
is panya i$1erine ka
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HUkOmet b u gday fi 
atlann1 mu ayye n 
hadden a$ag1 dU$Ur
memek ic;in tedbir 
alacak 

Tolefon: 24240 ( ldare) • 24249 ( Tahrir ) • 24248 ( Matbaa) • 20113 ( Kli~e) .. 

Manevralara ~tirak eden nrhlt otomobiller, general Halls, mar~l Fem ~akmaga manevra hakkmda izahat vriyor, mavilerln f.anklan Oerlerken 

BiiyUk manevramn biitiin tafsilat1 Alman filosu Barselon 
Sehir tanklar ve z1rhll otomobillerle Oniinde niimayi§ yapacak 

ku~atlldl tayyareler1·n bombardtm801 Devletlerin ademi miidahale i~in 
y ' anla§malar1 imkans1z goriiliiyor 

Mare~al Fevzi ~akmak ve kumandanlar manevralari 
(/yiik tepeden takip ettiler ve kztaati hirer hirer gezdiler 

Babaeski 8 (Biiyi.ik manevra
Iarda bulunmak tizere giden 
muharirimiz yaziyor) - Babaeski 
t~ sesleri, tank, tayyare, makineli 
tufek, mitralyoz gilrilltiilerile uyan
d1 ... 
B~ta biiyuk erkaru )Ja.rbive reisi 

mare~al Fevzi <;akmak, erkAm har• 
biye ikinci reisi general As1m, ordu 
mi.ifetti9leri orgeneral Fahreddin, 
izzeddin ve bir c;ok degerli general 
kumandanlar Uytik tepeye g1kttlar. 
Manevralan buradan t aklp edecek· 
ler.. hepsinin ellerinde haritalar, 
planlar.. b~lara manevra kasketle
ri giyinmi~ler, di.irbiinler elde . • 

Manevra sahaSmm her tarafma 
telcfon hatlar1 c;ekilmi~... Her ciakika. 
menavra hakkmda bilyiik erkaru 
harbiye reisi etraftan malfunat ahyor: 

- Mavilerdcn ne haber?. 
- KJ.rm1z1lar yakl~1yorlar nu? 
Askerlerimiz mavi ve klrmiz1 renk· 

lerle iki tarafa ayrtlnu~ olarak mu
harebe manevras1 yapacaklar ... 

Ilk olarak her iki tarafa ait siiva• 
ri kuvvetlerinin ke~if kollari goziik
tii. .. Ma viler ve kirnuzllar etraf1 son 
derece kollayarak ke~fe glktl.lar ..• 
Ke~if kollan vazifelerini yaptiktan 
sonra ileride, koyi.in ba~lad~g1 yerde 
birdenbire bir toz bu!U.tu havaya 

. kalkti .. maviler ... Tam kar~1smda ve 
ayni dakikada buyiik bir toz buIO.
tu.. lnrnnZilar ... 

lUUHAREBE BA~LADI 
. Yarumda duran bir kumandan: 

- Muharcbe ba~ladi.. dedi... ~im· 
di iki taraftan biri ~iddetli hir taar
ruza ge~ti.. oteki de bu taarruza 
kar91 mildafaa vaziyeti allyor ... 

Toz bulutlan siivari kuvvetlerinin 
bulunduklan yerleri gosteriyor. Bu
lutlar birbirine yakl~ti. yakl~tl, 

yaklWjlti.. nihayet birle~ti. ~imdi mu
harebenin en ~iddetli am .. 

Dtirbilnle hareka.ti tak:ip eden ge
neraller zaman zaman birbil'lerile ko
nu~uyorlar: 

- KJ.rmlZl kuvvet mavi kuvvetleri 
onlemek istiyor .. 

- KJ.rm1zllar buna mftni olmak is
tiyorlar .. 

- Maviler agaglarm altmda .. 
Her iki taraf ta maglup vaziyete 

dii~nemek i~in sonsuz bir enerji sar
tediyorlar ... 

Dtirbiinler elde onlan seyreden ge
ncraller: 

- Tam hakiki bir muha1eb0 sek-
ll.. diyorJar... ' 

. TOPQU ATE~i BJ'\!?LADI 
Siivarilerin rnancvraS1 devam eder· 

ken Babaeski - Klrklareli yolunda 
mavi, kirm1z1 piyade ke~if kollan ~lkti. · Yukanda: l\Jare~al Fevzi ~akmak ve diger generaller manevra sahalanm 

tefti~ cderkcn, zu·hh otomobillerden biri ~evirme h areketi emrini verirken, sii· 
~kit& tMbUi ~i,.,, 

Almanya ile Portekiz, Sovyetlerin Madrit hukO
metine yard1m etmesini istiyorlar 

' 

-·· 
bpan,a suJannc1a bulunan w Baneloa lntindekl niima,. 1'tiraJt edeceil 

f fmnheJdrpk olan Deutschland kruvaz0rii 

Paris 8 - Matin gazeteslne gore bir hadisenin oniine gec;mek i~in Ce
Franstz hariciye nazm M. Delbos ka- beliittank bogazmda ge~ blr bitaraf 
binenin son toplantlSlllda; Almanya nuntakanm tesisi dil$iinilluyor. Btta
hariciye nazin M. Von Neurath tara- raf gemiler, muharip iki tarafm gem! 
fmdan Fransiz sefirlne verllen cevab1 ve tayyarelerinden hie; birinin bu nun
teblig etmi~tir. Almanyarun i spanya takaya girmemelerine nezaret edecek· 
~lerine mUdahale etmemek hakkm- lerdir. 
daki cevab1 ~ok nazikanedir. Echo de Paris kendisine gelcn mii-

Figaro gazetesinin Londradan vuku him bir haberi ne~rediyor. M. Hitlerin 
bulan istihbaratma gore her hangi [Devamz. 4 ncii sahifede] 
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9 Agustos 1936 

Yunanistanda diktatorlUk 

M. Sof ulis kralln 
mesuliyetine kani 

( Bu Sa.ba.hki Telgra.fla.r ) 
-

Siyasi liderler, yeni rejime kar11 itimad
lar1n1n sars1ld1gm1 kra)a soylemi~ler 

Ispanyada harp §iddetlendi 
Hiikiimet filosu, asilerin elinde bulunan liman 
ve ,ehirleri miitemadiyen bombard1man ediyorlar Atina 8 (Ak~) - Metaksas ka

binesi, yeni rejimi kuvveUend.irecek 
tedbirleri almakla me~guldiir. HtikU
rnet komonizmlerin tahriklerine ma
ni olmak i~in gilndelik komi.inist Ki
zospastis gazetesile diger haftahk: ko
mtinist gazetelerini kapa~r. Za
b1ta, silah ~ak i~in evvelce veril
mi~ olan btitful mtisaadeleri geri al
m1~t1r. 

"Belgrad 8 (A.A.) - Havas ajansi 
muhatfui. Atinadan ogreniyor: 
Ba~hea siyasi partilerin liderleri M. 

Kafandar:is Panastasyu, caidarisi.n ve 
Gonatas, diin krahn nezdine gi~
ler ve diktatorliigtin teesstistinti pro
testo etmi;;lerdir. 

Bunlar, normal bir hiikumet kur
maga amade olduklanru beyan et~
lerdir. 

S!yasi liderler. partilerin krall.J.k re
jimin i kabul ettiklerini fakat dikta
torltigun teesstisti tizerlne bu rejime 

Gumriiklerde 
1slah"at 

Memurlar ic;in ii«; ayhk 
bir kurs a~lacak 

Gfunriiklerde mi.ihim islahat ya
pllmaktadrr. istanbul giimriik ser
visleri, Ankaradaki tatbikat kursun
dan mezun genc;lerle kuvvetlendiril
mi~tir. Bunlann mikdan 15 kadardlr. 

Gtimrtik idaresine yeni memurlar 
almak ic;in bir mtisabaka a9~
imtihanlar 20 agustosta yaptlacak 
ve 25 memur narnzedi almacaktrr. 

Bunlan yeti{itirmek ic;in .'?€hrimiz
de bir tatbikat kursu ac;Ilacaktir. 

Kurs tic; ay siirecektir. Kursu biti
renlere namzed olarak vazife verile
cektir. 

Namzedlik mtiddeti, alakaltlarm 
ehliyetlerine gore alti aydan iki se
neye kadar silrecektir. 

GU~ffiCK KOI\'IiSYONCULUGU 

Bundan ba~ka gilmrtik k0misyon
cttlugunun esaslI surette islah1 ve 
rnevcut kanunda deg~ik:likler yaptl
mas1 i!tin bir proje haz1rlanmakta 
dir. 

Proje Millet meclisinin ikinci t~
rin toplantisma yeti~tirilecek ve boy
lece gtimrUkler Galataya nakledil
digi zaman komisyonculuk ~erinin 
de ihtiyaca uygun bir hale getirilme!. 
sine imkful verilecektir. 

Yeni kanun <;1klnca giimrlik ko
misyonculugu tasfiyeye tabi tutula
cak, kanuni ikametgahl, telefonu, 
yazlhanesi olmayanlar giimruklerde 
tuccann i~lerini ta.kip edemiyecek
Ierdir. 

Feci bir kaza 
Degirmenin k1r1lan yel 
diregi· bir ~ocugu oldur
du, otekini de yaraladt 

izmir 8 (~am) - Qe~me kaza
smm Uzunkuyu nahiyesinde Birgi 
koyUnde fJrtma ytiziinden feci bir 
kaza olm~tur. Hakkl ve Alinin yel 
degirmeninin yel direkleri, ~iddetli 

frrtma yliztinden k:ml~ ve yere d~
mii~tiir. O sirada o civarda oynayan 
Nalbant Silleyman oglu sekiz ya~m
da Kenan ba~mdan ve sag omuzun
dan ag1r surette yaralanm~, Huseyin 
oglu 15 y~mda Salih de kafa tas1 de
linerek derhal ol.mii~. 

Qe~e adliyesince tahkikata ba~

l~tir. 

Aydin halk1 ordumuza 8 
Tayapre hediye ediyor 

izmir 8 (Telefon) - Aydm halkJ. 
ordumuza dort tayyare hediye etme
gi kararla..,tunn~tir. 

Yeni tayyarelerin isim konma me
ra.simi 30 af:rustosta yap1lacktir. 

kar~ olan itmiadlanmn sarsilmaga 
ba.pachgmi sayle~e:rdir. 

Belgrad 8 (A.A.) - Havas ajanst 
muhabiri bildiriyor: 

Atinadan bildirildigme gore, liberal 
parti lideri M. Sofulis, kralm, Yuna
nistand.a bir diktatorlUk teessti.siine 
asla miisaade etmiyecegini tic; giin ev
vel vadeyle~ ol.masmdan dolay1 ~en
disinin hiikfundann huzuruna ~lkmak
tan imtina ettigini gazetecilere ooy
le~tir. M. Sofulis: 

- cKralm bir mesuliyet deruhte et
mi~ oldugu kanaatindeyiz.> ~tir. 
Kral Jorj eyliil ortasma kadar kalmak 
ic;in Korfoya gitmi~tir. 

A.tina 8 (A.A.) - Yeni nazular ye
min e~erdir. M. Metaksas ba17ve
kaleti, hariciye, harbiye, deniz ve ha
va neraretlerini deruhte etmil?, Zavi't
zianos ba~ekil muavinligine, Skyla
kakis dahiliye nazirllgma tayin edil
mi~tir. 

Paris 8 (Alq;am) - ispanyadan ge
len son haberler dahili harbin butun 
kuvvetne devam ettigini gastertyor. 
Madrid hiikfunetfuin tebliglerine gO
re hiikfunet kuvvetleri, Oviedo'ya dog
rn giden bir asi kolunu bozguna ug
rat~ ve Oviedo'da biikfimet latalan 
asileri magl~p e~ir. 

Hfikiimet lruvvetleri Karliks ile ci
vannd.a lii.n Sanfemandoyu i§gal et- 1 

mi~lerdir. 

Fast.an gonderilen asi kuvvetlerin 
karaya ~lktigi Algesires ~bri ~ 
Iimam, hiikfunetin harb gemileri ta~ 
rafmdan bombardunan edilmi~tir. 

Algesiras ~i bu bombardml.an 
neticesinde bo~altilmI~tlr. Telefat mik
dan belli degildir. 

ALGESiRASIN BOMBARDIMANINDA 
OLENLER 

Cebeliittank 8 (A.A.) - 1 Jaimein 
attig1 mermiler Algesiras piyade ~ 
lasm1, C1istina otelinin sag cenahrm, 
biiyiik Britanya ve Arjantin konsolos
luk binalanru hasara ugrat~tir. 

Olimpiqad 
mii.sabakalar1 

Hariciye vekilimiz 
Alb glinliik miisabakalann 

resmi tasnifi Diin geldi ve ismet lnoniinii 
Berlin a (AA.) - Olimpiyad oyun- ziyaret etti 

lanrun altmc1 giin ii a~am1 yani 7 
agustos gecesi yapI.lmJ.~ olan milletler 
itibarile resmi tasnii. Art:istik: mtisaba
kalara aid madalyalar bu listede yok
tur: 

1 - Amerika 13 altm, 9 giimili;, 4 
bronz madalya, 2 - Almanya 11 altm, 
11 gtim~, 9 bronz madalya, 3 - Fen
lilndiya 3 altm, 4 glim~, 4 bronz ma
dalya, 4 - isv~ 3 altm, 1 giim~, 5 
bronz madalya, 5 - italya 3 altm, 1 
giim~, 4 bronz madalya, 6 - Macaris
tan 3 altm, 7 - Fransa 2 altm, 3 gtimii~, 
2 bronz madalya, 8 - MISH' 2 altm, 1 
giirnti~, 2 bronz madalya, 9 - Avustur
ya 1 altm, 3 gtimfuj;, 2 bronz madalya, 
10 inglltere 1 altm, 3 glim~. 11 Ja
ponya 1 altm, 2 glim~. 2 bronz ma
dalya, 12 - <;ekoslovakya 1 altm, 2 gti-

Bir miiddet Yalovada istirahat et
mek iizere ~ehrimize gelecegini yazch
guruz, hariciye vekilimiz Tevfik Rfu}ti.i 
Aras diin sabah Ankaradan ~ehrimize 
gelmi~tir. 

B. Tevfik Rti~tti Aras diin b~eki
limiz 1smet ino:titinti Heybeliadadaki 
ko~klerinde ziyaret etm~ ve bir mi.id
det goril9m~ti.ir. 

-----
izmirde hastaneden Ov mahkum 

ka~t1 yakaland1 
izmir 8 (Telefon) - Memleket 

hastanesinin mahkfunlara mahsus 
ko~unda yatan ve hirer sene hapse 
mahkUm ti-; sablkah, ko~un pen
cere demirlerini kopararak kac;rmJ?
lardll'. 

