha mu
kavim oluyorlar. Bunun kendilerini 
'bir c;ok hastallklardan korumak hu
susunda faydas1 vardlr.> 

YELEK DE YELEK .• 

Fakat biiti.in bu sozlere ragmen er
keklerin bugilnkil klyafetlni mildafaa 
eden ve yelek c;1kanlmasma ~iddetle 

muhalif bulunan kimseler pek c;oktur. 
Bunlar yazm yelekslz gezmenin bilyilk 
bir hafifiik olacaguu iddla ediyorlar 
ve diyorlar kl: 

cErkek elbisesi pantalon, yelek ve 
ceketten milrekkcptir. Bunun bir par
c;asm1 nas1l afabiliriz? Bugilnkti k1ya
feti degi~tirirsek o b~ka. Fakat ce
ket, pantalon kaldlkc;a yelek te kal
malldir.> 

Yelek dil~manlan buna ~u cevab1 
veriyorlar: cBir zamanlar kolas1z ya
ka ile gezmck adetft ay1pti. O vak1t 
hcrkes yelek giycrdi. Hem de bogaz1-
na kadar ilikli yelek ... Hakikaten ko
lah gomlek, kolah yaka ile yelekstt! 
gezmek c;irkin gorilnilr. Fakat kolas1z 
gomlegi, yumu\iak yakayi kabul ettik
ten sonra yelege ltizum kalmam1~tlr. 

Bir 1.amanlar atalanm1z yumu~ak 
yaka ve kolasiz gom1egc kar~1 ~lddetli 
bir milcadele ac;nu~lard1. Fakat bu 
milcadclc sokmedi. Pratik ve rahat 
olan yumu~k yaka, kolas1z gomlek 
kabuledildi. 

Son senelerde bir adlm daha ilerl 
atildJ. ~imdi aynca yaka da takllm1-
yor. Kendinden gayet alc;ak yakall yu
mu~k gomlek giyiliyor. Bu gornlekle 
yelek giymek gi.iliinc;tiir.> 

~IKLAR DiYORLAR Ki.. 

Bugi.iniln maruf ~klanndan bir c;o
gu, bu meyanda ekser sinema artist
leri yelegin aleyhindedir. Bunlar kola
s1z gomlekle yelek giyilrnesini tama
men rnanas1z bir~ey addediyorlar. 
Yelegin yalruz yazm degil, ki~m da 
giyilmemcsini istiyorlar. 

Holivutun me~ur jon premiyele
rindcn Klark Gabi, Gan Kuper ve Vil
yam Povel smokinlerde de yelegin kal· 
dJnlmasm1 istiyorlar. Hele krovaze 
smokinlerde yelegin hi<; te lilzumu ol
mad1gm1 ileri silrilyorlar. 

Bunlar yalmz ~ noktada israr ediyor
lar: Yelek kullanmaymca pantalonu 
muhakkak surette kemerle tutturmab, 
ask! kullanmamahd1r. Yeleksiz ask! 
ile gezmek c;ok ~irldndir. 

Yclek taraftarlan istedikleri kadar 
ugrU¥mlar, yelek yazm tamamen or
tadan kalkm1~t1r. Kl~m da kalkmak 
iizercdir. Bugiinkii milnaka~alar yelek 
kalkt1ktan sonra ba~ka degi~iklikler 
de yapllacagim anlatmaktadJr. Baka
llm bu degi~iklikler ne tarzda ola
caktir. 

lzmirde limon k1thg1 
1zn1ir (Ak~m) - izmirde limon ih

tiyac1 son haddini bulmu~tur. Hasta.
lar ii;in bile piyasada llmon buluna
mamaktadJr. iktisat vekaletince istan
bula 24,000 kiloluk limon takas veril
mi~tir. Alakadarlar, 1zmire de boyle 
bir takas verilmesini istemektcdirlcr. 

S1cak1ar dolayisile plfijlara ragbet fazladtr. Resmimiz plajlardan birinde 
giln~ banyosu yapanlan gosteriyor. 



lehifel 

Olimpiyad mektuplari 

Antrenor, Mersinll Ahmed ve 
Modada biiyOk 
deniz yar11lar1 

Mustafadan ~Ok limldll van~ gecesi Ege 
. · - vapurunda ve deniz 

Serbest gUre$te dUnya $ampiy~!'1 1':1.guna klubUnde lkl balo 
kadar yUkselebileceklerlnl soyluyor verilecek 

Yukanda: Olimpiyad koyft kumandam (askcri ilniformah zat) Baron Gilsa 
koye gelen ecnebi atletleri selambyor, a~iida: Olimpiyad koyiinde askeri 

bando konser verirken 

Berlin 31 (Sureti mahsusada giden c;all~ Amerikalllar, 1932 senesi Los 
muhabirimizd ... n) - Olimpiyadlann Anjelos olimpiyadl yi.lzme ~piyon-
cc;1ll~na artik bir giin kaldl. Faaliyet, lanndan olan .Am.ertkah bayan Elo-
her tarnfta hummali bir ~ekilde de- nor'a c;ok ag1r bir ceza tertib et~ 
vam ediyor. ~ehir, tikllm bkhm dol- lcrdir. 
du. Hi~ bir yerde ~ yok .. Olim.piya- 1932 senesinde ollmpiyad yumie 

da i~tirak edecek biitiin milletler gel- ~'Ullpiyonu olan Elonor, bu muvaffa-
d1. ~hir i~indc ve dl~mda goz kal·ar- k1yetinden sonra sinetru'.cillga inti-
tan bir ~al1l}ma var. Berlin! Olimpi- sapla, artist olmu~tu. Artistlik haya-
yad kdyilne bagbyan asfalt yol 5000, tmda i~ye mtlptela Olan bayan Elo-
10000 ve maraton yan~1na haz1rlanan nor yilzmeyi terketm.emi~. olimpiyad-
atleUei le dolu.. lar arifesinde erkeklerin rekoruna pek 

yakm bir rekor tesis ettigi ic;in tekrar 
MERSINLI AHMED VE BUWK nazar1 dikkati celbetm~ ve olimpi-

MUSTAFA HAKKINDA yadlara gelmege hak kazanm1~t1. 
BESLENEN tiJ.UiDLER cHuylu huyundan vaz gec;men feh

~uklarnmz c;~alanna gene 
muntazaman devam ediyorlar. Gore!1 
antrendriunuz, P ... llinen Ollmpiyad 
koyunde olan butun gure il ri gor
dii. Yaptigi t tk1kl den sonra Mer
sinli Ahm dle, buyiik Musta arun 
serbest gure t dunya mpiyonlugu
na kadar yi.ik leb1l c kleriru buyuk 
bir imanla soyluyor Herhalde yuzil
muzii gilldimneleri beklenen ~
lerimize muvaffaloyetler dileriz. 

BASKETBOL TAKIMIMIZ 

Basketbolculammz nafile.. ~en 
defa Uruguayhlara maglup oldular. 
Alman basketbol talumlle yapbklan 
bir elaersiz m~ da 18 - 17 kaybet
tiler. Japon talwnile yapbgi musabao
kada pek buyiik bir farkla maghlp 
olan Almanlara da maglup olduktan 
sonra, artik basketbolcubn mtlsaba
kalara ~1rak ettirmek dogru olmasa 
gerek. 

A! I iKALIL \R <;OK 

~ALI IYO L R 

z i 
·pk muk mmel 

olan bu at tlerin y!llllllda, korkunc; 
•iizlenni gore gore ko~ak dogrusu 
her yig1tin kan olm1yacakhr. Ameri
kaWar atletizm sahasmda pek haklt 
olarak, kendilerine cok guvenmekte
dirler. Mukemmel bir disiplin altmda 

vasmca, bayan Elonor da huyundan 
vaz g~mem.is, gelirken yolda 1}Blllpan
ya ~erini devinnege b~~
Onun kafile baskamru klzdlran bu 
h reketi, cezas1z k lmarms gerisi geri 
Amerikaya dondfuiilmesi kararl~-
11lm1 . 

Bu keskin Ye agir c za kar~smda 
:Misisipi nehri kadar ta!}kln ve a~km 
g<ra- y~lan doken dekordmen, niha
yet rikkati celple olimpiyadlara geti
rilerek miisabakalara i~rak ettirll
m.em.ek gibi klsmen ceZ8.Sl hafifietil
Jn41. 

Bu cezayi da c;ok goren bayan, hili. 
g6z yaflanm alotmakta: 

cBen, serbest Ameri.ka cumhuriyet
leri ittihaduun, serbest bir ferdiyim, 
beni zevkimden kim, h:mgi kuvvet 
al koyar demektedir. 

l\1. HiTLER BERLiNE GELDt 

Yann o im.piyadJar ai;11acagi icin 
M. Adolf Hi l r, M "nihden Berline 
g 1 ·. i al ya 'cliahdl de s1rf olimpi
} dl n k i m bugun Berline 
g ·r. 

Dun to 1 o mpiyad komitesi 
1 o olimp adlanrun Tokyoda yap1l
mnsm1 kararl~tirmi~, ingiltere de 
1944 ollmp1yadlanmn Ingilterede ya
ptlmasuu k!l.bul et~ir. 

AKLA. DURGUNLUK VEREN 
BtR ST&D 

Bugiin bilytik stadl gezdim. ll:la 

Modakadi deniz klilbti tarafmdan 
hamlanan buyiik deniz y~an 9 
agustos pazar giinil saat onda b~
yacaktir. Y~ sahasi Mada koyund& 
hususl bir surette ve vasitalann kan
flkhi:ma mahal birakmlyacak terti
bat lle 1hzar edilmiftir. Y8l"lf progra
mmm hazlrlanmumda denlrflikle 
a.Wmdar resml ve hususl biitiin mii
esseseler elbirJ.iille ~t¥D•flardlr. 
Programm b~ca hu.susiyetleri fllll• 
lardlr: 

l - Biitiin deniz :tluplerl biltiin va
sitalarlle bu yarlflara ~ edlyor
Iar. 

2 - Kotra ~ ¢u1misin 
butiln biiyiik kotralan ve hususl yat
lan kendi mmflan dahilinde giriyorlar. 

3 - Halk! ve denizcilerimizi !tOk 
alAkadar eden Alam81'la ve Kancab8'
Iar ve iskele sandallan ru:asinda yap1-
lacak yan~ann f evkaladc farkh ol
masi igin Iaz1mgelen tertibat ahn
mi~tJr. 