Firad mhkfunlarm derhal takibi-
mi.il? madalya, 13 - Estonya 1 altm, 1 ne pkJ.lm~ ve ~ehir civannda yaka-
gti.m~, 1 bronz madlya, 14 - Arjantin larum~lrdll'. 
1 altm madalya, 15 - Yeni Zalanda 1 
altm madalya, 16 - Kanada 2 glim~,· 
2 bronz madalya, 17 - Lehistan 2 gli
m~, 1 bronz madalya, 18 - Felemenk 
1 gilmfu;, 3 bronz madalya. 

BiRER MADALYA ALANLAR 

isvicre bir giimii~ madalya, Ti.irki
ye, Avusturalya, Letonya ve Filipin 
hirer bronz madalya. 

DUNKU GUR~LERiN NETiCELERt 

Berlin 8 (~) - Bugtin greko 
Rumen ~ miisabakalanna devam 
edildi. Biiyiik Mustafa Letonyallya 
6 dakikada tu~la yenildi ve tasfiyeye 
ugrad.l. 

72 kiloda Nuri i:s'1°i'1reliyi tutila yen
di. Qoban Mehmed FinUl.ndiyahya 
sayi hesabile galip geldi. Y~r ital
yan gtire~~iyi t~la yendi. Nwi sayi 
hesabile maglup oldu ve tasfiyeye 
ugradi. Tasfiyeye ugramam1~ yalmz 
Y3¥-r ve Qoban Mehmed kald.l. Bun
lar yarm (bugun) tekrar giire90Cek
lerdir. 

Kiyeldeki yelken yar1~lan devam 
ediyor. Bunlardan birinde altmc1, di
gerinde yirmi birinci vaziyetteyiz. 

Kandilli rasadhanesinjn 
kaydettjgi zelzele 

istanbul 8 (A.A.) - Istanbul Kan
dilli rasathanesi 8 agustos 936 saat al
t1yi on be~ dakika yirmi saniye gei;e 
~ddetli bir zelzele kaydetmi~tir. Mer
kez tisttiniin :istanbuldan mesafesi 
750 kilometre tahmin edilmektedir. 

Yunanistan Bogazlar muka
\'elesini tasdik etti 

Atina 8 - Yunan kralI yeni Bo
gazlar mukavelesini bir emimame ile 
tasdik etmistir. 

ipekli kuma§lar 
Kararname Vekiller 

heyetinden ~kb 
Ankara 8 (Telefonla) - iktisat 

vekaleti sanayi umum miidiirlil.gu 
ipekl ikumru?lardan krep saten, krep 
do¢.n, krep birman, krep damor, krep 
jorjet ve krep ma.rukenin evsafuu 
tesbit etmi9 ve bunlar hakkmd.a ve
killer heyetine bir karamame sevk 
e~tir. Kramame vekiller heyetin
den c~. yiiksek tasclike arzedil
~tir. Bir ka<; gti.ne kadar resmi gaze
te He ilan edilecektir. 

Karamame cikt1ktan sonra bu 
mallar dam.galanarak sat1laack 
ve mtistehlik ald.lgi kum~ 
ipek, suni ipek veya kan~ 
ipekten yap1hp yapilmawgiru bile
cektir. 

Karanmenin in~anndan itibaren 
bir ay zarfmda damgalanm~ ku
m~lar piyasadan kalchnlacktrr. 

Hava tehlikesi 
S1ktnak in§as1 hakk1nda bir 
kanun liyihast hazirland1 

Ankara 8 - Hava tehlikesine kar-
1?1 s1gmaklar in~1 ic;in yeni bir ka
nun projesi hazi.rlann11~1r. Projeye 
gore resmi binalarda, fabrikalarda, 

mtiesseselerde, mektep, hastane, tica
rethane ve umurni binalarda birer 
s1gmak bulunacaktir. S1gmaklar gaz 
ge'1emiyecek ~ekilde olacakt1r. 

Kanun layihas1, gelecek toplantida, 
meclise verilecektir. 

Brlt.anya konsolosunun kansl. yara
~- Yaralllarm sayw 40 kadar 
tahmin edillyor. Limam miidafaa ede~ 
istihk3.m.J.ar tahrip edi~ir. Hususi 
binalar r;ok fazla hasara ugra~. 

GUADARRAMA CEPHESi 
Madrid 8 (A.A.) - Havas ajansmm 

Guadarrama cephesindeki hi.ikiimet 
kuvvetleri nezdinde bulunan murah-

' haSJ., diin umumi bir iJeri hareketinin 
b~~ oldugunu ve hiik:fu:net kuv
vetlerinin bati bir surette ilerlemekte 
olduklanm bildirmektedir. Htik.funet 
kuvvetlerinin topc;ulan ile tayyareleri, 
Asilerin mevzilerini bombardunan et
mektedir. 

iNGiLiZ MUHRiBiNi TOPA 
TUTMU~LAR 

CetJeliittank 8 - ingiliz makamat1, 
Basilik ismindeki ingiliz muhribinin 
asi bir gambot tarafmdan bombarch
man edilmesi keyfiyetini, general Fran,. 
ko nezdinde resmen protesto etmi$
lerdir. Bu gambot Basilik muhribine 
alti defa ate~ a~rm~a da isabet etti-

Bugdag muaggen 
hadden a~agz 
du~megecek 

Bugday ahm merkezleri 
tesbit edildi 

Ankara 8 (Teleibnla) - Ziraat 
vekaleti bugday miidiirliigu piyasa
daki bugday fiatleri temevviicatllll 
dikkatle takip etmektedir. 

Buradan gelen malfunata gore bil
hassa yumu~ak bugday fiatleri d~
mek temayilli.inii gooteriyor. 

Buna mukabil Avrupada bugday 
fiatleri mtitemadiyen yilkselmektedir. 

Liverpul fiati 5,30 ~a kadar 
~~trr. Amerika, Kanada, Fas, 
Cezair gibi ihracatc;1 memleketler
de bu sene bugday vaziyeti fenadll'. 

Bu vaziyet kaqISmda bugday fiat
lerinin memleketimizde muayyen 
bir haden ~agi d~mesine meydan ve
rilmiyecektir. 

936 - 937 senesi bugday ahm rner
kezleri tesbit edilm~tir. 

Ziraat bankas1 liizum goriince der
hal piyasaya miidahale edecek, koy
liiden bugday almaga ~ayacaktrr. 

Bugtin tesbit edilen 63 bugd.ay alnn 
merkezini bildiriyorum: 

Ankara, (:ankm, Yah~han, Erik-
11, Yerkoy, ~aatli, Hatlph, Faktl1, 
Kayseri, Sanoglan, Polath, Sazak:a. 
Beylikahlr, Alplkoy, ~~hir. Boz
iiyi.ik, Kutahya, Tav~anll, U~ak, Af.
yon, Sandlkh, Qay, ~hir, Ilgm, 
Sarayonii, Konya, t;umra, Kara
man, Eregli, Bor, ~arlo¥a, S1vas, 
Ecer veya Qetinkaya, YtlchzlI, Mu
sakoy, Zile, Amasya, Qorum, Dinar, 
isparta, Burdur, Qorum, Qivril, De
nizli, Antalya, Bal.J.kesir, Bandrrma, 
Karabig, Qanakkale, Bursa, Tekir
dag1, Uzunkopru, Babaeski, Lillebur
gaz, Qorlu, Adana, Tarsus, Ceyhan, 
Golb~1. Mal.atya, Diyanbekir, Ur
fa, Kilis, Bayburt. 

Cim Londos bugun gQre~iyor 
Bugiin ogleden sonra stadyomd.a 

bi.iyiik giir~er yap1lacaktir . 
Evvel.8. saat 4,5 da dtinya ser
best giire~ eski ~mpiyonu Ciro Londos 
ile Kola Klvaryani, miiteakiben de Yu
nanh Maksos ile Dinarh Mehmed kar
~a~caklard.lr. Tekirdagb Hiiseyin ile 
Millayim bu iki gi.ire9te galip gelecek 
olanlara meydan okumaktad.lr. ,~ 

Izmir telefonu satin ahmyor 
Ankara 8 (Telefonla) - izmir tele

fon ~irketinin satm almmas1 hakkmda 
~rket miimessillerile nafia arasmsm
da yap1lmakta olan miizakereler bit
mi~, hazirlanan sat1~ mukavelesi ve
killer heyetinin tasdikine vazedilmi\)
t.ir 

remen:rn,tir. 
Diger taraftan, Britanya hiikfuneU 

ispanya hi.ikftmetine aid barb gemi
lerinin Cebeliittank sulannda, Britan
ya menfaati i~in tehlikeli olabilecek i. 
mevcudiyetlerinden dolayi Madrid hii
kfuneti nezdinde ~ddetli protestoda 
bulunm~tur. 

CEBELU'.ITARIKA DU~EN BOMBA 
VE GULLELER 

Tanca 8 (A.A.) - ~ agustosta ce
reyan eden deniz muharebesi esnasm
da general Franko kltalan bogozi geQ
tikleri s1rada htikfunete aid harb ge
mileri tarahndan at1lan mermilerden 
ikisi, Cebeliittankdaki ingiliz arazi
sine, ipodrom civannda, 22 tanesi de 
ac;1ga d~m~, bir a.si tayyaresinin at
tig1 btiyiik bir bomba da, Polo oyna· 
makta bul unan bir ingiliz kaduun 
elli metre yakinine isabet et~tir. 

Karon sag ve salimdir. 
Cebeltittank istihkfunlan kuman

dam amiral, her iki tarafi da ~1ddctle 
protesto etmi~tir. 

Pamuklu iplikleri · 
Vekalet tesbit edilen fiyat .. 

lari normal buldu 
Ankara 8 (Telefonla) - istanv 

bul, Adana ve Ege mmtakalanndaki 
pamuk iplik fabrikalan, iplik fiat
lerindeld degi.~iklik itibarile sanayi 
umum miidiirii nezdindeki toplant1-
lanm bitirdiler. Baz1 numaralarda 
ipllk cJkarmaktan istink8.f eden fab
rikatorle1· vaziyetlerini vekalete bil
dirmi~lerdir. 

Vekalet son ald.lgi karan fabrika· 
torlere izah etmi~ ve bugiinkli fi· 
atler fabrikalarm normal kar temin 
eder mahiyette oldugunu, ~1karma

d.lklan iplikleri Kayseri ile Bakn·
koy bez fabrikalanrun imal ettigini 
ve bunun piyasanm ihtiyacm1 temi
ne kafi gelecegini bildirmi~tir. 

Fiatlerin d~esi iizerine vaziyet;.. 
ten istifade ederek ihtika.ra sapan tuc. 
carlara kar~1 da icap eden tedbir 
almmak iizeredir. 

Yakmda fiatleri tesbit edecek ye
ni bir ~ararname i;1kacak, fabrika· 
lar da kl.smen tatlnin edilecektir. 

Y ogurtlar1n evsaf1 
Talimatname hari«;teki 
imalathanelere de §amil 
Belediye, ~hir mecl:isi kararile yo

gurtlann ve yogurt imalithanelerinin 
haiz olacaklan evsafa dalr bir talimat. 
name kabul etm.i~ ve buou mevkii tat
bike koymu~tu. 

Bu talimtname yalmz istanbul ~eh
ri hududu dahilinde degil, ~hir igin .. 
de :istihlak edilen ve harigten gelen 
bi.it'iin yogurtlara da ~mil olacakti. 
Fakat yap1lan tetkikata gore istan
bula yogurt gonderen $ehir harkindeki 
bir !tOk imalathanelerin hala bu hii
kiimlere riayet etmedikleri anla~1ldI
gmdan yogurt mevsimi ba~lad.lg1 za
man talimatnameye uygun olarak 
muessesesini islah -ve yogurt imal et
meyenlerin yogurtlan ~hre sokulrm· 
yacaktlr. 

:Bir deniz kazas1 
~ ile a~1klannda hir mo· 
tor bath 7 ki§i boguldu 

~ile 8 (A.A.) - Bugti.n ilc;emizin 
Kabagoz koyi.i klytlannda bir motor 
batnn~ ve sekiz ki~iden miirekkep 
olan tayfalarmdan altis1 bogulmU{> ve 
ikisi sandalla karaya i;1knu~lard.lr. 

Gene Agva tticcarlarma ait odun 
yiiklti bi.r kaylk Bozgaca aclklarmda 
batrm~ ise de niifusca zayiat yoktur. 

~ile ac1klar111da denizde y1kanan 
Kervansaray muhtan Yusuf da dal· 
i:rnll:\r::i k::imfal•::ik hnirnlmndnr 

; 
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istanbul surlan ·a.11 BRLBR:t Bir Florya seyahati 
Gazetelerde blr havadis ~Jkb. is

mnbul surlannm lamir kabul etml
yecek yerleii y1k1lacak, tamir oluna
cak par<;alan yaptm.lacak ve bu su
retle Sarayburnundan Yedikuleye 
dogru bir cadde a<;1lacak. 

Bu yaz1y1 okurken eski S::irah gazc
tesinin me~hur bir muhar·h · akh
ma geldi. ismini ~di bir tilrlii ha
t1rlayarmyorum. Fakat kendi~ini ha
tirlayanlar elbette bulunacaktlr. Um
mi denilecek kadar cahil oldugu hal
de en i~e yarar kxdem.li ve a<;lk goz 
muhbirler arasma girmi~ti. Me~hur 

bir defteri vard1. Bunu kan§tlrarak 
hangi giinde hangi havadis yazila· 
cag1ru bulurdu. Havadisin en kit ol
dugu gilnlerde bu defter sayesinde 
Mi.hran efendinin gozilnti boyayacak 
kadar havadis siltunlan <;1kanrd1. 

1 Bu anane bizim 1stanbul matbua
tmda pek koklellml~, dal budak sal
m~t1r gibi gortiyorum. Baz1 hava
disler vardxr ki hi<; eskimez. Onlan 
istediginiz zaman istedigtniz kadar 
tazeleyebilirsiniz. Mesela ~u surlar 
gibi... Surlann y1kllmasma. yapll
masma, deniz kenarmda ~ose a<;1l
masma dair ~imdiye kadar belki de 
bin kere ayni \>eyler gazete siitunla
rma ge<;mil1tir. Onun i~in bu defaki 
f1kra da 1s1bp IS1tlp tazeleme kabi
llnden ortaya <;lkanlm1~ bir !jCY ml
dir, yoksa belediyece yeni ve hakl
ki bir karara rm tekabill cdiyor? Bu
ras1m birdenbire kestiremiyorum. 

~tiphesiz ki istanbulun <Jurlarm1 
tamamen tamir ettirmege kalkmak 
bo~ bir hayalden ibaret olur. Bun
lan yapt1ramaymca da y1kmak i~i
ni zamana b1rakmaktan ise kendi
miz mUnasip gordilgilmtiz yerlcri y1k
mak ve istedigimlz taraflan >nuhafa
l'a etmek ~artile bir tesviye tarzt 
kabul etmek zarurct kesbeder. 

Fakat nereleri ylk1lacak, nerelerl 
muhafaza edilecek ve ne ~ekilde 

cadde a!(ilacak, yahut nhbm yap1la
cak? Bunlan rasgele kararla~hrmak 
sonra belki de ~ok csefle kar~Ilana
cak neticeler verebilir. Bahusus bir 
taraftan Istanbulun plaru tanzim 
ettirilirken bir taraftan o plftndan 
mi.istakil olnrak blr surlar mcselesi 
dil~unmek pek dogru tel:ikki edile
mcz. 

Y1kma ve tamir etme hareketi her 
haldt? umumi plfmm tanzimini bek
lcyebilir. Bu kadar asll'dan berl 
beklenml~ te ne zarar ~km1~? Onun 
i~in, belediyemizin alclaccle boyle 
bir i~e kalkacagma dogrusu hi~ ihti
mal vermiyerek gazeteci ar.kada~la
nm1zdan birlnin l>Oyle mevzulardan 
birini tazelemck istemi~ oimasma 
huh"lllediyoruz. Ak$amcz 

lnhisarlar vekili 
Giimruklerin Galataya 

naklile me§gul oldu 
Gumruk ve inhisarlar vckili B. 

Ali Rana, Istanbul giimrilk dairelc
rini:1 Galataya nakli hakkmda yap1-
lan haz1rhklan dtin tetkik etmi~tir. 

Vckil. gilmrilklere tahsis edilen 
Galatada Qinili R1htim hamnda vil
cud:i gelirilecek tadi!Uta dair olan 
}>rojeyi muvaf1k bularak tesdik ct
mi~tir. 

Yakmda bu i~ ic;in miinakasa a~1-
lacak Ye in~aatm bilinci te~rin son
larma kadar bitirilmesine ~ah~lla
cakt1r. 

Binada miihim tadilat yap1Iacak, 
halkm i~lerini kolayhkla taklp etme
sine imkan verecek geni~ salonlar te
sis edilecektir. 

Binalarda ayd1nhk 
Beledige bzrakz
lacak aralzklari 

tesbit etti 
Binalarda aydmllk ve hava alma 

tertiLatl ic;in yan veya arka tarafla
rma birakllacak arahklann taylni, 
yap1 ve yollar kanunu hilkilmleri
ne gore belediyelere ve vllAyet hlf
Zl.SSJhha komisyonlarma verilmi~tir. 

istnnbul belediyesi bundan sonra 
in~a edilecek olan binalar da aydm
llk ve hava tertibatl ic;in b1raklla
cak arahklar hakkmda vilaye h1f
z1ss1hha komisyonunun ve ~ehirci

lik miitehass1s1 M. Proste'un milta· 
laasm1 ald1ktan sonra bunlan tesbit 
etmi~, yap1 ve yollar talimatname
sine yeni maddeler ilave etmi~tir. 

Tcsblt edilen esaslar ~un.lardlr: 
iki kath binalarda dort metre, ii<; 

katll binalarda 5,5, dort kath bina
larda 6,5, be~ katll binalarda <'.a 7 kii
sur metre arahk bulunacakhr. 

istanbul ~chrl ir;inde be~ kattan 
fazla bina in~a etmek memnudur An
cak yukanda kaydettigimiz arable 
mesafeleri verilmekle beraber iki 
katl tecavilz eden binalarda katlar 
artt1k<;a her kat, ~g1daki kattan 
blr metre geriye almmak suretile in
~a cdilecek, bu suretle iist katlann 
aydmhk mesafcleri katlar taaddiit et
tikr;e artacaktlr. 

Belediye, talimatnameye bu hii· 
kiimleri koymakla kti~iik ve mahdut 
arsa tizerinde bina yap1lmasmm onii
nii almaktadlr. 

Bn hiikiimler, henilz tatbikat sa
ilasma konmam1~tlr. Yakmda tatbik 
cdilcl.!ektir. Bu, ayni zamanda arsa • 
fiatll!rinln artmasma da amil 01a
caktJr. 

Bahc;e i~inde yap1lacak binalar irin 
bu kaytlar yoktur. -----

Bisikletle arabaya ~arpt1 
Amavutkoyilnde Vasil admda birl 

bisikletle dola~irken 2255 numarall 
beygir arabasile ~arp1~arak tehlikeli 
surette yaralanm1~tir. 

Vasil hastaneye kaldmlm1~. kaza 
etrafmda tahkikata ba~Ianm1l1tir. 

Y enikoyde cerh 
Hem metresine goz koy
mu~ hem de Siileyman1 

yaralam1~ 

Yenikoydc Baglar denilcn yerde 
Fehmi admda bbi arkad~1 Silleyma
nm beraber Y8llad1g1 Sabahat admda
ki kadma goz koymu~ ve kadmla 
milnascbet peyda ctmek istemi~tir. 
Bunu haber alan Silleyman bir ka<; 
dcfa Fehmiye ihtarda bulunmu~a da 
dinletememi~tir. 

Dun gece sokakta Fehmi ile Sil· 
lcyman kar~Il~m1~hr ve kavgaya 
tutu~mu~lard1r. Kavgada Fehmi b1-
~akla Sillcymam vucudunun be~ ye-
1inden tehlikeli surctle yaralam1~tir. 

Vakaya zab1tn cl koymul1, yarall 
Sillcyman Oltim halinde hastaneye 
kaldmlm1~tir. Fchmi yakalanarak 
tahkikata ba~lanm1~t1r. 

ispanyadan alacag1 olan 
tacirlerimiz 

ispanyadaki karil1lkl1klarm devam 
Eli~leri sergisi etmcsi ihracat tacirlerimizi tel~ 

29 te~rinlevvel Cumuriyet bayra- dii;ri.irm~tilr. 
mmda Ankarada el i~lerl sergisi a~1- iktisat vekftlctl, alakahlarm is-
lacakt1r. panyada kalan mallarma alt parala-

Hiikumet, bu sergi ile aile sanayii- rim kurtarmak i~in yapt1klar1 te~ebbils-
ni ve kii~ilk sanatlan te~vik etmegt leri ehemmlyetle nazan itibara ala-
hedef tutuyor. rak bunlarm istihkaklanm tesbite 
' iktisat vekaleti sergiden sonra b~lnm1~tir. 
-bu sanayH himaye i~in sdo tedbirler Bu hususta istihkak sahiplerinden 
alacaktir. mahimat istenllmi~tlr. 

Nilmunelerin Ankaraya kadar nak- ispanya hiiktlmeti, bu paralann 
ll, iadesi muhafaza ve sigorta mas- Od<:necegine dair htikumetimize te· 
raf!arm1 vekalet iizerine alacaktir. minat vermi~tir. 
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Fen er cinayeti 6azi ktipriisii 
Talhan1n karde~i Omer de 'T' d•'At . ap ei/.er-

yakaland1 I. a lt.Q l c 
r
1
. se /en hegeti 

Elleri, koltuklan p::iketler, boh~a

lar, scpetlerle dolu. Her bohc;amn ils
tunde birer ~ocuk hiznnl1f1 as1h .. Dor
d ti e!·kek, altIS1 kadm ve yanlannda 
b~ tane klz ve erkek ~ocugu. Bunlar
dan maada tier gen~ kadlmn kucakla
nda da agizlan emzikli birer kun
dak yatiyor. Bagnl1a r;agn~a Florya
da trenden indiler. Plftjlardan biri
nin onilne sokuldular. Dort erkek ka
pmm onilne dikilerek duvarda as1ll 
fiat listesini tetklke koyuldular. Afa· 
canlardan birl babasmm etegine ya
p1~m1~ yiiksck sesle levhayi okuyur; 

Evvelki gece 
Fener civarmda 
Haydar mahal-
lesinde Mehmed 
Emin admda bir 
adamm ayni ev
de oturan kaym 
biraderi 
nm kansma ta
sallO.t etmek is
tediginden Tal
ha tarafmdan b1· 
r;akla oldiirill-
dtigilnil diin bil
tiin tafsilatile 
yazm1~hk. 

Maktul Mehmed 
Emin 

Yap1Ian tahkikatta Talhamn kar
de~i dmerin de bu i~le alakadar bu
lunduguna dair baz1 izler elde edil
mi~ ve Omer de yakalanm1~hr. 

Miiddeiumumilik tahkikata el koy
mu~tur. Tahkikat yarm bitirilerek 
suc;Iulann adliyeye teslim edilmeleri 
muhtcmeldir. 

Esnaf i~leri 
Esnaf cemiyetleri 

but~elerinde tasarruf 
yap1lacak 

istanbul Ticarct odas1 esnaf ~ube
si direktOrlilgti, esnaf cemiyetlerinin 
biltc;eleri iizerindeki tedkiklerini bitir
mi~tir. Bu incelemelerle bazt cemlyet
lerin masraflannda miihim tasarruf
lar yap1labilecegi neticesine vanld1-
g1 anla~1hyor. Dordiinci.i vaklf hamn
da birle~k esnnf bilrosu ad1 altmda 
toplanm1~ olan 18 cemiyetin senelik 
masraf1 10,000 lira oldugu halde bu 
te:;;ekkill haiicinde kalan cemiyctlerin 
masraflan 25,000 lira.clan fazlad1r. 

Esnafm miltekasif bir halde bulun
dugu yerlcrdc kalmas1 zaruri olan ijir 
ka~ cerniyet mustcsna olarak digerlerl
nin boylc mil~terek biiro halinde birle~
tirllmesi ve bir yerc toplanmas1 dil
~ilnillilyor. 

Sara~lar, s1vac1lar, yemi~<;iler, bah91-
vanlar, musiki sanatkarlan ve ~i~ekc;i
ler bovlc birlestirilccek cemiyetler a-

r ' 

rasmdad1r. 
Yeni sene bilt~elcri haz1rlamrken bu 

esas goz onilnde tutulacak, taasrruf 
edilecek paralar esnafa yard1ma vc ih
tiyat para bulundurmaga tahsis olu
nacaktlr. 

Boylece esnaf i9n bilylik ve rnti~te
rck bir yard1m sand1g1 kurmak kolay
la~acaktir. 

Diinya iiziimleri 
Bu sene yiizde on be~ 

noksan 
Tilrkofisin toplad1g1 maltlmata gO

re, lm sene dilnyanm her tarafmda 
iiziim mahsulii, ge~en scneden ytiz
de 15 kadar noksan olmu~tur. 

Memlekctimizin kuru uztim rekol
tesi, gegen y1lda11 3,000 ton cksik ola
rak 72,000 tonu bulacag1 bildiriliyor. 

Yunanistanda rnahsul 21,000 tonu 
ge~miyecektir. Yunan oaglarmda 
hastahk vardlr. 

istihsalat itibarile Kaliforniyadan 
sonra gelerek ikinciligi alm1~ bulu
nuyoruz. 

Bu ytl mahsul az olmakla beraber 
taneler iri ve kalitece yilksek oldu
gundan i;ok ragbet bulacag1 ve de
gerilc salllacag1 temin ediliyor. 

Harice doviz olarak ~1kanlanuya
cak olan ecnebi ~irketlere alt temettii 
paralan yerine ilzilm ihracma mii
saade edildigi i9n sati~larm ~ok ha
raretli olmas1 bekleniyor. 

GOmrOk ambarlar1 
Gilmrlik ambarlarmm lhn.m i~let

mesine gc~mesi i<;in iki aydan beri 
haz1rhk yap1llyor. 

Liman i~letmesi 15 agustosta devir 
muamelele1ine ba~lamaga h~zir bu
lunacagm1 diin giimriik idareSine 
bildhmi~tir. 

tagin edecek 
Gazi kopriisiiniln in~as1 i<;ln bele

diye fen i~leri sab1k miidlir muavini 
B. Necatinin reisligi altmda bir ko
misyon te~ld.l edildigini yazm1l1bk. 

Bu komisyon milnhas1ran kopril
ntin in~asma nezaret edecek, yani 
malzeme mubayaasm1 ve koprUni.in 
fennt ~rtnamesine gore in~a edilip 
edilmedigini kontrol edecektir. 

Ancak in~at sirasmda gorillen za
ruretlerden dolayi planda bir tadl
lat yapmak lAz1m gelirse o zaman bu 
tadhat dogrudan dogruya belediye 
fen heyeti tarafmdan yap1lacak ve 
naf1a vekaletl tarafmdan tasdik edi
lecektir. 

Ancak bu tadilat, kopriiniin esash 
ve ihale edilmi~ planmm esaslanna 
taalluk etmiyecektir. Bu daha ziya
de koprtintin tezylnatma tnalltik ede
cektir. 

Koprilniin temel atma resmi 20 
agustosta yapllacagmdan bu tarih
ten itibaren eski Unkapam kopriisu 
yerinden sokillilp Eyup onilnde ku
rulmaga ba~lanacaktlr. 

Gizli rak1 fabrikas1 
Kumkap1 civannda Kirkor adtn

da bir adamm kar;ak rakI satt1gi ha
ber almm1~, kendisl yakalanm1~trr. 
Kirkorun Muhsinehatun mahallcsin
deki evinde ara~tirma yapllmca evin 
alt katmda 16 kilo kar;ak rak1, 4 fu;1 
cibre, rak1 ~1kannaga mahsus inbik, 
kazan ve saire bulunmu~tur. Bunlar 
musadere edilml~, Kirkor adliycye ve
rilml~tir. 

Adada bisiklet kazas1 
Bilyilkadada R1fat admda bir ~o

cuk bisikleUe caddede gezerken Flo
rnndia admda bir k1za ~arparak ye
re yuvarlam1~ ve kcndisi de bisiklctle 
beraber ktzm uzerine yuvarlanm1~tir. 

Flornndiamn agz1, gozii par~alan
d!gi gibi vucudunun bir cok yerlerin
den de yaralannu~br. 

Yarah klz hastaneye kaldmlm1~. 
kaza etrafmda tahkikata giri~ilml~tlr. 

Suiistirnal davas1 
Muhakeme, miidafaa i~in 

ba~ka giine b1rakdd1 
Ye~ilkoy telsiz allCl istasyonu ma

kinistlcrinden Kenan ve Orhan ile 
istnsyon \>Cfi miifetti~ Hilmi suiisti
mal ve vazifcyi ihmal suclarmdan 
mah.1:cmeye vcrilmi~lerdi, diln ikinci 
ceza mahkemesinde muhakemelcri 
yapwm~tir. 

Evrnka nazaran bunlardan Kenan
la Orhan istasyondaki i~ saatleri ha-
1icinde bir plajda hususi o1a..·ak bir 
clcktrik makinesi tamir ederlerken 
telsiz istasyonwia ait altm1~ kilo asidi 
ahp sarfetmi~lerdir. Bundan maada 
Ken .. n Kalitarya kbyilnde bir bara
ka yapmak bahanesile gene istasyon 
idare:sine ait binalardan kereste ve 
tugl':l. sokiip gotilrmekten sugludur. 

istnsyon ~efi mtifett~ Hilmi de 
bunl:mn yolsuz hareketlerine dikkat 
edip "aktinde mfmi olmad1g1 Vt mer
ciine keyfiyeti haber vermedigi i<;in 
vaz1f .. 3ini ihmal su~undan maznun 
bulunmaktad1r. 

Dilnkil muhakemedc Kenanla Or· 
han rnahkemede bulunmu~lard1r. 
iddia makam1 davay1 ~1ih ederek 
su<;ltt1ardan il~ilniin de cez~:mdml
mal:mru istemi~tir. 