4 - ::}imdiye kadar memleketimiz
de ilk defa olmak iizere motor arkasma 
bagh bir ipP, tutunarak kiic;iik sal iize
rinde ya11.ll miisabakas1 yaptlacaktlr. 

5 - Tahlisiyelerin ve can kurtar
ma halkalarmm yapacaklan manev
ralann halln bilhasa aJA.kadar edecek 
fekilde etrafh olmasma dlkkat edil· 
~t.ir. Gelenlerin ~an rahat bir 
surette seyretmeleri ic;in Akay ida
resi Kopriiden hareket etmek 11zere 
hususi bir vapur tahsis e~tir. Bu 
vapur Moda koyuna gelerek orada ya
n$an seyre en milsait blr yarde de
mirleyecektir. Sandallardan ve mo
Wrlerden yan~an takib edecek olan
lar i~in hususi durma ve seyir yerle
ri ayrtlm1~tir. Bunlara hususi bayrak
lar verilecek ve bunlarla o yerlerde 
ya~Ian seyretmek hakla kazamla
caktlr. Yanl}lar g~ vaklt bitecek ve 
ayni akl}Sm Modada demirli bulunan 
Ege vapurunda Deniz Klilp salonla
nnda iki biiyi.ik balo verilecektir. 

tocuianma iyi bir dacla 
anyonana1 

AK~ AM' a 
bir KfrqiiK ;1,A• 
yermekle buno hemen temin 

edebilirsiniz. 

durgunluk vcrecek bir mukemmeli
yette .. garajdan tutun da en ufak ve 
en biiyilk tef en-uata kndar her ~eyi 
var. 

Size, bizi alAkadar eden program 
pa~anm yaziyorum: 

1 Agustos cum.artesi: • 
Saat 8 Berlin genc;lerinin tezah\l

rab. jimnastik sabaamda, 10,35 remll 
Ayin buytik kilisede, 11,30 remnt 11a
bu1, 12 - 13 Hitler gen~lik te'1dlitmm 
tezahiirati. 12,30 olimpiyad 1~iJmn 

Berline giri~i, 13,30 Hltlerin heyet re
islerine beyam ho~edisi, 18 resm1 
kil~d ve saat 21 de olimpiyad genc;llk 
te~ilatmm gOsteri~leri. 

BiR AMERiKALI DELEGE 
KOMiTEDEN ~IKARU.DI 

3 Amerika delegesinden biri, 1936 
Berlin olimpiyadlannm Berlinde ya
p1Imamas1 i~in bir c;ok ~irkin propa
gandalara tevessill ettigi i!tin beynel
milel olimpiyad komitesince, komite-
den ihrac ~tir. • 

ispanyol siivarilerl, tspanyada)d 
kan~lkllklar dolayisile gerl ~atnldl. 
Bugiin ~ya gerl d6ndiller. 

;Ahmed Adem Glfdfin 

Ciizam, ~abuk te1his edi
lirse 3 senede ge~ermi§ 

Giritli bir doktor bunu isbat icin kendisine 
bu hastahg1 a~1Jad1 

1890 senesinde, ilk olimpiyad tertip 
edildigi zaman Maraton ko~unu ka
zanrm~ Oiritli doktor Sokrat Laguda
kis, bugiln iskenderiyede miskinlik 
illetine miiptela bulunuyor. Yunanll 
doktor, bu miithifi hasta11gi bir tesa
diif veyahut kaza eseri olarak degil, 
fakat fenni tetkikler yapmak i~in iki 
cuzamluun karuru kendi karuna zerk 
ederek kap~tir. 

Fenni tetkikler ugruna kendini f eda 
eden bu doktorun hatlra defterlni bir 
Fransiz gazetesi ne~yor. Biz de fe
caat ve ehemmiyetine binaen nakle
diyoruz: 

Facla 9 haziran 1934 tarihinde ol
du. Doktor Lagudaki, 72 y&fUlda ol
dugu halde o giin Ytmanh bir ciizam
lmm kanmdan 3 gram alarak kendl 
kamna Ffnga ettl. Bet giin soma 
gene bu fen lrurbaru doktorun kam
na, ciimrnh bir Araptan aJman 3 
gram, ild giin soma gene bafka bir 
ciizamlmm kanmdan 3 gram kan da
ha zerk edildi. 

Doktorun ha.bra defte1inde yaz1yor: 
Bu ~iringalardan sonra viicudumda 
~detli bir hararet duymaga b~adun. 
Bu hastallgm bana bu18'b.8'ma bir 
~Iamettir. Bir ay sonra 20 temmuzda 
sag ayagimm ba$ parmagmda bir SlZl 

duymaga bWilachm. Bu, hastallg1 g0s
terir. Artlk hastallk ba.tlgosterdi, siir
atle ilerliyor. 

30 temmuz: Biri sag elimde, oteki 
sol elimde iki ciizam kaba.rclii bq.. 
gasterdi. 

6 agustoa: Y1karurken bel kemlgi
min iizerinde beyz! bir leke lwnl oldu. 

8 agustos: Sag kas1gimda lekeler 
belirdi, sol ayagun hassasiyetini kay
betti, hararetim yiikseldi, ate~ Phogo
cytesler ile mikroplar arasmda mii
cadele ba~Iadlguu gijsteriyor. Vucu
dumda lekeler var, demek mlkroplar 
galip geldiler. Cildim, rengini degi~ 

tmyor. Phagocyte lerle mikroplar ara
smdaki bu mucadele b1r ~ok kurban
lar verdi. Vucudumdaki lekeler uze
rmde olmii$ bir gok basiller topla
dnn. 

25 agustos: Sol b~ parmagnnda bir 
burkulma hissi duyuyorum. 

31 agustos: sol ayagumn ser~e par
gmda bir leke var. 

10 eylfil: Baldlnm pembele~ti, cil
dirn katll~tl, sag kas1gunda ~kinlik 
var. 

15 eylfil: Sag kas1gnnda klrm1Zl le
keler. 

25 eylfil: Sol ~t pannagumn or
t.a mafsal•Dda ciizam fillmetlerl. 
Miithif hastallk suratle ilerliyor, on 
giin sonra da be1imin sag tarafmda 
Leprom b~adL I 

Profes0r Jeansellne ciizam hasta
himm ytiziimiin asabma saldlrdlguu 
yazrnak llzundlr. Bu sayede tecril
bemden istifade edilebilsin. 

Profes0r Jeansellne bu fedaklr feQ 
lrurbanma ~u cevab1 verdi: cKendi
nizi bir tecrilbe mevzuu yapacagmiza 
ciizamltlarm tedavisine vakf1 nefs 
etmekle ~eriyete vc fenne daha bii
yiik bir hizmet ifa edecegme kanum.> 

Doktor Lagudaki bu i~ ilzerine, 
arhk viicudunu kaplayan miithi~ has
tal1gm tedavisine ba~Iadl. Bu tedavi 
sayesinde, ciizam hastabgmm arazi 
yav~ yavWi azalmaga b~adl. Fakat 
netice mahlm. degil, fen mi, yoksa bu 
mil~ hastallk mi galip gelecek? Bu
nu zaman gasterecek. 
~imdi doktor Lagudak.i iskenderl

yedeki ciiMmlan ve kendisini tedavi 
etmekle me$guldur. 

Doktora gore cilmm hastahgi, gayn · 
kabili tedavi bir hastallk degildir. Fa
kat hastahk ba!}lar ba!}lamaz te~hisin-
de yarulmamak ve derhal tedavisine 
ba~lamak IA.zundlr. Daha bqlangicm-
da tedavisinc ba~Iamrsa bu hastahk 
iig sene sonra iyi olabilirmi~. 

lspanya ihtiWinden bir sallne: Barselonda sokakta yakdan 
otomobillerden blr lasnu 

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

OUmplJacllarda atletbtn mmabakalannda }l'Uhim clereceler 1rManan Ameribll 
at1 .. t1"' OH.-,niy .. 1 t-~--- ...J---• -•·--, 
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Ana kalbi 
e f!'?!!!R2 

i:ki senelik izdiva~ hayati Cavldan 
lle Nusret igln tam bir anla~ma ve se
Yi¥J1e iginde gegmi~i. Saadetlerinin 
parlak giinlerinde tek bir kara bulut 
bile gorillmcmi~ti. 

Onlara hayat gilzel bir rilya gibi 
geliyordu. izdivacm tahammill edil
mez bir esaret te~kil ettigini hangi 
gafil iddia etmi~ti? 

Arada, bu mevzua dair konu~tukla
n zaman, Cavidan kilgilcilk Fati~in 
lille liile sa~larm1 ok~1yarak: 

- Evlenme olmasaydl bu saadet 
ternin edilebilir miydi? Diyordu. 

Fati~, annesinin kucagmda, big bir 
~ey anlamadan, babasma buseler gon
dcriyordu. Nusret evlcnme kararm1 
vermcden cvvel bir hayli azab gektigi
ni ~imdi diil}ilnilyor ve di.i~i.indi.ik~e 

igindeki yaranm hala. kapanmarm:;; 
oldugunu hissediyordu. 

Bir sevgillsl ve ondan bir ~ocugu 
vardl. Fakat Nusret, adeta farkma 
varmadan yeni bir a~ka siiri.iklenmi~
ti. Eskiden sevdigi kadlm, ondan do
gan ~ocugunu yiiziistu b1rakmamak 
mecburiyeti ahlakiyesi ile bu yeni a~k 
arasmda kalan Nusret uzun uykusuz
Iuk gcceleri geglriyor, bilyilk bir azab 
iginde miltereddid kalarak ne yapa
cagm1 bilcmiyordu. 

Onu bu Uzilntiiden kurtaran eski 
sevgilisi oldu. 

- Nusret, dedi, bu hayata vcda ct
mck birbirimizi ald~tmak olur. Hay1r 
demedigin i~in ta~ekki.ir cderim. <;iln
kil, bir yabanc1hk te~kil edecekti. 
Aynlahm birbirimizden. Qocugu ne 
zaman gormek istersen gorebilirsin. 
Beni alamazsm. QUnkii ailcn raz1 ol
maz. ihtimal ki hakhdirlar da, ben 
tekrar sahne hayatma ahlacag1m. Ja
leyi ben alacag1m, ~ilnkii gok kil~lik
tilr. Sonra, btiyilyilnce onY leyll bir 
mektebe koyanz. Sen de tamamen 
serbest kahrsm. 