Su~lulann mildafoalanm hazirla
malan i~in muhakeme ba~ka gtine b1-
rakllrm~br. 

Karyoladan atlarken 
Samatyada oturan Fazh adlnda 7 

ya\imda bir c;ocuk dun a~am evin
de karyolanm iistilnden atlarken kar
yolamn sivri demiline takllarak gog
siinden ve kolundan agir surette 
yaralannu~tir. Fazh derhal hastane
ye kaldmlmi~tlr. 

c - iki yiiz elli .. iki yiiz .. Ytiz em .. 
Arkadan ya~h kadmlardan birl ses

leniyor: 
c - Ayol yanh~ geldik galiba. Her 

halde buras1 yaz i~ln kirahk bah9e
ler olacak. Biz deniz hamamltla gide
cegiz. Burada ne i~imiz var? .. 

Oteki kadm soruyor: 
c - Camm, burada el filemln kira

llk bah~elerile ugr~acag1miza otura
cak blr yer bulalun da bir ~ay i~e
lim bari .. 

Listenin en altma kadar okudu
lar. Erkeklerden bili giilerck dondti: 
-i~te. kahvesi de, hamanu da bu

ras1 amma, kahvenin fincam elli ku
ru~. Girelim mi? .. 

Kadmlar hep bir ag1zdan bagn~
tilar: 

- Aman Allah esirgesin. Sen de
li misin ayol. Bir fincan kahveye elll 
kuru~ verilir mi imi9? .. Ben bizim 
bakkaldan elli kuru~luk kahve alsa~ 
bir hafta ic;erlm de keyfime bakarun. 
Diinyada buraya girilmez .. 

Diger plajlarm da kap1lanru do
l8llt1Iar. Lavhalarm1 tetkik cttiler. 
B~b~ verip miizakereye gi~tiler. 

- Ne yapalun ~mdi?. 
- Ne yapacagiz trcne binip done-

riz e\·cagazim1za .. 

- A a, buraya kadar gelmi~ken 
dilnyalarda geriye donemem .. 

- Saktn ha.. benim b8llllll tuttu. 
Kucag1mda Ytlmaz da uyuya kaldt. 
:?imdi ~urac1kta ~okiip kalac;ag-tm .. 

Her kafadan bir itiraz yiikseldi. Ni
hayet gene ihtiyar teyzelerden blrl 
imdada yeti~U. Elin! ~akagma vura
rak oldugu yere ~dmeldi: 

- Durunuz ayol, durunuz $imdi 
akhma geldi. Benim <;ocuklubrumda 
burnlarda bir Mehmcd p~a m1, Mah· 
mud pa~a m1 ne vard1. Her yaz ko~ 
ke gelirlerdi. Rahmetli btiyuk an
nemle ka~ defa ko9kleline gitini~tik. 
Galiba ko~k buralara yakm olacak 
Hadi ~yle hep beraber arayallm. Ta
liim1z varsa ko~kil buluruz. Hem de
nize gircrlz, hem dinlenhiz .. 

Hepsi de bu fikre i~tirak cttiler. 
Ve gene sepetlerini, bohc;alar1m kol
tuklayarak i~i talie b1rak1p bilmem 
ne pa~anm ko~kunii aramak ilzere 
yola ~ktllar. - C. R. 

Merdivenden kayd1 
Ali admda biri Be~kta~ta bir apar

timan boyarken ayagmm altm
daki mcrdhen kay1m~. Ali d~erek 
tehlikeli surette yaralanm1stir. 

Bugday fiatleri dun de dO!itO 
Bugday fiaUeiinin dti~csi dun de 

devam etmi~ ve yumu~ak bugdaylar 
5 kuru~ 35 paray kadar inmek su
retite Avrupa fiatlcrine yakla~ffilllbr. 
A \•rupa piyasalannda bugday 5 kllrUf 
40 santlmdir. ~ikago borsasmda 5 ku
ru~ 25 santimden muamele goriiyor. 

Borsadan ald1g1m1z mahlmata g0re, 
bugdaylanm1zm A vrupa piyasalann
dan daha ~agxya dii~miyccegi anl~1ll
yor. Qilnkii bu fiatlerle birr;ok ecnebl 
memleketler bugdaylanm1zi almaga 
hazn-dtrlar. 

Piyasada dikkate ~arpan milhim blr 
nokta da ge~en senekl bugdaylann ~k 
aranmasidlr. Bunlar yeni mahsullerle 
ka~hnlmak suretlle sarf ediliyor. Aran
masmm sebebl budur. 

Kamyon altmda ezilcl 
Galatada Kalyos achnda blr ~uk 

diin caddede krnJ&rken arkadan ge
len bir kamyonun altma yuvarlan-
m1~tlr. Kamyon ~ocugun bacaklan
m par~alanu~t1r. Kalyos zab1ta tara
fmdan hastaneye kaldml~tir. 

Yapllan tahkikatta bu ~ocugun 
o ch arda kundura151 Hilseyin tara
fmdan kovaland1gi ve bu yilzden 
kazaya ugrad1g1 anl~1lm1~t1r. 
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Alman filosu Barselon oniin
de niimayl' yapacak 

Nobetc;i eczaneler 
Bu ak~m nobetci eczaneler ~unlar

dU": 
Sinai Kimya Miihendisligi tahsili i~in 

Almanyaya Talebe 
gonderllecektir 

Tiirkiye ~eker Fabrikalan 

"(Bati tarafl 1 lnci sahifr.de) 

mahremane beyanatmdan anl~ch
gma gore, Almanya bugiin Barselon 
.,ehri oniinde bir niima~ yapacak, 
Barselon oniinde demirli bulunan Al
man harp gemileri karaya bahriye si
lAhendaz miifrezeleri ~lkaracakt1r. 
Bu haber, ihtiyatla kar~lanmas1 lazim 
gelmekle beraber, ooyle bir ihtimal 
kemali ciddiyetle milnaka~ edillyor. 

Ouvre gazetesi Almanyanm Barse
Iona kar~ bir nfunayi~ yapacagm1 ha
ber veriyor ve Madrid hiikumeti, kur
~na dizilen dort Alman hakkmda ki
sa bir zaman zarfmda cevap verme
digi takdirde siyasi milnasebetlerini 
kesecegini ilave ediyor. 

Diln de su hadise vuku bulmu~tur: 
Diln ispanya hilkiimeti Sarderdeki Al
man konsolosunu, asilere fazla teza
). ilrat gostermesinden dolayi geri ~
girmas1m Berlin hariciye nezaretin
den talep etmi~tir. 

Petit Journal g.azetesi de diyor ki: 
cAlmanya iki senedenberi muvaffak 
olan bir tabiye tatbik cdiyor: Kadife 
eldiven altmda demir yumruk: S1yasi 
notalar gonderilirkcn harp kruvazor
Icri de yola r;1kanhyor> Frans1z gaze
teleri, ispanyada asilerin leh veyahud 
aleyhindc her hangi askert mildaha
lede bulunulmas1 aleyhindc bulunu
yorlar. 

Tanca 8 (A.A.) - Deutschland vc 
Luchs isimli harp gemileri Akdeniz 
Jstikametine hareket etmi~Ierdir. De
utschland, Ceuta'dan aynlchktan 
sonra Algesiras ve Cadixe ugram1~tir. 
1NGiLfZ MATBUATININ ENDl~ESi 
Londra 8 - inglliz gazeteleri ispan

ya ihtilalinin muhtemel akislerinden 
git gide daha ziyade end~ gosteriyor
lar. 

Manchester Guardian gazetesi di-
yor ki: 

Vaziyetin gittikr;e artan vahametl 
yalmz italya ile Almanyanm asllere 
yard1m etmekte olmalanndan degil 
bu memleketlerin Rsilerle daimi suret
te temas halinde bulunmalanndan 
miitevellittir. Emin bir menbadan og
renildigine gore Almanya, bir miida
bale vesilesi bulmak maksadile ispan
ya vaziyctinl tctkik etmektedir. Buse
beplc de 3.silere yardun etmi~ ve hala 
da etmekte bulunm~tur . .Asner buna 
mukabil, Balear ve ispanya Fasmda 
kcndisine imtiyazlar teklif ediyorlar. 
italya ile Almanyarun asilerin zaferinl 
istedlklcri ~ardlr.> 

Daily Herald gazetesi de, Portekizin 
ihtilalin bidayetinden beri Wlere yar
dun etmek Jr;in elinden geleni yaptl
guu sayliyerek diyor ki: 

cPortekizin maksadl nedir? Acaba 
kendl fikri ile mi hareket edlyor, yok
sa hari«;ten aldlgi bir ilhamla rm?• 

ADEMt MtJDAHALEDE ANLA~MA 
tMK!NSIZ 

Londra 8 - Siyasi m~dler is
panya i~lerine ademi miidahale an
I~asmm hululilnii hemen hemen 
irnkansiz goriiyorlar. Ancak mevcud 
anla~ma Almanyarun dsilere silah ve 
muhlmmat verme~inin oniine g~ebi
lir. 

Alman hiikllmeti, Sovyet Rusya ta
rafmdan Madrid hiikfunet kuvvetleri
ne yarchmdan sarf mazar edilmesi ~r
tiyle Fransarun ademi miidahale tek
lifleritii kabul ettlgi haber veriliyor. 

Diger taraftan, Portekiz hiikiimeti 
de kendi noktai nazanru bildirmi~tir. 
Bu hilk\imetin istedikleri ~ardlr: 

1 - Her iki muharip tarafm Tanca
run bitaraf11gma riayet etmesl. 

2 - Sovyetlerin diger be~ devletle 
blrlikte ademi rniidahale formiiliinii 
kabul etmesi. 

3 - ingiltere ile Fransamn, Porte
kiz arazisinin temamiyetini tekeffill 
etrnesi. 

Milzakeratm uzay1p gitmesinden ve 
arada, cidcli hadiseler tekevviln etme
sinden korkuluyor. 

iane cemine ve ispanyaya gonderil
mek iizere hari~ten gon\.ilh.i kaydma 
nihayet verilmesi ve bitarafl1gm kon
trolii i«;in bir komisyon te~kili yolun
daki italyan talebelcrinin de m~kii
lata sebeb olacag1 tahmin edilmekte
dir. italyamn bu son talebinin kabul 
edilmemesi muhtemeldir. 

ECNEBtLERt MlIDAFAA EDECEK 
BEYNELMV,EL KUVVET 

Londra 8 (A.A.) - Se18.hiyettar bir 

menbadan haber ahndlgma gore, bii
yii.k Britanyanm Berlin elr;isi, di.in ak
~m Von Neurath ile gorii~m~ ve 
Madridde anar~istler tarafmdan kar
g~hklar ~1kanldlg-J takdirde ecnebl 
tebaamn himayesi i~in beynelmilel 
bir kuvvet te~kill Hizumuna dair ola
rak Madriddeki ecnebi el~illklerden 
biri tarafmdan ileri silrillen teklifi 
milnak~ etmi~tir. 

Madridden buraya gelen son haber
ler bu kabil kan~1kllklann vukuu pek 
muhtemcl oldugunu gostermektedir. 

Zannedildigine gore, gerek Von Nc
urath, gerek ingillz elr;isi, mevzuubahs 
teklifte muhalif noktai nazar kabul 
etmi~lcrdir. Maamafih her iki diplo
mat, hakikaten anar~istler tarafmdan 
karga~ahk ~1kanld1g1 takdlrdc, mese
Ienin tekrar tetkik edilmesine karar 
vermi~lerdir. 

PORTEKiZASKERLERiMANEVRA 
YAPIYOR 

~i~li: Halaskargazi caddesinde Halk, 
Taksim: Nizameddin Taksim, Beyoglu: 
Kanzuk, Dairede: Gi.ine~, Galata: Top
cular caddesinde Poridis, Kasimpa~a 
Miieyyed, Haskoy: Aseo, Eminonii: 
Be~ir Kemal - Mahmud Cavad, Kad1-
koy: Sogiitli.i~e~mede Huliisi Osman, 
iskelc caddesinde Saadet, Bogazir;inde 
Tarabya, Yenikoy, Emirgan, Rumelihi
sarmdaki eczaneler. 

I BORSA] 
Istanbul 8 Agustos 1936 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERt) 

Esham ve Tahvilit 
fst. dahill 96,50 ti} B. Hamiline 9,90 
Kuponsut 1933 • Miiessis 85,-
istikrazi 96,50 T. C. Merkez 
Onitiirk I 22,42,50 Bankasi 75,50 

» JI 20,65,- Anadolu hisse 26,20 
• lil 20,95,- Telefon 8,50 

Miimessil 1 47,60 Terkos 12,50 
• II 46,20 <;imento 10,70 
,. 111 lttihat de~ir. 8,40 

A.~· inden: 
Fabrikalar1m1zda bir aene ataj yaptlktan ve bu miiddet zarf1n

da lisan ve fen dersleri i~in liizumu olan hazirhklar1n ikmalinden 
sonra 11hhatleri fabrika itlerinde ~ahtmiya miisaid iki iii ii~ lise 
mezunu her sene smai kimya miihendisligi tahsili i~in Alman
yaya gonderilecektir. 

Staja kabulde fen denleri noktalar1 en iyi ve Almanyaya gon
derilmeden f abrikada da bir senelik atajda muvaffak olanlar in
tihap edilecektir. 

lsteklilerin 1 Eyliil 936 tarihine kadar &fai1daki vesikalan 
Eskitehirde Tiirkiye ~ker Fabrikalan A. ~· Genel Direktorlii
giine gondermelri liz1md1r. 

1 - Hal terciimesi, 
2 - Sahhat raporu, 
3 - Mektep tehadetnamesi musaddak sureti, 
4 - Olgunuk imtihanlar1, notlari musaddak sureti, 
5 - 9X12 eb'admda ii~ boy fotograf1. Lizbon 8 (A.A.) - Portekiz k1taah 

Lizbon clvannda manevralar yapmak
tadirlar. 

FRANSA BiT.ARAF KALACAK ~&~~ ~~Suk • ~0-------------------------------
Paris 8 (A.A.) - Kabine, diln M. 

Leon Blumun ba~kanhg1 altmda saat 
18 den 22 ye kadar ii;tima ctmi~ ve 
Fransarun bitaraf kalarak ispanyanm 
~lerinc miidahalc etmernesine karar 
vermu;tir. 

(Para <~ek riatier1> 
19

•
18

•
43 

Jstanbul Oriincii lcra Memurlug~ undan : 
Paris 12,03,- Pra~ ~ 

--------
Dun ak~mki kermes 

Taksim bah~esinde KlZllay Emin
onii merkezinin tertip ettigi kermcs 
dun gece biiyiik bir muvaffak1yetle 
ba~~mlm1~tir. 

Bahr;eyi daha sabahtan bebek scr
gislni gezmege gelen halk doldurmu~ 
ve Koradina Mola ve k1z karde~i
nin, Miinir Nureddinin, Yugoslavya 
biilbillii Bahriycnin konserleri ile ge~ 
vakte kadar iyi bir gcce gc~irilmi~tir. 

Biiyiikdere Aile 
bah~esinde 

Bu ak'8m 21.45 te 
HALIME 

Yann ak~am Kad1koy 
Sureyya bah~esinde 

FLORYA 
Salt Taksim 
bah~esinde 
FLORYA 

Londra 633,50 Berlin 
Nev York 79, 15,- Madrit 
Milano 10,07,- Belg-rad 
Alina 84,- Zloti 
Cenevre 2,43, 10 
Briiksel 4,70,40 Pengo 
Amsterdam 1,16,70 Biikr~ 
Sofya 63, 15,82 Moskova 

1,97,-

6,00,50 
34,57,90 

4,3ll,25 
4,30,25 

107,36,90 

24,93,42 

Matmazel Molanm konseri 
Bir milddettenberi !?ehrimizde bu

lunan italyanm maruf piyanistlcrin
den kontes Korradino MolP.. tlnilmiiz
deki sal1 giinil ak~arm Tepeba~1 tiyat
rosunda vali Muhiddin Ustiindagm 
himayesi altmda bir konser verecck
tir. 

Kontesin diger hem~iresi kontes 
Natollar Mola de itaiyanm en rneihur 
k&.dm ressamlarmdand1r. Istanbul 
manzaralarma aid yaptig1 resimleri 
Klzllay cemiyetine hediye etmi~tir. 
Bu resim9ier, Klz1Iay tarafmdan Tak
simde tesis edilen paviyonda sabla
cakt1r. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kayseri Tayyare Fabri-
kas1 DirektOrliigiinden: 
1 - Bu aene fabrikam1za bir bat ml~hasebeci, iki muavin muhase

beci, bir bat reuam bir resaam ve iki terciiman imtihanla ahnacak
br. 

2 - BaJ muhaaebebiye 300 muhasebecilere 200 bat res'lama 200 res
aama 98 terciimanlara 126 lira ucret vcrilecektir. 

3 - Muhaseebciler yuksek ticaret veya muadili mektepten mezun 
en az iki aene her hangi bir fabrikada malzeme muhasebeciligi yapmif, 
malzeme cins ve cb'adma utalahatt fenniye, malzeme usulil muhase
besine ve fiyatlandirmasma ve bu itleri alakadar eden kanun ve tali
matlara vak1f olma11 liz1md1r. (Liaan bilenler tercih edilir.) 

4 - Bat reuam ve ressam en az lise tahsili gormiif, Frans1zca, lngi
lizce, Almanca lisanlarmdan birine vak1f ve resmi amainin biitiin ince
liklerini bilir, ublahab fenniyeden anlar bulunma11 tartt1r. (Yiiksek 
tahsil gorenlerle birden fazla lisan bilenler tercih edilecektir.) 

5 - Terciimanlar: Almanca, Fran11zca, lngilizce lisanlarmdan bi
rini tamamen okur ve yazar ve anlar olmas1, 11blahatt fenniye ve mal
zeme cina ve eb'ad1na vak1f ve en az lise tahsili gormiit olma11 laz1m
d1r. (Yiiksek tahsil gorenlerle birden fnzla lisan bilenler tercih edilir.) 

6 - lmtihanlar Kayseri tayyare fabrikasmda miitetekkil bir heyet 
taraf 1ndan 1 Eyliil 936 tarihinde yap1lacakttr. 

7 - lmtihanlara gireceklerden afag1daki terait aranalacakttr. 
A - Turk olmak ecnehi bir kad1nla evli bulunmamak. 
B - Askerlik miikellefiyetini if a etmit ve 45 ya,mdan yukar1 olma

mak. . 
C - Hukuku medeniyeden mahrumiyet cezasile mahkiim veya dev-

let i~in muzur tetkilatlara menaup olmnmak. 
D - Eyi ahlak eshah1ndan olmak ve haysiyet ve namusu muhil fi. 

illerle ve aleitlak ag1r hapis veya , o derece cezay1 miistelzem bir 
fiille mahkum olmamak. 

Mehmet tarafmdan Emniyet Sand1gma birinci derecede ipotek olup 
tamamma (3500) lira k1ymet takdir edilen ~1r~1r Hac1 Hasan mahalle
ai Haydar sokag1 eski 45 miikerrer, yeni 1/55, 2/55 numarah sag tara
f 1 Cevdet arsas1, sol taraf 1 Sinan aga cadde:.i, arka11 Siileyman maa a rs a 
hanesi, cephesi Haydar caddesile mahdut diikkam bulunan iki boliik .. 
ten ibaret yar1m kagir bane. 

Zemin kab: Diikkan, zemini ~imento doteli stor kepenklidir. 2/55 nu· 
marah ku1m: Zemini toprak doteli bir methal iizerinde bir abdeshane, 
zemini k1smen tahta do~li bir oda ve ittisalinde zemini malta dote-

li bir matbah olup buradan bah~eye ~1k1lmaktad1r. Birinci kat: Arsa· 
nm meyilli olma.smdan bu kattan ~etme kuyusu sokag1nda iki kap111 
vardu. 2 miikerrer numarah kasmm zemini karasimen doteli bir methal 

iizerinde bir abdeshane bir matbah, bir komiirlilk, 2 numarah ku1m 
karasimen doteli bir methal iizerinde iki oda, ikinci kat: 2 miikerrer 

numarah k1sma ait olup bir aof a iizerinde iki oda bir abdesthane vo 

i~ i~e ge~me diger iki oday1 muhtevi olup binada elektrik tesisab ve bir 
kuyuau vard1r. Heyeti umumiyeai 101 M 2 olup bundan 89 M 2 bina, 
kalam bahc;e olan gayr1menkul a~tk artbnnaya vazedilmi,tir. 12-10-936 

tarihine miisadif Pazartesi giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede bi
rinci artbrmau icra edilecektir. 

Artbrma bedeli k1ymeti mubc.mmenin % 75 ni buldugu takdirde 

miifterisi iizerinde b1rak1lacakttr. Aksi takdirde en son artt1ranm ta
ahhiidii balu kalmak iizere artbrma 15 gl!n miiddt:tle temdit edilerck 
27 /10/936 tarihine miisadif aah giinil saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yap1lacak ikinci a~1k artt1rmasmda artbrma hedeli k1yme
ti muhammenenin % 75 ni bulmad1g1 takdirde sabf 2280 No. Iu kanun 
ahkamma tevfikim geri b1rak1hr. SabJ pefindir. Artt1nnaya ittirnk et

mek isteyenlerin k1ymeti muhammenenin % 7,5 nishetinde pey ak~esi 
veya milli bir hankamn teminat mektubunu hamil bulunmalar1 liz1m· 

< 

dir. Haklan tapu sicilli ile sabit olm1yan ipotekli alacaklarda diger 
alakndaramn ve irtifak hakk1 sahiplerinin bu haklcir1m ve hususile f aiz 

vc masarif e dair olnn iddialanm evralu miisbiteleri ile birlikte ilin ta
rihinden itibaren nihayet 20 giin zarf mda birlikte daircmize bildir
meleri liz1mdu·. Aksi takdirde hsklnr1 tapu sicilli ile sabit olm1yanlar 
aabf bedelinin payla!masmdan hari!r kahrlar. Miiterakim vergi, tenvi

riye, tanzifiyeden raiitevellit Belediye ru&\UDU ve v~k1f icaresi ve 20 se
nelik vabf icaresi tavizi bedeli miizayededen tenzil olunur. Daha faz
la malumat almak istiyenler 26/9/936 tarihinden itibaren herkesin gO

rcbilmesi i~in dairede a~1k bulundumlacak artt1rma tartnamesi ile 
35/645 No. h dosyaya miiracaatla mezkur doay~da mevcud vesaiki 
gorebilecekleri ilan olunur. ( 4495) 

Istanbul Oniversitesi Rektorliigiinden: 
Istanbul Oniversitesi fakiiltelerinde 15 D~entlik a~1kbr. lmtihan 29 

Eyliil 936 tarihinde yap1lacakbr. D~ent olmak tartlar1m dolduran ia-

teklilerin a~1k d~entlikleri ve imtihan tartlann1 ogrenmek ijz~re •im-
diden miiracaatlan. (4498) 

Akay l§letmesi Direktorliigiinden : 
9/8/936 Pazar giinii Deniz Yar1tlar1 miinasebetile aaat 19,30 a kada11 

vapurlar Moda iskelesine gidiJ ve doniitte ugram1yacaklar ve bu iske-

le yerine Ada vapurlar1 Kad1koy ve Anadolu vapudan da Kalamit i~ 
kelesine ugrayacaklard1r. (4492) 

lktisat Vekaleti I~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden : 
E - Sari hastalaklara miiptela olmamak ve vazifesini muntazaman 30/ lkinci tegrin/ 1330 tarihli kanun hiikiimleri dairesinde i§ yapmaga izinli buJu .. 

if aya mani akli, bedeni ar1za ve hastahklarla malul bulunmamak. nan ecnebi girketlerden (Singer Diki§ makinesi kumpanyaSJ) nm Tiirkiye umumi ve-c 

F - Kadro icab1 veya ihtiyac1n zevalile hizmetine nihayet verilmesi kili haiz oldugu selahiyete binaen nu kere miiracaatla 1irket namma yapacag1 igler~ 

halinde hi~ bir hak talebinde bulunam1yacagma dair noterden muaad· <len <logacak davalarda, biitiin mahliemelerde Ciava eden ve edilen ve ii~uncu ia~ 
dak taahhiid aenedi vermek. 11fatlarile haz1r bulunmak iizere ~irketin [f'urkiye umumi vekilligine Alman tebaas1n-t 

8 - lsteklilerin 20 Aiustos 936 tarihine kadar iatida ile fabrika direk- uan Ole Hammeri'yi tayin ettiiini ~ildinniftir. Keyfiyet kanuni hukumlere UY&~ 
torluiiine miiracaat etmeleri Din olunur. ~ ~(4344)~ .__ , &<>riilmu§ olmakla ilan olunur. 
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DU~'UNCELER: 

~·· 

Bir halk muharriri 
Osman Cemal halk muharriridir. 

Yani bir muhanire verilebilecek en 
gtizel, en temiz, en degerli ruatlar
dan birini halk ona vermi~tir. Halk 
ona ~hruk muharrirb demi~tir. 

Halk sozii geni~ bir insan kalaba
hgrm ifade eder. Halk sozi.i kendi da
nu altma flkara ve orta koylilltigu, es
naf1, zanaatkan, il?c;iyi ve mtinevver
llgin bir tabakasm1 toplar. 

«Osman Cemal bu kalaballktan aS1l 
hangisinin muharriridir ,diye?» soru
lursa verilecek cevab ~udur: 

..!.. Osman Cemal bilhassa esnaf, za
naatkar ziimrelerinin yaziclSldlr. Fa
~t ayru zamanda ~ehir dumpenlerb1 

nin fotografc;lSl da olabilmi~tir. 
Yaz1c1, romanc1, hikayeci, mizahc;1 

gec;inen bir c;ok ciistadlarm~ Osman 
Cemalden ogrenecekleri bir <;ok ~eyler 
vard1r. Eger onlar eserlerinin nigin 
okunmad1gm1 merak ediyorlarsa «Oku
tabilme» nin Sinrm Ccmalden sorsun-

~AMPAI\'YALIOPU~~1E 

Amcrikada ~lkan moda Bahrimuhiti 
a~ti: Yeni bir dudak boyas1 yap1ldl. 

Dudak boyalan tats1zdl. Bir kimya
ger bu boyalara ~ampanya, ~arap esan
s1 kan~tird1. Belgikada bu boyala.rdan 
satihyor. Tabil bize de gelecek ... Bun-
dan sonra l?ampanyall, l?araplI opii~e
cegiz demektir. 

UYUYA..V GUZEL 

Hikaye, roman degil, yiirekler ac1SI 
bir hakikat. 

f?ikagoda on sekiz ya~mda. gtizel bir 
k1z, dort senedenberi uyuyor. Doktor-
lar te~his koydular: Uyku hastallgt. 
Amma uyandlrmamn garesini bula
miyorlar. 

Kiz bazan gozlerini ag1yor, etrafma 
baklyor, fakat tek kelime s0ylemiyor, 
klm1ldam1yor, yilziintin gizgileri oyna
nuyor, sade bak1yor, bir ka\! gtin boyle 
baklyor, sonra gene gozlerini yumu
yor, uyuyor ... 

Bu y1I KaramOrselde 
meyva kit 

Karamiirsel (Ak~am) - Bu y1l ka
zanuzda meyva, erik mtistesna olma.k 
i.izere, az olm~tur. Bilhassa. Armutlar
da ge<;en y1la nisbetle hayli azllk goze 
~arpmaktadlr. 

S1k s1k yagan zararlI yagmurlar do
layisile tiziim baglan harap olm~ ise 
de, bag sahiplerinin iisttin tedbirleri 
sayesinde bu zarann oniine oldukga 
ge~ilmi~tir. 

Zeytin aga~larile zeytin sinegi mi.i
cadclesine b~lannnl?tlr. Fayda verip 
vermcdigi zeytin toplama zamaru o
lan cylill veya te~rinievvel aylannda 
tebeyyiin edecektir. Mticadele devam 
etmcktedir. 

lar. 
Cemal sanat baklmmdan iiadesi 

oldugu muhiti gok iyi bilir. 0 muhi
tin iginde ya~ar, o muhitin ne~esi, ke
deri Cemalin uzviyetiyle oyle kayna
m1~t1r ki biitiln ideolojik kararsizhgt. 
bizzat bu esnaf ve zanaatkar muhiti
nin ideolojik karars1zllgmm ifadesi
dir. 

Zaten Cemft.lin bir bti.yiik kusuru 
varsa o da bu karars1z1Igi bir ayna gi
bi aksettirmesi, buna bir istikamet 
vermek istememesidir. Sanatkar cruh
larm miihendisi> olmalldlr. Osman 
Cerna! bu i~ de yaptig1 giin Tti.rk halk 
edebiyati onun ~ahsmda bir dev ad1m1 
atacak. Qiinkil Karagtimrtige, Kas1m-
p~aya, Sangi.izele, Aksaraya, Etye
meze, Topkap1ya, biittin bu halk ma
hallerine girip, oradaki evlerin kap1-
larm1 ~alabilen Osman Cemalin kale
mi icabeden ideolojiyi kazand1gt gil.n. 
biiyiik bir kuvvettir. Orhan Selim 

-~ 
• 

KAHRAMAN 
Man~ denizini ilk defa tayyare ile 

gegen Louis Bleriot ha.yatm1 bir ka.~ 
kere tehlikeye koymu~, bir seferinde 
de dii~mii~, ka.burgalanru klrmi~tI. 
Doktor ~~ti, dedi ki: 

- Seni gommek istemedigim ic;in, 
eger bu tecrilbelcre devam edeceksen 
kendine ba~ka bir doktor bul. 