Nusret kadmm yiiztine bakt.I. 0 
gozlerini ~evirmeden azimli bir tavir
Ja kar~smda cesurane duruyordu. 
Nusret i~inde duydugu ac1y1 ifade 
eder gibi: 

- Ben ne miskin adnm1m! diye 
nunldand1. 

Fakat gene aynldllar. Yava~, yava~ 
1~indeki azab siikunet buldu. Yeni 
a~kl onu rne~gul ediyor, her ttirHi aza
b1 susturuyordu. 

fi.l(.:f. 

iki sene sonrn, bir fcla.ket Nusreti 
dald1gi bu tatlJ. saadetten uyand1rd1. 
Bir sabah, yazlhanede, rnasasmm iize
rjnde bir tclgraf buldu. Eski scvgilisi 
dahil bulundugu tiyatro tropu llc ~e
hir ~ehir dola.51rken, bir otomobil ka
zasi neticesinde vefat etmi~ti. K1zi Ja
Je ~imdi yalruz kalm1~tI. Nusret mazi
yi cok uzakta zannederken ~imdi bii
tiin zorlugu ve ac11Ig1 ile o mazi kcn
dlslnin kar~sma ~klyordu. i~inde ta
zelenen vicdan azab1 ona hilt tered
dilt imkam birakmad1. 

• 
KARA Y 

Kansma, milhim bir i~ igin uf ak 
bir seyehate ~1kmak icab etmi~ oldu
gunu soyledi ve hemen trene atladl. 
Hayatm kendisine ne ac1 bir darbe 
indirmi~ oldugunu gittigi yercte gor
dil. Jale ii~ ya~ndan biraz fazla idi. 
Annesini anyor, aghyordu. Babasma 
tamamen yabanc1 bulunuyordu. Fa
kat Nusret onu gogsiine bash ve bera
ber istanbula getirdi. Annesinfn de 
arkadan gelecegini gocuga temin edi
yordu. 

istanbu1da Jaleyi bir dostunun ai
lesine tevdi etti. ~a bir ~are dii~il
niiyordu. Fakat bu ~reyi bulunc1ya 
kadar her giln ~ocugunu ziyaret et
meyi unutmuyordu. 

:?imdi kti~ilk yavru babasma alii;;
mii;;tI. Onu goriince parlak tebessilmi
Ie kollarm1 a~arak kar~1Iamaga ko~u
yordu. Ana ve baba sefkatinden uzak 
ya~1yan kimsesiz yavrunun bu masum 
sab1rsizhg1 Nusretin kalblne pek do
kunuyordu. Her gfu1 ona blr oyuncak 
gotiirmckle ~ocugu memnun etmek
ten ziyade kendi vicdarum sanki sus
turmak istiyordu. Fakat ote tarafta 
Fati~i de unutam1yor, Jaleyc ald1g1 
oyuncagin bir e~ni de ona gotiirilyor
du. 

Cavidan bu oyuncak yigmlan kar
~smda: 

- BabaS1 Fati~i ne kadar seviyor! 
Diye <;ocugu opilyor, gogstine bastm
yordu. 

Nusrct ~mdi boyle <;iftc bir hayat 
ya~amaga mecbur bir vaziyette idi. 
Bo~ bir vakit bulur bulmaz Jalenin 
yanma ko~uyordu. <;ocuk babas1m 
balkonda beklemegc al1~mI~ti. Uzak
tan goriince merdivene ko~uyordu. 

Senelerce ihmal ettigi bu ~cuk ta 
~imdi Nusretin hayatma girmi~ti. Fa
kat onu rneydanda, herkesin ic;inde, 
istedigi zaman kucakhyamamak, o
nunla me~gul olamamak Nusretin 
i<;inde derin blr ac1 idi. Bu ac1 onun 
vicdarundan <;ehresine de akscdiyor, 
dil~ilnceli, masum bir hal ahyordu. 
~imdi en ufak bir hadise bile onun 

l<;in bir azab menba1 te~kil etmi~ti. 

Cavidanm nilvazi~leri, bah\;ede Fati
-tiin oyunlan itina ile bak1lmas1 Nus
rete ote tarafta yalmz ya~1yan 

Jaleyi hatirlatiyor ve i<;ini s1zlatiyor-
du. · 

Yilzilnde adeta derin bir buru~uk 
peyda oldu~ Ka~lan c;atik bir hal ald1. 
Cavidan kocaS1mn bir azab ~cktigini 
farketmi~ti. Buna bir sebep goreme
digi i<;in yorgunluguna atfediyordu: 

- Nusret, diyordu, be~ on giln din
lenmek igin bir ycre gitsek ... 

Fakat Nusret istanbuldan bir da
kika bile aynlmaga raz1 degildi. 

Onun bu lsran Cavidanda bir ~iip
he dogurdu. Kocasirun her hareketini 
~imdi derin bir merak ve uzunti.i ile 
takib ediyordu. Bazt zamanlar Nus
rctin oyie dalI~, uzak ~eyler dil~iinil-

1·azan: iSKEl\"DER F. SERTELLi No. 53 • 

~----------------------------------------Tilrk donanmas1, Pertev p~a ile 
kaptan p~ merkezde, Ulu~ Ali pa~ 
sol cenahta, Agnboz beyi Salih pa~a 
zade Mehmed bey sag cenahta olmak 
iizere saffl barb te~kil edip du~man 
iizcrine at1lm1~ti. 
Dli~manm korf cz agzma Jstik~af 

igin gonderdigi f1rkanm: cTiirkler ge
liyor!> i~retini vermesile, Don Juan 
gemisinin arka diregine dort ko~eli 
ye~il ve biiyiik bir bayrak asan dil~
man donanmas1 da derhal harekete 
gec;mi~ti. 

Elli dort gemi ile sag cenah1 te~kil 
eden Jan Andrea Dorya, Knrzolari 
adalanmn su lie beraber olan iki uzun 
tru;hgiru gec;er gec;mcz Turk donan
masile kar~la~tl. Tilrkler dil¥Jlanm 
hakiki kuvvetlerinin mlktarm1 bilme
dikleri i~in ileriye atllmaktan ~ekin
miyordu. 

(Kanll burun) c;lkmtismm yarun
daki Marmo adasi oniindcn blrdenbi
rc ~1kan ikinci bir diiliinlan lilosu elli 
ii~ gemiden ibaret olarak Barigonun 
kumandaS1 altmda ilerilemege b~la
m1~tJ. 

:;>imdi bilyilk korfezin onilnde ay 
~eklinde vilcude gelen barb safmda 
dii~mamn biitiln kumandanlan bir 
anda vazife ba~ma ge~mil? bulunuyor
du. 

Santa Krose Markisi olan Don Al
varo dilmdari idare ediyordu. 
Dii~manm ii<; amirali birden barb 

sahasm1 daraltarak Tilrklerin iizerlne 
dogru yi.iriimege ba{ilam1~tl: Ortada 
Don Juan, sagda papanm amirali 
Mar.k Antonyo, solda Vencdik amirali 
Sbastiyenln gcmileri vard1. 

Hcl<:tor Sepimola kumandasmda 
olan ve i~inde Parme dukas1 Alek
sandro bulunan me~ur Cinevizli 
kaptan gemisi de Mark Antonyoyu ta
kib ediyordu. Bu gemide fazla mik
tarda yangm humbaras1 dolu idi ve 
iginde bir ~ok <Serden gegtb ler var
dl. Bu adamlar Tilrklerden her ne 
bahasma olursa olsun 0c almayi dint 
bir vazife sayiyorlar ve daima on saf
ta dola~maktan <;ekinmiyorlard1. 

Bu S1rada kaptan Ali p~anm elli 
gemisile ileriye atihvermesi Venedik
lilcri teia~a dil~urmu~il. i~te Tilrk 

5 Agustos <;ar§amba 

Istanbul - 18 - Oda musikisi (plak) 
19 - Haberler. 19, 15 • Muhtclif plaklar, 
20 • $an: Diakonof (Bariton}, 20,30 • 
Stiidyo orkcstralan, 21, 30 Son haberler, 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm ga
zctclere mahsus havadis scrvisi verjlc
cektir. 

6 agustos Per:;embe 

18 Dans musikisi (Plak), 19 Haber
ler, 19,15 Muhtelif plB.klar, 20 S1hhi 
kon!erans: Doktor Salim Ahmed <;a
I1~an (Giine~ c;arpmalan hakkmda), 
20,30 Stildyo orkestralan. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 

AYLIK 

Tii.rktue .lcneW 

1400 kW'Uf 2700 kuruJ 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
:so • 

Posta ittihad1na dahil olmayan 
ecoebi memleketler: Seneligi 

3600, olt1 ayl1g1 1900, fie; 
ayligi I 000 kuruftur. 

Adrea tcbdili ic;in yirmi be, 
kurufluk pul gondermek laz1mdir. 

Cemaziyelevvel 17 - RuzuhlZlr 92 
S. lmuk Gllne, 0Alo 1kindi Aqam Y ats1 

E. 7,39 9,38 4,58 8,52 12,00 1,47 
s, 12.20 16,15 19,211 21,9 

~ii oluyordu ki Cavidaru korkudan 
titretiyordu. 

Cavidan o gilne kadar lekesiz gec;en 
saadetinin bilyuk bir tehlike ic;inde 
oldugunu hissediyor, bu tehlikenin 
mtibhemlyeti ondaki korkuyu bir kat 
daha arttmyordu. Nihayet, bir gun 
kendisinl tutamad1: 

- Nusret, dcdl, bana her ~eyi 

soyle. Sendeki bu gayri tabiilik beni 
mahvediyor. 

Nusret te artlk ta~mak tizere idi. 
Bu halin dcvami imkans1z oldugunu 
o dn anllyordu. Cavidanm gogsilne 
kapanarak ona biltiin vakay1 en kii
gtik tafsilatile anlatti. Cavidan, put 
gibi, donmu~ bir halde, bu hikayeyi 
dinledi ve hi<; bir .~ey s0ylemedi. 