Bleriot gtilfunsedi: 
- Anhyorum, beni k1skaruyorsun, 

ta.yyaremde bir ki~ilik daha. yer yap
mami istiyorsun, gtinkii benimle bera
ber olmek i~in can at1yorsun! .. 

Ve iki dost op~tiller. 
iLK GAZETE 

Galiba ilk ga.zeteyi eski MiSirhla.r 
~1ka.rm19lar; Firavunlarm «resmi ga
zetelerb vanru~. diyorlar ki: 

- O zamanlar heniiz kagid yoktu. 
Firavunlann halka vermck istedikleri 
haberlcr, btiyi.ik kara fatmalann ka.
na.tlarma hak ediliyordu. 

Garip gazete, bir dereceye kadar da 
~irane! .. 

San'at mekteplerine meccani 
talebe ahnacak 

Maarif vckfileti sanat mekteplerile 
Ankarada ~aat usta okuluna bu se
ne de meccani talebe almaga karar 
vermi~tir. Bu mckteplere ilk mektep
lerden diploma alnn~ on iic; ile on ye
di ya~1 arasmda bulunan c;ocuklar a
lmacaktir. Vekalet, sanat mekteple
rinde gosterilen ihtisas derslerinde 
meleke edinmek ve bilhassa memleke
tin sanayi sahasmdaki inki~afla1·mda 
faideli unsurlar yet~mek tizere bu 
mekteplere miimkun oldugu kadar 
fazla talebe almak fikrindedir. Mek
teplere aid kabul ~tlan VE'.kaletten 
maarif miidti.rlti.kle1ine gonderilrni~tir. 
Yakmda imtihan ai;llacakt1r. 

Y enikap1 iskelesi y1kdd1 

iskelenin ylktlcbktan sonraki manzarast 

Yenikap1daki odun ve komilr iskelesi 
dun sabah birdcnbire gokmii-l?tiir. Bu 
sirada iskeleye odun, komilr ile dol
mus sekiz mavna baglanm11? bulu
nuyordu. 

Sabahtan bcri mavnalardan iskele 
tlzerine odun bo~altllmasmdan dola-

yi has1l olan ag1rhga dayanannyan 
bu eski ve giirtik iskele ans1zm ~ok

mii~, iskele iizerindeki komiir ~uval
lan denize dokillmu~, iskeleye baglJ. 
dort sandal iskelenin altmda kalnn~ 
ve ·mavnalar devrilmi~tir. Ntifus~a 

bir zayiat yoktur. 

5 ayda ihracat1m1z 
Mayis ay1nda ihracabm1z 
7,400,000 ithalabm1z da 

8,300,000 lirayi buldu 
istatistik umum miidtirltigii gec;en 

may1s ayma ait d1~ ticaret istatistik
lerini hazirlallll~tlr. 

Bu maltimata gore, mayista ihraca
tim1z 7 milyon 400,000 liradlr. Buna 
mukabil ithalatlIDlz, ihra~tan bir 
milyon lira kadar fazla olm~, 8 mil
yon 300,000 lirayi ge~mi~tiJ.·. 

Maamafih ge~en sene ayni zaman· 
daki vaziyete gore, ithalatinuz azal
Im~, ihracatlIDlz bir bu~uk milyon
dan fazla artnn~tir. Qtinkil 935 ma
yismda ithalatlmlZ 10 milyon 300,000 
lira, ihracatlm1z 5 milyon 700,000 
lira idi. 

Son bel? yllllk ma.yis ista.tistikleri 
~ ticaret mi.ivazenesinde ai;lk oldu
gunu, ancak bunun son iki ytlda mil
him mikdarda azald1g1m gosteriyor. 

Bu sene ba~mdan beri ticaretimi
zin en faal za.maru mayistir. 

Senenin ilk be~ aymda ihracat:uruz 
36 milyon lirayi gegmi~, ltharn.tirniz 
35 mllyon 700,000 liray.L bulm~tur. 
Boylece be~ ayhk ticaret milvazene
miz gec;en sencnin 7 milyonluk ag1-
gma mukabil 300,000 lira.ya yakm 
bir fazlahkla lehimize kap~tir. 

Bu vaziyette en milllim a.mi.Iler 
mahsullerimizin degerile sattlmas1 ve 
Klering anl~malarile ~ ticareti
mizin tanzim edilmil? olmas1d.Ir. 

Mayista ithalat maddelerlnin en 
muhimmini pamuklu mensucat te~· 

kil etmi~, emprimeler mtistesna Ql
mak uzere diger pamuklulann mik
dan umum'.i: ithal!tm yiizde 6 srm 
gec;mi~, bunlar igin yanm milyon lira 
sa.rf edilmi~tir. · 

Bundan sonra demiryollari raylan 
ve ~eker geliyor. Bunlar btitiln itha-
latm yiizde 8 ini tutuyor. ~ 

254,056 lira11k pamuk ipligt ithal 
edilmi~tir. Bu, ithalatm yiizde 3 ti-
~~ ~ 

Yun iplik ithalati yiizde 2,83, de
mir ve <;elik yiizde 3,62, demirden 
kaba mamulat yilzde 2,51, mensucat 
makinesi yiizde 2,58, ziraat makine
leri ylizde 1,40, muhtelif makineler 
yilzde 3,54 tiir. 

ihracatmuzm en miihimmini yiiz
de 13,84 le ti.itiin te~kil etmis, mem
lekete bir milyon lira kazandlrmi~tir. 

Bundan sonra gelen pamuk yiizde 
10,95, tiftik ihracatmuzm yiizde 
10,22 sini adi ytin, yiizde 8,49 unu, 
yal? derilcr yiizde 3,71 ini, kuru iizfun 
yiizde 4 ti.nil, ig fmdlk yiizde 7,72 si
ni, yumurta yiizde 3 iinil, krom 
madeni yiizde 6,21 ini, maden komti
ril ytizde 5,39 unu bulm~tur. 

Yalmz pamuktan kazarulan para 
800,000 liradan fazladlr. 

Mayista ithaliitmuz 46 milyon, ih
racatumz 54 milyon ki.loyu bulmu~tur. 
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V ekaletlerin 
Resmi 
Dairelerin 
Nazar1dikkatine 

Maarif cemiyeti, resmi il!nlann 
ne~rine tavassut i~in, Heyeti Veki
leden aldlgi kararda aynen: c .. .ilftn
la.rm ne~i hig bir suretle teahhtire 
ugramamak ve hazinece bu tarzda 
verilen i18.nlardan d.aha fazla ilcret 
itasma mecbur kahnmamak ve 
istenildigi zaman bu ~ekilde ilan 
vermek ~a nihayet vermek ... > 
~artlanru uzerine allllll?tlr. 

~u hale gore ilanlann1 
gazetemizde ne§rettir -

mek ve taahhura ugratma
mak isteyen resmi daire
ler bu ilanlann1 miinha
siran "Resmi ilanlar tiirk 
Iimtet §irketi ,, ne gon
dermelidirler. 

~irketin adresi: istanbulda An
kara caddesi, Karrunanzade ham 
tic;tinci.i kat. 

Telefon: 20960 
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$anh filomuz lzmirde 

· Donanmamm seyir i~in tzmir kordonunda toplanan binlerce halk 

izmir 8 (Ak~am) - Kn.hraman ve mannz1 seyretmi~tir. 
~anh donanmam1z izmfre gelmi~, hal- Yvuz zirhllSl, Kordona c;ok uzakta 
lo co~kun si.irurlara gark etmi~tir. demirlemi~ oldugu i<;in geni;Ierden 
Ba~a Yavuz olmak iizere Zafer, Tl.- yiizerek yak1rurua kadar sokulan ve 
naztepe, Adatepe ve Kocatepe torpi- ziyaret edenler oldugu gibi bilhassa 
do muhripleri, dart denizaltl gemisi, kayikla gidip gorenler c;oktur. 
ug hiicum botu ve iki gambot ans1- Kahraman donanmamiz, Ege ve 
zm limarum1za. gelince btittin halk Akdenizde bu aym sonuna kadar ka· 
Kordona toplanmil? ve l?a.nh dona.n- lacakt1r. 

K1z1lay1n bebek sergisi diin a~1ld1 
S erginin ac;1h$ merasiminde vali B. 
M uhiddin OstUndag haz1r bulundu 

,, 

Vall ve belediye reisi B. !Uuhiddin itstiindag sergiyi geziyor, sergiyi gezen bir 
·bayan Hab~ krahlll seyrediyor, altta bay Amca ve Karagozle Bacivad 

Klztlay Eminonil merkezinin Taksim 
bah~esinde tertip ettigi Kermes eglen
celeri diin ba~lami~tir. Klz1laym muh
telif hizmetlerini gosteren paviyonlar
la, eglence k1s1mlan gtizel bir zevkle 
hazirlanrm~tir. Bilhassa beynelmilel 
Bebek sergisi ontinde kalabahk vardl. 
Saat onbiri yirmi gei;e vali, belediye 
reisi ve parti bal?kam B. Muhiddin Us
tiindag geldi. ~ehir bandosu istik
lal mar1?m1 gald1ktan sonra, Muhid
din Ustiindag KlZilaym yurda yaptig1 
biiyiik hizmetlerden ~iikranla bahse
den nutkunu soyledi, K1z1laym eski 
rniiessisle1inden bay Haydar Ali de 
Atatiirktin bilyilk bir sozilnii yad ede
rek, herkesin bu -t>Cfkat ve yardlm yur
duna flza yazilmaSI lfmm gelcligini 
beyan ettikten sonra vali scrgi kap1s1 
onfule gerilen kmruz1 kurdelayi kesti. 

Beynelrnilel Bebek sergisinde yet
mil? iki milletin tipi ve milll klyafetleri 
var diyebililiz: Ta Filipin adalarmdan 
b~llyarak Qin, J aponya, Romanya, 
Yugoslavya, Finlandiya, !sveg, Yuna
nistan, Kanada, Estonya, Macaristan, 
Arnavudluk, Avusturya, Bulgaristan, 

Letonya, Fransa, italyadan bebekler 
gonderil~. Yaba.nc1 diyarlardan ge
len bebekler ic;inde, Polonyahlar blrin· 
ciligi ka.zanm1~ ve 500 lira milkAfat 
almi~tir. Polonya konsoloslugu vas1ta
sile Polonyaya gonderilmek iizere ve-
1ilen parayi, Polonya konsolosu, mem· 
leketi namma Klzilaya teberru et~ 
tir. I 

Bizim milli bebeklerimiz arasmda, 
bayan Zehra Mtifidin eski bir tablo
dan kopye ettigt «Arzuhalcb birinci
ligi kazanmI~tir. Daha bir ~ok giizel 
bebeklcr arasmda, bilhassa bay «Edi· 
bin «Negtis> ii ile Mazhar Nazunm 
zeybcgi ~ayaru dikkattir. Mazhar Na .. 
z1m zeybegi, gogils killarma vannca< 
ya kadar, biitiin karakteristigi ile tes
pit etmil? ve canlanchrmi~tir. Gene ba
yan Zchra Millidin tek Ankara loya
f etli iki bebegi c;ok gtizeldir. 

On be~ gun deva.m edecek olan 
beynelmilel bebek sergisinin halkl· 
mlZlll ragbetini kazanaca.gi muhak:
k~m. ~ 

Her.. halde bu sergi ctdden g()rill
mesi elzem ve yepyeni bir sergicllr. ' 
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SEYAHAT NOTLARI: 

Londra ve $ehrin 
baz1 hususiyetleri 

1 1ngil tereye ilk def a bundan yirmi 
altI sene evvel gitmi~tim. Hatiralan
mm yan silinmi~ renkleri arasmda 
1lti iig resim canlamyor: <National 
Galery» de, Fatihin Bellini tarafmdan 
yapllnn~ me~hur portresi; Taymis ki
yismda cNormand» Iar zamanmdan
beri kuvvet ve ~iddetin timsali gibi 
ytikselen Lonclra kalesi ve... <Hansom 
cab» denilen tek atll arab&.lar. Ytik
sek iki tekerlegin iistiinde siyah bir 
kutu; bunun arkasmda ve tepcden a
trm stiren silindir ~apkal1 ve klrrmzi 
suratlI bir adam. Yi.iz sene evvel cBir
mingham» 11 Mister Hansom'un lead 
ettigi bu garip arabaya Lord Beaco
nsfield cLondrarun gondolu» denni~. 
Eski Palisin faytonlan gibi Hansom 
cab da artik Londranm mazisine ka
n~rm~tir; bclki de bu, ingilterede mu
hafaza edilmiyen tek ~eydir! 

l?i.iphesiz yirmi altl senedenberi Lon
drada ba~ka bir~ok degi~iklikler ol
mu~tur: Yeni binalar, yollar ve di.ik
kanlar. Bununla beraber, son sene
Ierde mesela Madrid, Pa1is ve Brtiksel
de oldugu gibi, Londramn yeniden 
kurulan bir ~ehir yiizi.i yok. Zaten in
gil terede her yenilik, yirmi as1rdan
beri fastlasiz bir zincir gibi devam e
den, mtitemadiyen ileriliyen bir 
cevrim» in tesviye edici azameti i~in
de yerini buluyor ve smtm1yor ... 

Gezmek ve dinlenmek ic;in yapt1-
grm bu seyahatlerde hi~ acele etmem: 
Treni tayyareye, vapuru trene tercih 
ederim. Hatta haziran s1cagmda ~i

mendifer yolculugunu klsaltarak bu 
sefer Londraya Calais-Douvres degil, 
Dieppe-Newhaven yolu ile gittim. 

Galais'de veya Dieppe'de vapura bi
nincc hemen ingiliz rahati ve bi.iytik
ltigii goze 9arpar: Koltuklar daha ge
ni~, memurlar daha vekarll, her ~ey 
daha emin. Yemekler ve i~kiler bile 
insana daha s1hhi d::i.ha cmedenh go
ri.ini.iyor. Bu ingiliz konfom ingilizin 
bulundugu her yerde aynidir: 0 . Hin
dist-an veya Qinin en iicra bir ko~e
sinde bile ya~ayi~ tarzm1 degi~tirmez: 
Kahvalt1sm1 ve viskisini, tenis ve gol
funu beraber gottiriir. 

Laki 1 beni Newhaven'den Londra
ya goturen trenin vagonlan dogrusu 
fazla cantika>. Biliyorum, Southern 
Railway belki dtinyanm en eski ~imen .. 
difer kumpanyas1chr ve medeniyete 
ilk varan milletler uzun mi.iddet es
ki malzemelerile kalmak mecbmiye
tindedirler. Ne olursa ol.sun, ingili2 
muhafazakarhgm1 bu cihette mi.iba
laga11 buldum. Hele trenin Londraya 
yirmi dakika ge~ gelmesine l?a~tim. 

*"'* 
Beni, misafir olacagim eve gotiiren 

otomobilde, caddelerin kalabahgma, 
zannede1im b~ka bir yerde bulurum
yan bir kath otobilslere, polislerin boy-

DLONCEYE 

I lanna ve heybetlerine bakarak susu
yordum. Ba~rmda, ingilterede ve bil
hassa Londra hakkmda eski ve yeni 
okuduklarim kayna~1yordu: Des
moulins, Taine, Maurois , Morand, 
Zweig ... 