Ertcsi ak~m, Nusret eve dondilgii 
zaman, ka11s1 ile i;ocugunu, her va
kitki gibi, antrede bulmadl. i~eride, 
yemek odas1 da bombo~tu. Merak
la bah~eye ko~tu. Birdenbire 
gordiigu bir manzara kar~1smda ir
kilip kald1. Cavidan Jale ilc Fati~ln 
yamnda, hep bir arada oynuyorlarch. 
Nusret kansmm kucagma atilarak: 

- Sen ne bilyilk bir kadmsm! diye 
mmldandI. 

- Biiyi.ik filan degilim, Nusi·et. Yal
mz ben de bir anay1m, decll. 

Hikuyeci 

donanmasm1 ilk hamledc magh'.ibiyete I 
dil~i.iren bu atlh~ oldu. 

Venedikliler derhal Tiirklerin ak
lmdan gegmeyen bir tcdbir ald1lar .. 
donanmalarile birlikte gelen biiyilk 
ve yilksek boyda altI gemisini ileri si.i
rerek bunlan deniz iistiinde kurulmu~ 
birer seyyar istihkam gibi kullandl
lar ve barb gemilerile bunlann arka
smda siper ahp harbe tutu~tular. 

Bu tedbirin farkma varan ve bu ~e
kilde harbin devammda Tiirklerin 
iazla zayiat verecegini tahmin eden 
Uluc; Ali pa~a derhal gemisile ileriye 
atilarak, kaptan pa~anm gemisine ka
dar sokuldu .. gok gilriiltilsiine benzi
yen gilr sesile haykird1: 

c- Dil~manm ileriye sevkettigi 
bu seyyar istihkamlarm borda1an hi
zalarmdan sa vu~up sag ve sol cenah
lanndan hilcum edelim. Bu vaziyette 
dil~man iizerine yilrilmekle biltiin ge
rnilerimizi batum1~ olacag1z. 

Ulu<; Ali pa~a c;ok hakl1yd1. Eger 
Turk donanmasmda da boyle seyyar 
istihkam vazif esini gorecck bir ka~ 
yilksek gemi bulunsaydl, Ttirkler de 
aym i~i gorecekler ve kisa zaman i~in
de fazla telefat vermiyeceklerdi. Fa
kat, bu hakikati ate~ arasmda kaptan 
pa~ya anlatmak imkanSIZdI. 

Kaptan Ali p~. Ulu<; Aliyc uzak
tan ~ cevab1 veriyordu: 

c- Ben dil~mana, Turk donanmast 
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Istanbul be§inci icra memurlugundan; 
-Fatma ve $efikaya ait olup Emniyet Sandrgma birinci derecede ipo· 
tekli olup paraya ~evrilmesine karar verilen ve tamamma (4050) lira. 

kryrnet takdir edilen Hali~ fenerinde Abdi Subafl mahallesinde Balat 
ve Fener kap1 caddesinde eski 11, 12, 13, 14 yeni 1, 1, 18 numarah al· 
tmda iki diikkam olan ve hududu 1ag tarafi Yovan diikka01 ve hanesi 
ve f 1rmc1 Y ordan arkas1 Fen er kap1 caddesi sol taraf i Fan id en metriik 
mahal ve bazen 11 harita numarah mahal cephesi Bali.t caddesile mah~ 
dut 1 numarah k1sma kap1dan girildikte k1rtk mermer antre, bir mat· 
bah, bir kili.r bir sahrin~ birinci kat; bir sofa iizerinde bir yiik bir 
hela iki oda. 

2 inci kat: Merdiven ba,1 camekan hir sofa iizerinde iki oda bir 
hela 3 iincii kat; yiikii olan bir sofa ii:zerinde kartihkh iki oda 4 iincii 
kat, camh kap1 bir sofa iizerinde bir oda zemini ~imento matbah iki ta• 
ras elektrik terkos tesisah ve altmda 13 numarah cephesi yaprak ke
penkli zemini ~imento ve 18 numarah arka cephede cephesi Yaprak 
kepenkli zemini karo~imen iizerindebir oda bir heli.y1 havi diikkam miif
temil ve umum mesahas1 90 metre murabba1 kayd1 olan iki diikkanh 
kargir bir evin tamam1 a~1k arthrmaya vazedilmittir. 

Artt1rma pefindir. Artt1rmaya iftirak edecek miitterilerin kiymeti 
muhammenin o/o 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli hir bankamn te· 

minat mektubunu ham ii olmalar1 icap eder. Miiterakim vergi, tanzif at, 
tenviriye ve vak1f bor~lari bor~luya aittir. Artbrma ~artnamesi 1/9/. 
936 tarihine miisadif sah giinii dairede m halJi mahsusuna talik edile
cektir. Birinci arthrmas1 22/9/936 tarihine miisadif sah giinil daire
mizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttrrmada bedeJ, 
k1ymeti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde iiste hirak1hr. Ak· 
si takdirde son arthrmamn teahhiidii bak1 kalmak uzere artt1rma on 
bcf giin daha temdit edilerek 7 /10/936 tarihine miisadif ~r~amba gij .. 

nii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci artbrma neticesin· 
de en ~ok arthramn iistiinde b1rak1Iacakbr. 2004 numarah icra ve iflas 
kanununun 126 mc1 maddcsine tevfikan haklari tapu sicillerile sabit 
olm1yan ipotekli alacaklarla diger alalrndaranm ve irtifak hakk1 sa· 
hiplcrinin bu haklar1m ve hususile f aiz ve masarife dair olnn iddiala
rm1 ilan tarihindcn itil;aren 20 gun zarf mda evrak1 miisbitelerile bir
likte dairemize bildirmelcri laz1md1r. Aksi takdirde haklari tapu sicil· 
lerile ::abit olm1yanlar sab' bcdelinin payla~masmdan hari~ knhrlar. 
Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiycden ibaret olan bclediye rusu· 
mu ve vak1f icarcsi bedeli miiznyededen tenzil olunnr ve 20 senelik va• 
kif icarcsi tavizi de mii~teriye aittir. Daha fazla maliimat almak isti· 
yenlerin 5-935/959 numarah dosynda mevcud evrak ve mahallen haicz 
~e takdiri k1ymct raporunu goriip anlacaklar1 ilan olunur. (4417) 

Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

1 - Mektep Lise ve Yiiksek olmak iizere bet y1lhktir. Yahh ve 
bedavad1r. Gayesi Tecim gemilerine kaptan ve makinist yetittir• 
mektir 

2 - Mektehin yalmz Lise hirinci sm1f ma tale be alrmr. Bunlar1n 
Orta Mektehi hitirmit olmalar1 ve yatlar1 on bef ten kii~iik ve on do
kuzdan hiiyiik olmamalan tartbr. 

3 - Yaz1lma iti i~in pazartesi, ~artamba, cuma giinleri Mektebe 
Bat vurulmahd1r. 

4 - lsteklilerin Mektep Miidiiriyetine karf.I yazacaklan istidaname· 
lerine Hiiviyet ciizdanlar;m1, Ap kagitlarm1, Mektep diplomalar1m, 
veya tasdikli diploma suretlerini ve polis~e tasdikli iyi hal kag1t}a .. 
rm1 ve velilerinin izahh adres ve tatbik imzalarim ve dort tane ve
sikahk fotograflarm1 ilittirmeleri gerektir. 

5 - Yaz1Ima i~i 7 Agustos 936 cuma giiniine kadard1r. isteklile
rin muayenei s1hhiye i~in o giin saat sekizde bizzat mektepte bu· 
lunmalan gerektir. 

6 - Fazln tafsilat almak i~in ayr1ca posta pulu gondermek tarti
le mektupla Mektep Miidiiriyetine miiracaat edilmelidir. (4000) 

kag1yor dedirtmek istemem. Ayni isti
kamette dil~man ilzerine yiirUmektc 
devam edecegim., 

Ulu<; Ali p~a sozilnil dinletemiye
ccgini anlayinca gemisini ~ekip kendi 
mevziine donmti~til. Kaptan p~ da 
dil¥Jlanm ate~ yagd1ran gemileri uze
rine yi.iri.imii~Ui. 

Gerci Ali pa~anm bu cesurane ha
reketi dii¥Jlamn biitiln cephelerdcki 
askerinjn maneviyatmm kmlma51na 
vesile olmam1~ degildi. 

Bir ka~ di.i~man amirali miithi~ bir 
y1lgmhk i~indc geriye dogru mevzi 
al1yor, daha ag1k ve ycrinde bir tabir
le TUrklerden kag1yordu. Fakat, har
be tutu~n kuvvetler Turklere o kadar 
yangm vc tahrib bombalan yagdm
yordu ki, sipersiz olarak bu ate~ kar
~smda bannmaga imkan m1 vard1? 

i~tc kaptan pa~a f1rkasi bu yiizden 
bozulmaga mahkiimdu. Harp f enni
ni bllmedlgi igin, dil~anm hilelerini 
sezmek kabiliyetini gosteremedigi . 
i~in, ii~ saat iginde bu safda pcri~an
llk ve maglubiyet yiiz gostermege ba~-
lam1~t.I. ' 

Ate~ dalgalar1 arasmda bir tek ses 
~ltiliyordu: 

- Ka~an, kahbcd1r ... 
Bu ses, kaptan pa~anm sesiydi. 0 

ve rnaiyetindekilcr olilnceye kadar 
~arp1~tilar .. 

Venediklilerin yilksek galileri saye-

slnde barb dil~man lehine donmu~Ui. 
Ali pa~a ~ok s1kl~1k bir halde bocala
y1p duruyordu. Nihayet ~olak Mehmed 
ve gavur Ali kumandasmdaki gemilcr 
milttefiklerin sol kolunu ~evirdikleri 
Sirada Ali pa~ da milthi~ bir ok yag
muruna tutulmu~ oldugu halde geml 
gemiye yakla~mak ve gogus goguse 
~arp1~mak maksadile Don Juamn gc
misi iizerine yiirildii. 