~ehir ile tekrar temas etmeden ev
vel onun hakkmda adeta kendi kendi
mi imtihan ediyordum: 

cCeltiqus» dllinde Lon-Don yahut 
Llyn-Dun batakllklar kalesi demek
m~. Hakikaten pek uzak devirlerde 
cTaymis» nehrinin civan tekmil ba
takhkmi~. Milattan elli be~ sene evvel 
Roma imparatoru Jules Cesar ingil
terenin cenubuna <;1k1yor, ~imale dog
ru ileriliyor ve Londray1 kuruyor. Alt
nu~ sene soma imparator Claude kirk 
bin ki~ilik bir ordu ile Londraya geli
yor; lakin cceltes» ler isyan ecliyorlar 
ve beldeyi yak1yorlar. Ha~in Romall
lar ikinci bir Londra kurarak onu klr
mlZl bir duvarla 9eviriyorlar. 

Tao zaman Londra, muhim bir ti
caret merkezi, Romamn zengin ambar
Iarmdan biri oluyor. Romaltlar, ingil
terede ii~ bu~uk asrr kaldlktan sonra 
imparatorluklarmm inkrrazi b~aym
ca, uzak mi.istemlekelerile beraber in
giltereyi de terkediyorlar ... 

Londra Saksonyah krallarm elinde 
karanbk, yan vah~i as1rlar ge<;iyor. 
Yalmz bu krallar hrristiyanl1k heye
can1 ile Saint-Paul ve Westminster ki
liselerini i~a ediyorlar... Dokuzuncu 
asirda «Winking» ler, denizlere hakim 
olan bu Danimarkah korse.nlar, Tay
mis k1yilannda yerlel?iyorlar ve yine 
Londra ~imalin en faal ticaret limam 
oluyor ... Sonra, on birinci asirda Nor
mand'lar, Fatih Gillaume ve bu isti
lanm getirdigi te~kilat kuvveti, nizam 
ve kanunlar .... 

Demek ki: Celte'ler, Romahlar, al
tmc1 ve yedinci as1rlarda Btiyi.ik Bri
tanyaya yayilan «angle» ve «saxon» 
lar, yani cgermain>ler, sonra iskandi
navyalllar ve nihayet Normand'lar ... 
Btitiin bu muhtelif kavimler, mup.itin 
he.. vas1 ve 1klimi ic;inde biribirine ben
ziyorlar, ayni fikir ve ideal etrafinda 
birle~iyorlar ve bu suretle ingiltere, 
diger Avrupa devlctlerinden pek evvel 
birligini temin ediyor. Kanunu esa
sisi, 1215 te kral Jean tarafmdan mil
lete verilen «Bi.iyi.ik yasa» ya dayamr. 
0 halde parlementosu, on yedinci a
s1rdaki Cromvell ihtilalli ve az suren 
diktaturU miistesna olmak i.izere, 720 
senedenberi htiktim si.iri.iyor ... Londra
nm tarihini yazanlar mutlaka iki azim 
feiaketini hatirlatirlar: 

1665 te miithi~ bir veba Londrayi 
alt iist ediyor, haftada 6000 ki~i oli.i
yor; . kadmlar c;ocuklanm oldtirtiyor, 
kafalarrm duvarlara vurarak par~all
yorlar. Veba 100 bin ki¢yi oldtiri.iyor. 
Ertesi sene, veba kadar feci bir yangm 

KA DARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

Cemilenin yanaklan klpklrmiz1 ... 
Hiddetten titriyor ... Bu kilc;tik, ha~an 
klzm, oyle ~apkln, oyle alay eder ba
kl~Ian var ki!.. 

Avukatm kans1, birdenbire Bedriye 
doni.iyor: 

- Dans edecek miyiz efendim? 
- Hay hay hammefendi; af buyu-

runl .. 
Klz da, kii~tik, esmer kollarm1 he

men, sa~lan duman renkli delikanll
mn omuzuna atiyor ... 

- Haydi Necdet; biz de doneliml .• 
Dudaklannm iizerinde alayh bir gfi

ltimseyi~ .. Cemileye baklyor ... 
- Harumefendi; bundan sonralti 

danSl, Bedri beyefendiyle yapmama 
miisaade eder misiniz? 

Kisa, tok ser bir cevab ... 
- Rica ederim klz1m! .. 
Gozlerini, uzaktan Bedrinin gozle.

rine dikiyor ... 

- Bu dans ic;in annemin masasm
da sizi bekliyorum ef en dim, diyor ve 
~Ian dwnan renkli delikanlmm kol
lan arasmda, beyaz kanatlanm rttz.. 

Tefrika No: 37 ___ ., 
gara kaptrrnu~ bir kelebek gibi donii
yor, dontiyor ... 

Obiirleri de tabil agir ag1r donmege 
ba~llyorlar. Giizel bir mi.izik ... Hafif 
bir ri.izgar ... Qam kokulan!.. Katlin 
hfila hiddetli... Yiizi.indeki kan~1k 
9lzgiler, gittikc;e derinle~yor ... 

- Gi.izel bir klz! .. 
- Evet fena degil; ama c;ok yara-

maz!.. a 

- Zaran yok durulur ileride!.. Ne-
reden taruyorsunuz? 

- Burada tam~tik, bir tesadill!.. 
- Btiyiik ve parlak gozleri var! .. 
- Evet; giizel bir klz!.. 
- Size c;ok manall manah baklyor-

du degu mi? 

- Zannetmem, size oyle gel~ ola
cak! .. 
Donilyorlar ... 0 s1rada Nesrin, yarun

daki gen<;le, bir bahar riizgan gibi sa<;
Iarrm u~urarak onlerinden gelip ge~i
yor ... 

- Bakln Bedri bey, gozleri sizde 
haIA!.. 

Bedrl lAkayd: 

Hava postalar1 
lzmirde hava istasyonu 

15 agustosta ac1lacak 
izmir 8 (Alq;am) - Ankara ile is

tanbul ve izmir arasmda muntazam 
hava postalan 15 agustostan itibaren 
i~lemege ba~layacaktir. 

Hava postalan i<;in izmirde Hal
kapmar batakllgi civarmda istimlak 
edilen geni~ sahamn bir an evvel ha
zirlanmas1 alakadar makamlarca is
tenmi~tir .. 

Sahamn dilzeltilmesi i~in 'i(ah~an 

25 amele 75 e <;1karllm1~ ve ayr1ca iki 
silindir verilmi~tir. 

Vali B. Fazh Gilleg, izmir hava 
postas1 istasyonunun derhal tanzimi 
i~in yiiksek bir alaka gostermekte, 
s1k s1k sahaya giderek Iaz1m gelenle
re direktifler vermektedir. 

izmir hava postalan istasyonunun 
a<;1lma ~enligi 15 agustosta parlak bir 
l?Ckilde yap1lacak ve ondan sonra her 
gun Ankara - izmir - istanbul arasm-

. da muntazam hava postalan i~leme
ge ba~lyacaktir. 

Misket ~araplar1 
fnhisarl~r idaresi imal i~in 

haz1rhklara ba§lad1 
izmir 8 (A~am) - inhisarlar 

idaresinin bu sene imale b~layacag1 
(hususi misket ~arab1) i~in hazrrhk
lar tamamlamm~tlr. 

Bornova havalisinde yeti~en misket 
i.iztimleri, tamamen kemale gelmi~tir. 

Bir ka~ gun ic;inde inhisar idaresi 
tarafmdan misket tizfunlerinin mti
bayasma ve hususi tipteki ~arap 

imaline ba~lanacaktir. 
Yaptlacak ~araplar, bir sene Kava

da bekletildikten sonra oniimtizdeki 
sene sati~a 91kanlacakt1r. 

Bagctlann bu sene ayn ayn inhi
sar idaresine ne kadar misket i.izti
m ti satacaklan ~imdiden tesbit edil
mi~tir. Ayi·1ca hususi ~arap amilleri 
de misketten ~arat imali i~in hazrr
l1klanru bitirmi~ bulunuyorlar. 

Bu funiller de mi.ihim mikdarda 
misket satm alarak 9arap imal ede
ceklerclir. 

LOleburgazda futbol mayt 
Liileburgaz I - Buraya gelen Edir

ne sporculan Lilleburgaz gen<;lel'ile 
bir ma~ yapm19lardJ.r. Edimeliler 2-0 
galip gelmi~lerdir. 
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yine Londrayi mahvediyor, 9ehrin ya
nsmdan fazlas1 yamyor. U~ gi.inde 01'

ta c;agm Londras1 ortadan siliniyor, 
yalruz birka<; kilisenin ta~ ve mermeri 
mukavemet ediyor. 

... Bugiin ingiltere, arzm ytizde yir
mi yedisine malik ve 512 milyon insa
na hakim bir devlet, yani cihanm en 
bi.iyi.ik imparatorlugu... Londra ise, 
sekiz milyon ahalisile, Taymis klyila
rmda yi.iz on kilometre uzanan nhtun
larile ve bu nhtimlar1 kapllyan koca
man e~ya ve zahire depolarile diinya
nm en btiytik ~ehri... 

lzzet Melih 

- Rica ederim hammefendi; neler 
di.i~i.in tiyorsunuz? 

- Bu kiic;iik sizi klskamyor mu
hakkak! .. 

- Hammefcndil .. 
- Bedri bey; gok tehlikeli bir oyun 

bu! .. 
- Neler soyli.iyorsunuz, Cemile ha

mm; benim o ya~ta k1z1m olur! .. 
Muzik susuyor... Elektrikler yam

yor... Qiftler yerlerine doniiyorlar ... 
Kadm ve kahkaha sesleri! .. Bedri ile 
Cemile, Ziya ile Melahat te masaya 
geliyorlar, Melahatin kocas1, Ziyaya 
yiyecek gibi baklyor, gozleri biiyiimti~ 
ve klzarm1~trr. Kahn dudaklarmm 
titredigi gortiltiyor.. . A vukat ise hi~ 
o tarafh degil. Memnun! .. Bir mtizik 
ba~lasa da yeniden kalksalar, o da 
kar~1daki kiigiikle i~i biraz daha ile
riletse, onu bekliyor ... 

- N as1l Cemile; Bedri bey iyi dahs 
ediyor mu? 

- Fevkal§.de! .. 
- GOrdiintiz mil Bedri bey, hani 

korkuyordunuz! .. 
- Hammefendi lfrtfediyorlar ihsan 

bey! .. Yoksa ben, kuyruksuz bir u~urt
ma gibi donup durdum ortada! .. 

Yalandan gillti~iiyorlar... i~lerinde 
en ne~elisi gene ihsan bey!.. Arada s1-
rada gozlerlni ka~Irarak, kar~1daki 

kuguge baloyor. Bir ~ok dakikalar ... 
Mttzik yeniden ~yor ..• Yeniden 
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KADIN KO~ESI 

Saro ve suyalhl $c§l~OoD©lr 
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San ve siyah sa<;lar ayn ayr1 ~ekilde taranmall imi~ler. Modelde san sa~lann 
almnda ve ensesinde bukleler vardll·. Siyah sa~hnm ise briyantin si.irillerek 
&1.c;l::m yat1nhm~tir. , .............................................•...........•..................•............•..•• 

Tirede bir cesed 
Me~hul maktuliin hiiviyeti 

tesbit edilemedi 

izmir 8 (Ak~am) - Tire kazasmda 
Suba~1 koyii civarmda Urfall1 mev
kiinde bir ceset bulunmu~tur. iki 
giin evvel oldi.irillen (45) y~larmda 
bir erkege ait oldugu anla~1lan ceset, 
gi.ine~ altmda tefessi.ih ve tegayyi.ir 
etmi~ oldugundan ne ile oldur:i.ildi.igu 
anla-?1lamam1~tir. Uzerinde hiiviyeti
ni tesbite yarayacak bir vesika da 
bulunmam~tir. 

Y:.::lmz Mersin postahanesine yat1-
rilmi~ bir paranm makbuz ilmii ha
'Jeri bulunmu~tur. 

Adliyece cinayetin sebeplerini ve 
er edin htiviyetini tesbit i~in tahkika
tc. devam olunmaktadlr. 

lzmirde elektrik tarifesi 
izmir 8 (Ak9am) - izmir'.le elek

trik kilovat tarifesinin oniimuzdeki 
alti ayhk devre i~in yeniden tesbitl 
noktasmdan tetkiklere ba~annn~tir. 
Kilovat tarife komisyonu, izmir na
f1a mi.iessesele1i komiser vekili B. 
Asafm reisligi altmda toplanm19tir. 
tzmirde kilovat ucreti 20 kuru~tur. 
Bir mikdar tenzilat yapllacag1 soyle
niyor . 

izmirde bir ayda kesilen 
hayvanlar 

izmir 8 (Ak~am) - Tem.muz aym
da izmir mezbahasmda 379 karaman, 

3,155 dagll~ koyun, 119 ke~i, 6,432 
kuzu, 193 oglak, 10 manda, 475 oktiz, 
620 inek, 348 dana olmak iizere 
11,731 ba~ hayvan kesilmi~tir. 

elektrikler soniiyor. Yeniden bir 9ok 
golgeler sahayi yava~ yava~ doldur
maktachr. Avukat, Bedriye doni.iyor ... 

- Karim dans1 c;tok sever ama, be
nimle etmemek ~artile... Hakkl da 
yok degil; bir tiirli.i iyi dans etmesini 
beceremiyorum efendim! .. 

- Daima tecriibe etmelisiniz beye
fendi! .. Al1~rsm1z, yahut hammefen
diyi kendiniz' gibi donmege a11~tmrs1-
ruz! .. 

- Neme 13.z1m efendim, ne al19mm 
bu ya~tan sonra! .. 

- Evet bu ya~tan sonra, ne all~1r, 
ne ah9tmr!.. Yalmz karlSl dans eder
ken, o etraftaki masalarla me~gul ol
maga ah~m1~tir!.. 

- Gene mi klskan~hk Cemilel .• 
- Ben seni klskanm1yorum. 
Bedri, hem en soze kari91yor ... 
- Haydi ihsan bey; kalkm hamme

fendiyle bir dans edin, bakabm haki
katen yapam1yor musunuz? 

- Neme gerek efendim, siz oyna
y:ml.. 

- Kadm, sert bir bakl~la kocasm1 
susturuyor ... 

- J?edri bey; ba~kasma soz verdi. 
- Ya oyle mi? .. 
Bedri yerinden kalk1yor ... 
- Evet; miisaade ederseniz bu dan

s1 bir ahbabm klzile yapacagim! .. 
Bedri yiirtiyor. . . Masalar... I~lklan 

s0ndiiriilmii to k 

S1tma miicadelesi 
o~ vilayette 139,556 
ki~i muayene edildi 

izmir 8 (Ak~am) - Aydin, De
nizli ve Mugla mmtakalarmda faa
liyette bulunan Aydin s1tma mticade
le doktorlan sonbahar muayenelerini 
ikmal etmi~lerdir. 