Fakat, birdenbire milttefiklerin hay .. 
retini ~eken Ali p~anm bu cesareti 
i;argabuk kmlmI~tt. Dort dii~man 

kaclirgas1 pa~a gemisini sanvermi~ti. 
Pa~a gemisinde :ii~ yilz yeni~eri ile 

tuz ok~u., Don Juamn gemisinde ise 
be~ ytiz SardunyalI ile yiiz elli ok~u 
vard1. iki gemi birbirine rampa etmi~ 
vaziyette olarak iki taraf - Ali pa~a
nm istedigi gibi - gogiis gogilse tam 
bir saat ~arp1~tilar. Dil~man askeri 
sayica Tiirklerden <;oktu. Fnkat yeni
~eriler palalanm ~ekerek dU~man ami
ralinin gemisine atilmaktan c;ekinmi
yorlard1. Bu s1rada Don Juarun yamn .. 
da duran Venedigin me~hur as1lzade
lerinden iig ki~nin ve ~ovalye Tirisl· 
no ile kumandan Barborigonun bal}
lan yere dil~iirUlmil~tii. 

Don Juan bu deh~etli manzara kar .. 
~ismda tamam dart kere Oliim tehll· 
kesl at1atarak daha saglam bir ko~e
yi siper alm1~tl. ~ 

(Arkns1 '\-ar) ... 



Sahife 10 

I KOCOK ILANLAR 
cAkfam» in Pazar, ~aTfam
ba oe Cuma niishalannda 
~ikar. 

IS ARIYOR - Gene; bir bayan 
f~ anyor, mektep ve hastanelerde buna 
benzer muhtelif i§lerde gece yattb yer 
tercih olunur. Kad1koy Bahariye cadde
si hac1 §iikrii sokak 34 numarada 
Hayriinnisaya mektupla . miiracaat - 1 

DAKTlLO BAY AN ARANMAKTA· 
DIR - Yeni ve eski Tiirkc;eye a§ina 
terniz ve seri yazan tecriibeli daktiloya 
ihtiya<; vardir. Miirnkiin mertebe ·Alman
ca bilen §ayam tercihtir. TalipJerin ter• 
ciirnei hallerini H.M. 380 riimuzile Ak-
4am gazetesine yazmalan. - 2 

BIR KIZ <;ocucu ISTENIYOR -
Evde t;ah§mak iizere 10-14 ya§lannda 
bir k1z c;ocuktJ istiyorum. Kimsesi olm1-
yan tercih edilecektir. Eminoniinde Em
lak ve Eytam Bankasi kar§tsmda lzzet
bey hamnda 2 nci kat No. 6 ya mlira-
caat edilmesi. - 3 

<;OK i~LEK BiR MEVKIDE -
Ac;alacak bic;ki, diki§ atolyeleri ve ka
bul salonunu muhtevi mukemmel bir 
terzihanenin kadm i§leri k1snum idare 
eJerek ortak gibi c;ah§acak muktedir 
ve tecriibeli bir bayan araruyor. Ak
§am gazetesinde (A. B.) rumuzuna mek-
tupla miiracaat. -

B~KA BiR V AZIFE iLE MESGUL 
OLMIYAN - Ve iki c;ocug-a orta mek
tep tahsili yapacak bir muaJlime ihtiya~ 
vardar. Biiyiik Postane civannda [>..la
J1mc1yan Ham 14 numataya miiracaat. 

GEN<; BiR ECZAClY A IHTIY A<; 
V ARDIR - Biiyiik Postane civarmda 
Alahmcayan Ham H No.ya muracaat. 

G0RG0L0, KiMSE.SIZ GEN<; BA
Y AN ARANIYOR - Bir -rocuk ile 
bir baym ev i~lerine bakacaktar. Ak
~amda (A. E.) riimuzuna mektupla 
miiracaat. - 8 

KELEP;R SATILIK OTOMOBfL -
Gayet iktisadi Pejo markah otomobil 
maktuan 175 liraya sat1hkhr. Gormek 
i-rin $i~hane Yoku~u ba~rnda Rus gara-
jma miiracaat. - 1 

SA TILIK MAZOT MOTORO - 18 
beygir kuvvt-.tinde, 130 amperlik bir 
dinamo ve biitiin teferruatJ satd1ktJr. 
Galata. Tiinel yamnda Billur sokak Becit 
matbaasma bay Pembeye mliracaat. 

- 2 

4: - lfira.bk-SatJJ1k 

Di.ST AB BLERE - lstanbulun mer
kez bir yerinde 10 senelik gayet i~lek 
bir di~ muayenehancsi ehven fiatle c:c !~e 
sat1hktir. Ak~amda K. R. rumuzuna 
mektupla miiracaat. - 3 

KA<;IRILMA YACAK BOY OK 
FIRSAT - Galatanm en i~lek cad
desinde Yo!cu salonuna yakm iic; dai
reli aparhman dukkam ve biiyiik ar
diye. Ayda 80 lira k.iraya miitehammil 
(4000) dort bin liraya satihktJr. Beyo~fo 
Cihangir yoku~u 21 numara aparhman· 
da Bay Bahaya miiracaat. Tel: 41277. 

-1 

DEVREN SA TlLIK T0T0NC0 DOK
KANI - Beyo~lu Kalyoncukulluk cad
desi 55/1 No.h diikkan sallhkttr. 1-rin-· 
deki sahibine muracaat. - 1 

SATILIK iKl DONOM TARLA -
Bostanca Ba~1biiyiik Karaka§ yaJ1s1 ~i
mendifer hat boyunda 250 liraya sab
hkltr. Arzu cdenler ve fazJa tafsilat ic;in 
Sifada 20 numaraya miiracaat. - 2 

KIRALIK - Sak1z a~ac1 29 sayah 
evin ii~iincii kab kirahkttr. Beyo~lu 
evkaf idaresine muracaat - 1 

MODA CADDES1NDE SATILIK 
HANE VE IKI DOKKAN - 9 , 
1 , 2 numarah , metin , tamamen 
kagir doh yiiz metre arsa iizerine 
hane ve bahc;esi vard1r. MahalJin ~erefi 
iskeleye kurbiyeti ile arsa fiati EOOO 
liraya sabhkbr. Her giin okleden son· 
ra hanedekiler gezdirir ve konu~abilir. 

- 9 

KADlKC>YONDE SA TILIK HANELER
Hava, nezarct ve temizligile maruf bir 
mahaldedir. 1 - 276 metre arsa iizerine 
maa bahc;e dokuz oda, mii§temilat, elek· 
trik, su, hava gau, kagir hane 3~00 
lira, 2 - 367 metre arsa maa bahc;e ikl 
kat sekiz oda maa mii§temilat elektrik, 
su, hava gazi, kagir bina 3500 lira. 
Arzu edenler ~ifada 20 numaraya mii· 
racaat buyursun. - 9 

SA TILJK HANE - Adres Be§ikta~ 
Muradiye mahalJesi BayIT sokat.a 11 
say1b ev. 2 ta~bk, bahc;e maa kuyu, 
biiyuk mutfak, 3 heJa, 5 oda, merdiven 
altmda komiirliik keza merdiven aJbn
da ~ama§1rhk biiyiik sofa ic;erisi kimi· 
Jen yatb boya ah~ap bane satihkbr. 
Gormek it;in i~indekilere miiracaat. 
Gorii~mek ic;in Oskiidar Ba~larba§l 
Trablus sokak 7 No. h hanede Bay 
Fuada miiracaat. - 2 

KELEP1R APARTIMAN - Osman
bey civannda 3 kat alb daireli hava
dar konforlu tarn in§as1 kiibik senede 
1800 Jira iradlt aparbman acele sahltk
ttr. Fiab 13,000 lirad1r. Miiracaat: Bey-
o~lu lstiklal caddesi Rumeli han kar§l· 
smda No. 1~3 birinci kat Kemal. -

ANKARADA SATILIK ARSA -
.Surayi Devlet arkasmda miihendis Bay 
Siileymanm evine biti~ik 1154/10 harita 
numarahdar. Taliplerin Cerrah pa§a 
caddesinde 104 No. hanede Sanyer 
belediye ba~ fen memuru HuJusiye 
miiracatlan. - 1 

KIRALIK HANE - Be~ikta~ta is
kele civannda denize naz1r bir kat 
iistlinde aydmhk ferah altt oda bir 
salon, elektrik, havagaz1, terkos, Hay
rettin iskelesi mahkeme soka~ 11 
numaraya miiracaat. - 5 

SA TILIK K0$K - Bo~azi~inde Ye
nimahaJle iskelesine yakm, deniz vc 
me~hur sulara nezareti ve yakmh~1, 
binlerce meyva ve yemi§ ag-ac;lan, on 
lie donumden fazla bahc;esi olan iki kat 
iizerinde be~ oda, bir ahir, bir mutfak, 
heJa ve sofas1 mevcut bir ko§k 3500 
Jiraya sabhkhr. Sanyerde Bostan soka
~mda 4 No.h hanede basmac1 bay Sa-
d1~a miiracaat. - 5 

SA TILIK EV - Kadtkoyiinde Ha
sanpa§a mahallesinde Ulu Soluk soka-

itJnda 18 numarala, 5 odah ici, di~1 yagl 
boyab, elektrik tesisabm havi ve 1954 
metre bah~eli ev sattltkttr. Mezkilr bah
~ede ba~. muhtelif yemi~ agac;lar1, ha· 
vuz, kuyu, tulumba, ah1r mevcuttur. 
lstiyenlerin lsanbulda Bahkpazarmda 
Babkhane soka~nda 2S numaraya mii-
racaatlan. - 1 

SA TILIK MOKEMMEL HANE -
Beyoglunda ingiliz sefarethanesi arka
smda Asian sokak No. 13: On iki bii
yiik oda, do§emesi parke duvarlan 
ya~h boya, merdivenleri c;ok geni~ bii
yuk mutf ak, ~ama~trhane, arkas1 tara
ca ac;1k. <;ok saglam ve guzel bir bane 
uygun fiatle sabhktir. Aparbman icin 
c;ok elveri~Ji. lc;indekilere miiracaat.-3 

SUADIYEDE - Acele salthk ko~k 
Erenkoy Suadiye hatboyunda 28 no. h 
iki doniimden fazla bahce meyve ve 
c;am agaclan buJunan IJa§km bakkal 
lramvay dura~ma be~ dakika mesafe
de kullam§lt yedi odah mukemmcl 
ko§k sahibinin ta§raya gitmesi dolayi
sile acele satahkbr. lcindekilere mil-
racaat. - 1 

ACELE SA TILIK HANE - Aksa
rayda pazara kar§t lnkdab sokagmda 
33 No. Ii kagir be§ odah ve geni§ bah
~eli Kemalpa~a caddesine elli metredir 
sahibi ta~raya gideceginden ucuz satI
hkbr. Saat 12 - 2 ye kadar icindekilere 
miiracaat. 

& - Mtlteferrik 
TECROBELI BiR MA TMAZEL JIM

NASTiK DERSLERl VERIYOR - Az 
zamanda zayiflamak, kuvvetli ve tam 
s1hhatli olmak isterseniz muntazam 
iimnastik dersleri ahmz. ~erait ehven
dir. Adres : Beyoglu Postanesi 206 1 
numarah posta kutusu. - 3 

ALMANCA DERSLERl - Berlin 
iiniversitesinden edebiyat ve felsefe ag
rejesine malik, • Istanbul iiniversitesi 
lectorlerinden - Frans1zca ve lngilizceye 
vakaf gene; Alman prefesoril hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Muhtelif ticaret §Ubeleri va bakalorya 
ic;in kati ve seri usullerle ihzar eder. 
Fiatler mutedildir. «Prof. M. M. riimu
zile (Ak§am) a mektupla miiracaat. - 8 

RIYAZIYE - FlZlK - L!SAN - Tiirk
ce • F rans1zca - lngilizce - Almanca -
ltalyanca - Rus~, Terciime - Tahrir -
Miika.leme : <;enberlita§m kar§ismdaki 
Yabanc1 diller dersanesi ihtiyac1mz 
olan derslerde de ikmal korkusu barak
maz : Giindiiz - Ak~am • gece c;ok esash 
6kretiliyor : T etkik ediniz. - 2 

UCUZ ALMANCA, FRANSIZCA VE 
TlCARET USULLERI - ve diter ders
ler haz1rlar ve yeti~tirir Viyanah diplo
ma11 bir muaJJim en ucuz §artla Alman 
mekteplerine devam cdenlere her smtf 
ic;in Fransazca, Almanca biitiin bilgi 
derslerini en k1sa zamanda haz1rlar ve 
oA-retir. lsteklilerin Karl Weiner: Bey
oA-lu Tiinel Otc;u sokak 5 say1da Kosti 
Papayani aparbman 1 nya. F azla tafsi
Jat ic;in Beyoglunda Kalis kitap evine 
muracaat ediniz. - 6 

HUSUSI RiYAZIYE DERSLERI -
Yiiksek fahsilli bir gene;, ehven ~era· 

itlc lise, orta mektep ve ecnebt mek
tepJer talebesine riyaziye dersle:ri 
vermektedir. Aynca yiiksek riyaziye 
dersleri de verir. (Ak~am)da N. T. 
riimuzuna Mektupla mtiracaat cdiniz. 

-2 

Mektuplanniza aldaruuz 

Cazetemiz idarebaneeinJ adr• 

olai'ak 101terihnit olan hrilerimizden 

AB 
na.mlanna l'elen mek.tuplan ldare

hanemizden aldtrmalan mercudur. 

AK~ AM NE~ R rv·A TI 
• fskontolu Sati, Listesi 

No. 
-~ 

1 Ki.i~iik llanlar 75 
2 Kivtrclk Pa~ '15 
3 Deli r30 
4 .Yalt <;apklnl 30 
5 

1

Bu Perdenin Arkasmda . ~ 
~ 

8 Dugi.in Gecesi 100 
7 'sumer K1Z1 125 
s 'Asyadan Bir Giine~ Do~yor,. 'so 
9 Dipsiz Kuyu• '25 

10 ·Kadm"' Asker Olursa 50 
11 Pembe· Ma~lahh Han1m ~'10 
12 Pembe' P1rlanta" ~ 
14 lki cinayet·gecesi 

1
25 

JS 1talyadan Amerikaya nasil' 
U~tular 

16 llkrilektepler t~tn Yarduncs 
.Tarih Hulasas11 

17 lttihat ·ve Terakld · Tarihinde 

35 

10 

Esrar Perdesi 150 
18 °Karacaahmedin esrar1 ;.. · 25 
i9 ~zm Merkezine ·se:yaha\ :25 
20 ):>on Ki!ibt 25 
~~ Karde~ katili 25 
22 Hayvanlar AlemJ .. ~50 
23 Sinema·.Y1ld1zlari 100 
2, Bir .. kadin ge~tl 20 
25~ ):sta!buldan .Londraya $ileple 

bir yolculuk 
1
'15 

26. 'Nereden geliyoruz ~o 
21, 'tstiklal Sava!i1 Nas1l Oldu so 
28-33 ·Arsen Liipeii (Bir ~_Cildi) 'so 
34'" ,Tarih · 6greniyor\.im {lO . . \ ~ 

35 Co~raf yada llk Adlm 50 . ~ 

36 <;ocuklara Cografya K1raatleri 50 
' ' 37 Faz1l Ahmet 80 • 

38 pevler. Kaldmrru \75 
39 '.A!ik F1rtmasi < 50 
40 .Y eryiizU Gokyiiz\l 150 
4l Ciiceler '\,e Devier memleke. 

:unde Giilliverin Seyahatlerl 
42 Edebi Hahralar 
43 Bir4~'.filrk K1zmm Amerika 

Yolculugu 

AK$AM okuyucular1na 
mahsu's % . 20 .. 

tSKONTO KUPONU 

,75 
60 

75 

Bu kuponu kesip: i.Ak~am Matbaas1 
Kitap Servisine·· getirir veya~ gond~ 
rirseniz, · yukandaki listede begenece
giniz · kitaplarm . fiat~~an. size'. yiizde 
fo iskonto yap1lacaktir. 

I 

5 Agustos 19!6 

Kayseri Tayyare F ahri
kas1 DirektOrliigiinden: 
1 - Bu sene f abrikamiza bir bat mtlhasebeci, iki mua vin muhase

beci, bir bat reasam bir reasam ve iki terciiman imtihanla ahnacak· 
tir. k 

2 - Bat muhasebebiye 300 muhasebecilere 200 bat ressama 200 res
sama 98 terciimanlara 126 lira iicret vcrilecektir. 

3 - Muhaseebciler yiiksek ticaret veya muadili mektepten mezun 
en az iki sene her hangi bir f abrikada malzeme muhasebeciligi yapm1f, 
malzeme cins ve eb' adma 11tllahat1 fenniye, malzeme usulii muhase
besine ve fiyatland1rmasma ve bu itleri alakadar eden kanun ve tali
matlara vak1f olmas1 laz1md1r. (Lisan bilenler tercih edilir.) 

4 - Bat ressam ve ressam en az lise tahaili gormilf, Fran11zca, lngi
lizce, Almanca lisanlar1ndan birine vak1f ve resmi amainin biitiin ince
liklerini bilir, 11tilahata fenniyeden anlar bulunma11 'arthr. (Yuk.ck 
tahsil gorenlerle birden fazla lisan bilenler tercih edilecektir.) 

S - l'erciimanlar: Almanca, Frana1zca, lngilizce lisanlarmdan bi
rini tamamen okur ve yazar ve anlar olma11, 1sblahab fenniye ve mal
zeme cins ve eb'adma vakaf ve en az lise tahaili gormiit olmast laz1m
d1r. (Yiikaek tahail gorenlerle birden fozla lisan bilenler tercih edilir.) 

6 - lmtihanlar Kayseri tayyare fabrika11nda miite~ekkil bir beyet 
tarafmdan 1 Eyliil 936 tarihinde yap1lacakhr. 

7 - lmtihanlara gireceklerden atai1daki terait aramlacakttr. 
A - Tiirk olmak ecnebi bir kadtnla evli bulunmamak. 
B - Askerlik miikellefiyetini if a etmit ve 45 ya,mdan yuk an olma· 

mak, 
C - Hukuku medeniyeden mahrumiyet cezasile mahkfun veya dev· 

let i~in muzur tefkili.tlara menaup olmnmak. 
D - Eyi ahlak eshab1ndan olmak ve haysiyet ve namusu muhil fi. 

illerle ve aleitlak agtr hapis veya -, o derece cezay1 miistelzem bir 
fiille mahki.im olmamak. 

E - Sari hastahklara miipteli. olmamak ve vazif esini muntazaman 
if aya mani akli, bedeni ar1za ve hastahklarla malul bulunmamak. 

F - Kadro icab1 veya ihtiyac1n zevalile bizmetine nih3.yet verilmesi 
halinde hi~ bir hak talebinde bulunam1yacagma dair noterde• musad
dak taahhiid senedi vermek. 

8 - lsteklilerin 20 Agustos 936 tarihine kadar istida ile fabrika direk· 
torliigune miiracaat etmeleri ilan olunur. ( 4344) 

Istanbul T elefOn 
DirektOrliigiinden: 

Hususi telefonunu para mukahili halkm konutmasma a~1k hulun
durmak suretile telefonu bir kar vastta;;i olara'k: kullanan diikkan, ya

z1hane, otel ve ne oluna olsun bu kabil yerlerden yapbrilacak beher 
konu~ma umumi merkezlerd-e oldugu gihi 7,5 kuru~tur. Hilafmda ha· 
reket ederek halkdan fazla para ald1g1 sabit olan bu telefon sahip
leri umumi merkezler ha!ckmda tatbik olunan takibata maruz kala· 
caklard1r. ( 4358) 

Darphane ve Damga Matbaasi 
Miidiirliigiinden~ 

o~ boyda ceman 20 bin adet dikitsiz torha 25/8/936 tarihine miisa
dif sah giinii saat 14 de pazarhk suretile satin ahnacakhr. lsteklile
rin teraitini anlamak iizere muhasebemize miiracaatlara. (4316) 

I · I Istanbul beledlyesl llAnlar1 I · I 
Ketif bedeli 2116 lira 6 kurut olan Beyaz1d Haznedar sokagamn 

kald1r1mlan tamiri a~1k eksiltmeye konulmut tur. Ke, if evraka ve tar"' 
namesi levaz1m miidiirliigiinde goriiliir. lstkli olanlar belediye fen it
leri miidiirliigiinden tasdik ettirilmit fen ehliyet vesikas1 ve 159 lirahk 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 11 Agustos 936 sah 
giinii saat 14 de daimi enciimende bulunmahd1r. (B.) (4267) 

Tlirk Hava Kurumu 

Biiyiik Piyangosu 
$1mdlye kadar blnlerce kl$1YI 

zengln etm1$tir 
4. cii Ke~ide 11 Agustos 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Liradir 

Ayrica: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
Ikramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikifat vard1r. 

Kulak, bogaz, burun miitehassm 
Doktor 

ihya Salih 
Gagaloglu : Hamam ssrasinda 

24 nwnarada • Pazardan ba~ka 
her giin - ogleden aonra aaat 
15 t.eii itibaren hastalanru ka· 
bul eder. 

Dr. l-laf1z Cemal 
Dahiliye miitehaaa1u 

Pazardan ba~ka gi.inlerde ogleden 
sonra saat ( 2, 5 tan 6 ya) kadar lstan• 
bulda Divanyolunda ( I 04) numarali 
hususi kabinesinde hastalann1 kabul e
der. Sah. cumartesi giinleri sabah 
«9, 5 • 12> saatleri hakiki f1karaya mah· 
austur. Herkesin haline i;ore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Yazhk telefon Kandilli 38 Bey• 
lerbeyi 46. 
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Bu cazip tecrubeyi yapm1z ................................................................................................. 
S1hhi BALSAMiN Kremi 

PUDRALARI 
Di§lerinizle eziniz. 

Milyonlarca kadm bu tecriibeyt 
yapmca hayran kalnu~lard.Ir. Zi
ra; Ekseriya ytizdeki siyah nokta
lar, a~1k mesameler ve her nevi 
gayri saf maddeler, tane tane 
olmu~ adi bir pudradan ileri gel
digini biliyorlar. Filhakika, baz:t 
pudralar parmaklac arasmda tu
tutunca kadife gibi yumu~k gO
rilniirse de hakikattc k.lsim klSlm 
tanell ve sert olur. Bunlar, gozi.i
niizden ka~abilir. Fakat di~leri

nizle pekala hissooebilirsiniz. Bir 
par~a pudra ahp di~leriniz ara
smda eziniz ~yet cilz'i bir tane
lik olsa derhal hissedersiniz. ~im
di de bu tecriibeyi llavalandml
mi~ yegane pudra olan Tokalon 
puclrasile yapm1z. Bu pudra yeni 
ve imtiyazh bir usill dairesinde 
istihsal edilerek evvelkinden on 
defa daha ince ve daha hafif kil
maktad1r ve binaenaleyh cildl 
nazik mesamelerini tahri~ eden 
tanelerc te&rdilf edilemez. Bu gi
bi taneli pudralardan sakmm1z. 
ve yalmz havalandJnlnus ve ga
rnntill yegane pudra olan Toka
lon pudras1m kullammz. Terki
binde krem kopilgil bulundugu 
cihetle cildde uzun muddet sabit 
kabr ve arbk par.Jayan burunla
ra mhayet verilmi~tlr. Ve s1k s1k 

pudralanmaga ihtiya~ kalmam1~tir. 

Kendi i tarafmdan dikilmek ic;;in istenilen 
olc;;i.i ve model iizerine 

PA TRONLAR HAZIRLANIR .•• 

Beyoglu, Posta sokak 20 No. h Santa 
Mariya han 6 No. daire. 

Diplomah Eczac1 Aran1yor 
Karadeniz sahilinde bir §chirdedir. 

Arzu edenler Y eni postane arkas1nda 
47 No. da 

Mazon ve Botton ecza 
deposuna muracaat 

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

Karakoy, Topr,ular caddesi No. 

,, , .,, , 
6UlEU/6/N 

SIRRI 

Esmer, sa~, kumral her tene 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
Slhhi usullerle hazirland1gmdan 
cildi besler ve bozmaz. (;ii, leke, 
sivilce ve buru~ukluklan kimilcn 
giderir. 

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

i~in pembe renkU 
2 - Krem Balsamin yags1z giin

diiz i~in bcyaz renkli 
3 - Krem Balsamin ac1badem 

gece i~in . 
4 - Krem Balsamin ac1badem 

giindiiz i~in 
Kibar mahfillcrin takdir ilc kul

land1kJan ycganc s1hhi kremlerdir. 
iNGiLtZ J{ANZUK ECZANESi 

Beyogtu - istanbul 

Kasideci Zade 
Vakf1ndan: 

Kazasker Ham altinda 2 say1l1 Magaza 
> ic;;inde S > oda 

> > 6 > > 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

> 4 
> 8 
> 9 
> I '4 
> 18 

> 21 

> > 
> > 

> > 
> > 

> > 
> > 

> > 22 > > 
latanbulda Y eni Postahane civannda 

Kazasker Ham ic;inde yulcanda No. go11-

terilen Akarat 31 / 5 / 9 3 7 sonuna kadar 
kiraya verilecektir. lsteklilerin ihale gi.i
nii olan 12 8 936 c;ar,amba gi.inii saat 
1 S de Kad1koy Vak1flar Miidiirliigiine 
miiracaatlan. ( 4 3 5 6) 

Fatih sulh icrasmdan: 
satlf ilam 

2 adet lavha Romahlar zamanma ait san 
c;erc;eveli, 1 adet sandalye, I adet mer
mer ta It konsol bcyaz boyah, 1 adet 
aynah lavmana, 2 adet elektrik fanosu. 
Bir deyinden dolayi mahcuz olup para· 
ya c;evrilmesine karar verilen yukanda 
yauli e~alar 8 8 936 saat IS de Ba
lat c;ari}1smda bilmiizayedc sat1lacag1 ilan 
olunur. M. 805 

Afyon yeti§tiricilerin 
nazar1 dikkatine: 

Uyu~turucu Maddeler inhisar1ndan: 
Afyon yeti;tiricilerin menfaatlerini goz oniinde tutan idaremiz, 

bu s~neki mahsulii Tiirkiye Ziraat Bankasi vas1tasile dogrudan 
dogruya mustahsilden alacaktir. Asag1da gosterilen sehir ve ka-. 
sabalar ahm merkezi ittihaz edildiginden afyon yetiftiricilerin 
kendilerine en yak1n olan mezkiir sehir ve kasabalardaki Ziraat . 
Bankasi 'ube veya sand1klarma miiracaatla icap eden tafsilatt al-
malan liizumu ehemmiyetle ilin olunur. 

~ 

Alim Merkezleri: 
Amas ya, "Ak~ehir - llg1n,, Afyonkarahisar, 

Aydin, Bahkesir, Corum, "Eski~ehir - Bilecik,, 
Gumu~hacikoy, Konya, Kutahya, "lsparta -
Burdur,, Malatya, Tokat, Zile. (4423) 

Sat1l1k T enezziih Motorii 
Halis ingiliz mamulat1 olup, tekncsi Hindistan tik agacmdan, vc 10 M 20 

c. boy ve 2m. 45c. geni~ik, vc lm. 22c. derinlikde olarak satlllk olan ~bu tc
nezzilh motOrO, 4 silindirli motor ilc miicehhez ve elektrik dinamosu tam 
ve ~fte yatakll bir kamarayi havi ve mti~temilat.I sairesi miikemmel ve 
normal silr'at 7 mil, ve Fuls pit siir'at 10 mil oldugu haldc istenilen vak1t 
tecnibcye ve gezilmeye amadedir. Fazla malumat cdinmek isteyenler Bo
gazi~i. BeJ?ek'de Yal1 caddesinde mahallebici il.zerinde 42 numarall apart1-
manm 1 No. h dairesinde H. W. Stock'a milracaat eylemeleri llAn olunur. 

Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan• 
D. No. Semti ve mahallesl 

1326 Kad1koy Caferaga 

15 5 S Bcyoglu Hac1 Mimi 

2047 Beyoglu Hiiseyinaga 

2993 Tophane Hoca Ali 

3340 Ferikoy 

35 73 Burgaz adan 

3856 Ortakoy Ayazma 

4123 Eminonii Ahi <;elebi 

7207 Samatya Mirahor llyasbey ii 

7468 Ferikoy 

750 I Eminonii Zindankap1 

8290 Kurtulu§ Mumcu 

8299 Yedikule Mirahor llyasbq 

8261 Altimermer Hac1 Timur 

8323 Ferikoy 

Sokagi 

Orta 

Camc1 

Valde c;e~mcsi 
ve Ktlburnu 
<;1kmaz Dibck 

E. Rum kilisesi arka 
Y. Lala ~ahin 
Manashr Cad. 

Pi§mi§ oglu 

Llmoncular 

Emlak No. 

3 

E. 21 Y. 19 

E.165·167-2 
Y. 20 I - 203 • 2 
E. ve Y.1 26 - 28 

E. .f6 
Y. 44 

E. 17-19 

76 mahallen 12'4 

E. 37 Y. 34 

E. Hac.i Manoi Y. Hac1 Manav 71 

E. Rum kilisesi arka 
y. Lala $ahin 

Zindankap1 Cad. 

Murncu 

Kuyulu 

. 
E. 66 
Y . .f6 

E. 409 Y. 109 

E. 4-6 Y. '4 

E. 47 Y. 49 

E. Kilise c;;ikmaz1 Y. Ta1koprUli.i 14 

E. Marya Y. Ads12 Nef er E. 5 Mii. 

Cinsi ve His. Hlsseye go 
muhammen 

Kagir hanenin 1440 K. zarf 
45/128 His. 
Araamn I / 8 His. 30 A. arttirm 

Ahffp j)U hane ve 170 > 
bir di.ikkamn 1 / 8 His. 
Arsa 810 > 

1.f3,50 metre arsa 300 > 

11 S 7 metre arsa 2300 K. zarf 

lc;inde kuli.ibesi olan 200 Aarttirm 
145 metTe arsa 
Oatiinde odalan olan 5 5 0 
kigir diikkamn 900/ 4800 His. 
Ah,ap hancnin 350 > 
18/64 His. 
143,50 metre arsa 300 > 
=r... . 
Kigir di.ik'.kimn 1190 K. zarf 
350/480 His. 
54 metre araa I 00 A. arttirma 

Ahpp baraka ve arsamn 70 > 
1/6 His. 
Kagir hane 710 > 
500,50 metre arsa 3IO > 

Yukarda evsaf1 yaz1h gayri menkuller on giin miiddetle sah~a ~1kanlm1~tu. Jhaleleri 17 / 6/ 936 tarihine tcsadiif eden 
pazartesi giinii saat on dorttedir. Sati, miinhasiran gayrimiibadil bonosiledir. 

0 

KUM BARA BIRE, 
1000 

Istanbul Asliye Birinci Hukuk Mah
kemesi Ticaret K1smmdan: 

Sergis Ge aryana' rrn!rhun olup mah
kemece sattlmsama karar veri1en De
iirmencilik Sebat Turk Anonim §irketi
ne ait 19000 adet hisse senetleri ikinci 
artt1rrna ile 20 Agustos 936 per§embe 
gi.ini.i saat I 0 da Istanbul Kambiyo bor
sasmda sah§I icra edileceginden, tayin 
edilen gi.in ve saatte talip olanlarm ma· 
halli mezkurde bulunmalara ilan o1unur. 

(24811 

Fatih askerlik fubesinden : 
I - 316 : 328 gayri mi.islim sanat

xar bakayasile 329 ve 330 lu bakaya 
olmayan gayri miiiilim sanatkarlar sevk 
edilecektir. 2 - Sanatkarlar ~unlard1r: 
D1varc1, betoncu, demirci, marangoz, 
diilgcr, tenckeci ve s1vac1. 3 - $ube
de toplamp sevk edilme giinii 1 S / 8/ 
936 saat 9 dur. 4 - Bu sanatkarlann 
bedeli naktileri 14 8 9 36 ak§amma ka
dar kabul edilecektir. S - Kanunun 
bu baptaki aitr cezasma c;arpmamak ic;;in 
aanatkarlarm vaktinde 1ubeye mUraca
atlan bildirilir. 

JARLADIR 

Istanbul Vak1flar 
Pey ak~esi 
Lira K. 

-·'' 

1330 00 99 75 Arsa (1155) 

-<--

Cemberlitatta Mollaf enari mahallciinde Nuruo1maniye caddesinde 
e::ki 24 yeni 22 No. lu 332, S metre murabba1ndaki Mollaf enari camii 
arsas1mn tamam1 15 giin miiddetle ~·k artbrmaya ~1kanlm1tbr. lhale1i 
17 /8/936 pazartesi giinii aaat 15 te komisyonda yap1lacakttr. lateklile-
rin M:-.hliilat kalemine gel.meleri. (4380) 

Mali ye V ekiletinden:· 
1 - Ekailtmeye konulan it: On bin metre kanavi~e 
2 - Ibale, a~ik eksiltme auretile yap1lacakbr. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin bet yiiz elli lirad1r. 
4 - Ekailtme 17 /8/936 pazartesi giinii saat 15 de Vekalet Levazun 

Miidiirliigiindeki ekailtme komiayonunda yap1lacaktir. 
S - Muvakkat teminab: 116 yiiz on alb lira yinni bet kUJ'Uf olup 

merkez muhasebeciligi veznesine tealim edilerek ahnacak makbuzla 
birlikte komisyona miiracaat olunacakbr. 

6 - ~artnamenin Levazun Miidiirliigunde ve Jatanbulda Dolma· 
b~e Maliye Veki.leti evralu matbua anbar 
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YENi PASLANMAZ 
H AN TIRA BI A·GI 

Bltiin diiniada e...aliae hi~bir zaman teaadiif edilemiyecek derececle biiyiik muvaff akiyet kuanan Ha1an T1rat B1~lar1 yeni ve kat'iy· 
,.. pulanmaz neviai piyuadan mu1irren iateyiniz. Yeni Huan Ttrat makinelerile birlikte Hasan Tirat 81~lar1 brat olduktan aonra 
bti'11en 1ilmeie ve Aralamaia hacet yoktur.-Ve bu brat b1~i1 bi~ bozulmamak t•rtile gayet kolaybkla ve huzuru net'e ~e yiiz defa 
tu'&f eder. Diinyanm ~ir brat b1~jmda bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Huan Ttr&f 81gai1 muvaffak o'muftur. Markuma ve iami· 
• dikkat 1adedi6, 10 aaedi SO kuruttur. Hasan Ttr&f Sabunu • Huan Tint Kremi ·Haan Tarat Pudra11 • Ha1an Tint Kolonyu1 da ~ 
HYk ve net'e Teren ,.nblnc1 ve miikemmel va11talanhr. Ha1an depoau: ISTANBUL, BEY 0 CL U, A N K A R A. 

. " 8EN. HAl<ll<J 
SEiBERLiNS1°M 

rEcRusE iriN 
BiR SEiBERLiNG 80$ VAIUT 

1.Jsris( Al.INIZ VE l<AYBETMEYl1tiz 81Jl<ADAR UCUU 
MAL O~A8iLECll( 

.. · HAl(/Kl 
FARKI. rASARRUF .SEiBERLINB . . . . 

lAST/KlERlfll 
. . . . 

llAkl KI SEIBERLING 
" . . . 

L/.STIKLERINI ALDINTAlt -- ARAYINIJ 

SONRA I EMNIYETli 
• • 

01. MIYAN LASTJKLERLE . . . 
OTOMOBIL~ /DARE 
ETMEKTE BiR V V 'I 

• MAKSAT 
60RMiYORUM. ' SEiBERLiHG 

• • • 
LASTIKLERI 

a•NT•R TllMtVON' 
8PE'AI. eaRVla 

-TIP80N.,._ 
AZ HAVAU LASTllC 

~k ucuz fiyatla h•kikat SEIBERLING liatiklerini aldakdan aonra dijer liatilderi tecriibe i~in botu
aa Yakit kaybetmeyiaiz. Her zaman emniyetli ve yapbg1 kilometreye gore aize maliyeti T. L 0,00 olan 
hMiki SEIBERLING lutiklerini kullanm1Z. 

AR$1MIDIS MOESSESESI Beyotlo, lstikW caddesJ No. 30, Istanbul 
Telefon: 41840, Telgraf adresi: Istanbul AJ'fimidis 

Yammuz isbal veya 
dizanteri olursa onu: 

Nestle'11in lmal 
ettlll mefflur 

f lEIOI 

1'aliye Vekiletinden: 
I - EkailbDe,e koamlan it: latanbulda Dolmabah~ede Maliye ff• 

ala matbua anbarmdan 31/5/937. tarihine kadar l1tanbul Paket 
,...ehane1ine 1onderilecelt evrak1 matbua paketlerinin nakliyeai. 

2 - lhale, a~ak ekailtme 1uretil~ yap1lacakbr. 
3 - Tahmin eclilen nakliye1i dort yiiz lirad1r. 
4- Ekailtme 18/8/938 aab riinii aaat 15 de Vekilet Levazim Mii

tliirliiiUncleki eksiltme komi17onunda yap1lacakbr. 
& - Muvakkat temhaat otuz lira olup Merkez Muha:sebeciliii vez

.-ine te1lim edllerek almacak makbuzile birlikto komi~yona miiracaat 
.iunacaktar. 

8 - $artnameti Lnunn MidGrlQfinde " latanbulda Dolmabab-
..... Velslleti nnla matlnaaaabaruic alridebW.r. (4318) 

al1mz 
KABIZLlil 

defeder. Yemeklerden hirer sut 
•nra abmna: 

llAZDISIZLJ('U, MIDE EqtLIK 
Ye yanmalanm giderlr. AlndaJd tat
mahli ve kolmyu bale eder. !Jlfeld 75 

ve U8 lmruf 
BOROS marlrah etibtimke dlkbt 

Deposu : Yenlpostane arku1, 
Atirefendl sokak No. 47. 

---·Dr. n.... Sami--· Goaokok a11s1 
Belsctukluau ve ihtilAtlanna br!ll pek 
tesirll ve tau ~dlr.Divanyolu Sultan 

Mahmut tnrbesi No. 118 

r: Satd1k kamyon 
I 936 modeli 4 - S ton yuk tat1-

abilir yeni BIR KAMYON tq ra
ya hareket aebebile acele ve ucuz 
aabhktar. Nipntap Ci.iizelb~ ao
kak. 12 No. ap. bpac19ma eorunuz. 

Ambalaj ve komprimelerin uzerlnde halfs· . . . 

· Hlln tlmsali olan $ marlces1n1 eray1n1z 

Bu ak1am 

Harbiyede B E L V U Bah~esinde 
YAVRUNUN GECES/ 

Memleketin tamnm11 biitiin musikqinas arkadqlan bu geceyi 
§ereflendireceklerdir. Telefon: 49091 

K1ZILAY 
HASTABAKICI HEM$iRELER 
Okula Direktorlii.gii.nden: 

Yeni clera yd1na baz1rlanmaktacbr. Okul secell ve paru1Zdll'. ().. 
kul, •~ bayanlann hutabak1c1 ve zipret~i hemflire ,.tiferek, 
l)utanelenle ve umumi athhatle alibdar olan mieaaeaelerde sal•t
malanna mahamclur. 

Tah1U miiddeti ~ yalchr. Teorik •• pratilatir. Denier lmlUll 
doldor ptofealrler ve maallimler tarafmdan Yerilir. 

l1teldilerin iyi ahlikh ve 1ahhatli Ye en az orta tahaili bitirmit 
olmalan prttar. Diier f&rllanm1Zla fazla izahat iPa JUI Ue wya 
bizzat l1tanbulda Aluarayda Hueld caddeaiacle Obi Direktirli
pne miracaat eclilmeaL 15 EJIGI 1938 dan aoara mlracaatlar b
bul edilmiyecektir. 

Taksimde PANORAMA Bah~esinde 
6 A~USTOS PER$EMBE GONO 

SONNET DOGONO 
Hergiin ~ye miiracaaL Tel. 41065 

BEYKOZ 
Derl Ye K .. duaa Pallrt•aa1 

TORK ANONIM 'IAKETINDEN: 
Fabrikam1zm sGmrilk komiayonculuiu bir milteahhicle Ibale 
ilxektir. Bu hu1u1 i~in tanzim edilen f&l'lname Fabrika l"icare 

e"iainden almabilir. 
Teklifler en ion 14 Aimtoa 1936 tarihine miiaadif cuma liinii ••· 

t 15 e kadar Fabrika MiidiirliiiUne tevdi edilmit bulunacakbr. 

DEUTSCHE LEIHBIBLIOTHEK 
I. KARON, BEY~LU, TONEl..MEYDANINDA 

IJmaml nlflf1a& mUfirl: Ball DI 

.....- •••••nu 