~imdiye kadar 1,39,556 ki~i muaye
ne edilmi~, 23,655 ki~inin kan mua
yenele1inde s1tmah olduklar1 anla
~1lm1~ ve tedavilerine ba~lannu~tir. 

S1tmalllarm nisbeti yi.izde 16,09 dur. 
Ge~en seneye nazaran sah3.h eserl 
ytizde 11,3 nisbetindedir. Mi.icadele 
mmtakasmda oli.ime nazaran dogum 
nisbeti yi.izde 75 fazladir. 

lzmirde meyva fidanhg1 
izmir 8 (Ak~am) - Ziraat vekaleti 

tarafmdan buyi.ik bir meyvr, fidan-
1Ig1 tesisine karar verilmi9tir. 

Bornova ile Mersinli arasmda 150 
doniimli.ik bir bahc;e istimlak edilmek 
uzeredir. Burada her ttirlii meyva 
fidan1 yeti?tirilecek ve koylere dagi
ttlacaktir. 

Ayni yerde bir de zeytin tidanllgi 
tesis edilecektir. 

Sandalyada .uyurken 
izmir 8 (Ak~am) - izmirde Tama

~alI mahallesinde avukat Ra~idin 

annesi 55 ya~larmda Halime, gece ha
vanm fazla s1cak olmas1 yuzi.inden 
evinin kapIS1 oni.indc bir sandalyede 
otururken uyuya kalrru~ ve nas1lsa 
oturdugu sandalyeden dii~erek ba
~mdan agrr surette yarala~tir. 

Yarah kadm, memleket hastanesine 
kaldlnlrrn~tir. 

c;iftler! .. Bedri, Nesrinin oturdugu ma
sanm oniine geliyor ... Nesrin, annesi 
ve sa~lan duman renkli delikanl1 ... 
Nesrin ve delikanl1 ayaga kalklyor
lar ... Bu delikanl1 da kim? .. Hie; klzm 
yamndan aynldlg1 yok!.. Maamafih 
fevkalade yak1~1kh bir 9ocuk! .. 

- Rica ederim rahats1z olmayin 
yavrum! .. 

Bedri, Nesrinin annesinin elini opii• 
yor ... 

- iyisiniz in!iiallah hammefendi! .. 
- Te~ekki.ir ederim. 
- Nesrin hammla dans etmeme 

mtisaade buyurur musunuz? 
- Rica ederim beyef endi! .. 
Nesrin kalklyor ... Bu gece o kadar 

gtizel ki! .. Kumrala ka9an siyah sac;
lan, ~akaklarmm i.izerinde peri~n 
u9u~uyor ... GOzleri dalga dalga ... Yii
rtiyorlar. Dans edilecek saha! .. Um
balar sonmti~, etraf kararnn~ti! .. Yal• 
mz yildizlarm 191gi geliyor. . . Bedr1, 
kolunu klzm beline sanyor .. belinden 
tutuyor .. agir agir donmege ba~byor
lar... Tuy gibi hafif bir vi.icud ve bit? 
bahar rtizgan kadar serin, taze bir 
nefes... 1 

Klzm gozleri, erkegin gozlerinin 
i'i(indel .. 

Bedri bey; elbisemi begendiniz mi? 
- Qok giizell .• 



• 

Giizel bir f ilim : 
Mazurka 

Me~ur sinema y1ld1zi Pola Negrl 
uzun mtiddet filim hayatmdan uza.k 
kaldlktan sonra Mazurka admda bir 
filim yevirmi~ti. Bu filim ge~en mevsi
min sonunda bazi biiyiik ~ehirlerde 
gosterilrni~, fakat muhtelif memle
kctlere dagit1lmas1 bu seneye kalrm~
ti. Yeni filim bu kl~ iptidasmda h~r 

tarafta gosterilecektir. 
Maziirkanm iki hususiyeti va1 • h1· 

Birincisi Pola Negri gibi c;ok k1ymetli 
ve kudretli bir sanatkar tarafmdan 
c;evrilmesi, ikincisi de filmin rejisor .. 
liigi.inti Willy Forsti.in yapmas1dir. Wil
ly Forst iptida artist olarak filim ha
yatma girmi~ ve c;ok muvaffaklyet ka
zanrm~tir. Bundan sonra filim yap • 
maga b~lam1~ ve cBitmemi~ Senfcr 
ni» admdaki filrni diinyamn her tara
fmda biiyiik bir ragbct gormii~tiir. 

Willy Forst bundan sonra daha bir iki 
filim yapm1~ ve nihayet Pola Negriye 
Maztirka filmini ~evirtmi~tir. 

Yeni filrnin mevzuu ~udur: Vera 
admda bir dansoz bir ak~am bir bar
da ~rk1 soylcrken Grigori Mihailov 
isrninde birini Oldtiruyor. Dansoz ya
kalamyor ve muhakemesine ba~laru
yor. 

Mahkeme salonu mtithi~ kalaba
bkbr. Kadm, erkek binlerce halk, ta
nm1m~ bir artist olan Mihailovun kati
lini gormek tizere mahkeme salonun
da toplanm1~tir. Mahkeme 1?ahid ola
rak cinayet ak1?am1 Mihailovun ya
nmda bulunan Lisa Kirov admda kon
servatuar talebesinden gene; bir k1ZI 
dinliyor. K1z ~unu anlatiyor: 

«- Me~hur piyanist Mihailovu iki 
gtin evvel tammwtim. Artist bir kon
scr vcriyordu. Konserden sonra ken
disile goru~ti.im. Garib bir cazibesi 
olan bu adamm davetini kabul ettim. 
Ertesi ak~m Mihailovla birle~tik. Bir
likte bir hara gittik. Barda bazi nu
maralar seyrettikten sonra (katill 
gostererek) bu garib sesli ~antoz sah
neye c;lktl. f?ark1 soylerken a~agi ine
rek halk arasmda dola~aga ba~ladi. 
Bizim bulundugumuz locanm ontine 
gelince manyatize edilmi~ gibi durdu. 
Sesi kls1ld1, di.i.9i.ip bay1ldi. 

Bu sirada Mihailov bir hortlak gor
m ui;; gibi: «Ba~ka bir yere gidelim> 
dedi ve merdivenleri <;1kmaga b~ladi. 
~antoz birdenbire kendine geldi ve: 
cGrigori Mihailov> diye bagirdi. Fakat 
piyanist durmadi. Birdenbire taban
ca scsi duydum, piyanistin yere yikll
dlg1m gordtim. Btitiin bildiklerim 
bundan ibarettir.'.l) 

Reis soruyor: .:Mihailov gidclim d~
digi zaman kadmm neden locaruz 
ontinde durdugunu sormadiruz m1?'.l) 

- Hie; bir ~ey sormadim. Esasen o 
kadar acele kallop gitti ki bir ~ey sor
maga vakit te kalmad1. 

Reis suc;lulara mahsus mahalde ses
sizce duran ~antoze soruyor: 

- Soyliyecck bir ~eyiniz var rm? 
- Hayir. Bu adarru ben oldiirdfun. 

Ba$ka bir ~ey sormayiruz ve beni mah
kUm ediniz. 

Miiddeiumumi ayaga kalkarak ~id
detli bir lisanla miithi~ bir ceza istl
yor. Avukat miidafaaya haz1rlarurken 
~imendifer istasyonunda suc;luya ait 
bir <;anta yakaland1gi haber veriliyor 
ve c;anta getiriliyor. Reis c;antamn 
a<;1lmasm1 emrediyor. ~antoz deli gi
b!: 

- Hayir, hayir ... diye bagmyor. 
Salonda miithi~ bir giirilltii kopu

yor. Avukat, §antozle goriil?tiikten 
sonra ~ sozleri sayltiyor: 

- Miiekkilim size izahat verecek
tir, fakat muhakemenin gizli olmasi
ni istiyor. 

Miiddeiumumi bu telebe muhalefet 
ediyor. Fakat mahkeme tale bi muva
flk goriiyor. Gizli celse b~liyor ve 
Vera anlatiyor: 

<1912 senesinde Var~ovn.da Opera 
artisti idim. Yti.zba~1 Kirov ile evlen
dim. Mihailov Mazurka adll bir opera 
yazn11~1 ve orkestranm ~efi idi. Bana 
kur yap1yor, ~dan bahsediyorda. 
Kendisine yil.z vermlyordum. 

Bu mada harp 'bafladl. Kocaa bar-

Maziirka filminden bir sahne: Vera (Pola Negri) ve avukat1 

be gitti. Qok miinzevi bir hayat y~- -r 

yordum. Bir gUn bir emri hayir i<;in 
tertib edilen bir stivareye gittim. Bu· 
rada eski arkad~lanma ve Mihailo· 
va rasladim. Biraz i~tik. B~1m don· 
dii, Mihailovdan beni evime gotilrme· 
sini rica ettim. 

Ertesi sabah gozlerimi a<;tignn za
man kendimi Mihailovun evinde bul
dum. Beni beyhll:? bir halde evine ge
tirmi~. Buradan ka<;trm, evimde kti
<;tik klzimm yamna k01?tum. Bu. srra
da kocam geldi. Muharebede bir kolu· 
nu kaybetmi~ti. 

Aradan gtinler ge<;ti. Mihailov ya
kam1 b1raknuyordu. Bir gtin evine 
giderek yiiziine bag1rmak, kocarm sev
digimi soylemek istedim. Mihailov ko- \ 
cama haber vermii;;. Bana kap1yi ko
cam ac;ti. Verdigim izahab. dinlemedi. 
Bo~and1k. K1Z1m da kocamda kaldi. 

Bu hadiseden sonra hastaland.Im. 
Qok izbrab ve sefalet c;~ktim. Nihayet 
kii~iik kabarelerde artistlige b~ladim. 
Eski kocamm ne oldugunu ara~t1r
dim. Tekrar evlendigini duydum. Ara
dan seneler gec;ti. Klz1rm gormek i<;in 
eski kocamm bulundugu yere gittim. 
Burada Kirovun old~i.inii ogrendim. 
Kadm k1z1ma hakiki annesi oldugu
nu soylemi~. Onun yanmda pek mesud 
gori.inilyordu. Biiyiimii~, gen<; bir k1z 
olmu1?tU. KlZl uzaktan gormekle iktifa 
ettim, dondfun. 

0 ak~am kabarede ~rkl soy~rken 
Mihailovu klzunla gordtim. Kendisine 
seslendim. Kac;mak istedi. Alt taraf1· 
m bilirsiniz... Klzmn kurtarmak i~in 
bu cinayeti i~edim. Beni mahktlm 
edin, fakat o bir ~ey duymasml Mer
hamet, merhamet .. » 

Mahkeme uzun bir mti.zakereden 
sonra kadm ha.kkmda beraet karan 
verdi. Mahkemeden ~1karken gen<; klz, 
kendi klzi yakl~ar&k: 

cMadam, slzi aff ediyor ve mesud 
olmanJ.Zl temenni ediyorum» dedi. 

Vera gen<; klZl ba~nna basmak ar-

Gaziantep (~am)'- Burada Ara
sa tabir olunan btiyiik bir pazar yeri 
vardir. Belediyece son zamanlarda 
tanzim olunan bu yere her saba..11 k~y
liller tarafmdan. yiyecek gida madde
leri getirilmekte ve bu taze mevad.l 
~ehirliler ucuz fiatle almaktadirlar. 

Arasa lle ~ii ara.smdan fiat farkl 

• 

Hollvutun gen~ yJ1cbz1annJlan Toby 
Wing mayo milsabakasmda birinci 

geldigi mayosu ile 

zusuna ragmen heyecamm belli etme
den titreyen elini uzatt1 ve sadece 
c:mersi> dedi. 

da vard.Ir. Burada 9ar~dan daf.ma u .. 
cuza satlhr. Ancak mevkiin feh.re uzak 
olmas1 itibarile memurlar her vakit 
istifade edememektedir. Belediye ~e
hir 1¢nde daha muntazam ve asrl bir 

I 

pazar yeri yaptmna.hd.Ir. 
Yukandaki ream! pazar kurulu 

iken ~ektlm. 

Biiyiik manevran1n tafsilat1 
(Ba!? tara.f1 1 inci sahilede) 

Piyade muharebesi b~lar..:iak iize
re... Bu sirada ~iddetli ~iddetli top
lar gfulemege ba~ladl ..• 

Top<;U ate~i muharebeye haz1rla
nan piyade kuvvetlerini himayesi al
tma alarak onlarm ilerlemesini te
min ediyor .. 

Topgu at~~i tam yedi bugul~ta ba~
ladi ... 

Yiiksek riitbeli bir kuma:ldan pi
yade muharebesinin ~iddetle devam 
ettigi noktayi gosteriyor: 

- f?imdi orada klyametler kopu
yor ... 

Harekata ~tirak eden tanklar, 
Zirhll otomobilleri, hie; timit eclilme
yen, akla hayale gelmeyen noktalar
dan <;1kI <;1klveriyorlar ... 

Her iki taraf ta her i;;ey am oluyor ... 
H.AREKATI TARASSUT 

Mare~al Fevzi <;akmak harckati 
uzun miiddet Uytik tepeden tarasut 
ettikten sonra: 

- Kuvvetleri dola~allm... Daha ya
klndan vaziyeti gorelim.. decU 

Hep birden otomobillere r11.i.rildi ... 
Bitaraf kuvvetler kasketlerine roavi -
klrnnzi ~erit, hakem heyeti t~e be
yaz ~erlt takm1l?lardl .. 

Onfuniizden miithi~ bir stiratle 
bir tank mtifrezesi ge~ti.. yarumda bir 
ses: 

- Mavilere ait tanklar .. 
Mare~al Fevzi Qakmak btittin kuv

vetleri hi<; durup dinlenmeden mtite
madiyen dola~1yor ... 

Bir an geldi ki kasabanm her yo
lundan oluk oluk tanklar, zirhh otcr 
mobiller akmaga ba~lad1. 

Tank ve .mrhll otomobillercle <;a
l.I~fill: efrad ve zabitan ceketleri, pan
talonlarile birle~ik haki renkte tu
lumlar giymi~lerdi. 
TAYYARELERiN KE~Fi VE l\tUHA
REBENiN EN HARARETLI ZAMANI 

Mavilere ve klrm1zilara ait tayyare 
filolan mtitemadiyen havada ... Ke~if 
ler yap1l1yor 

Marellal Fevzi <;akmak ve kuman
danlar bir dakika bile durmuyorlar ... 
Uyiik tepeden baklldig1 Zaii 1~n in
san kendisini miithi~ bir muharebe 
sahasmda zannediyor. Agu toplar 
pat11yor, makinell tu.fek ve rnitral
y-Oz sesleri ayuka ~1klyor. 

Ogleden sonra saat 16 da muha
rebe vaziyeti btisbuttin inki~v.C etti. 

Hakem heyetinden bir · kumandan: 
- Muharebenin en civcivli zama

ru diyor .. 
f?imdi btittin mesele kasabamn bir 

kuvvetten oteki kuvvetein eline ge<;
mesinde ... 

Kuvvetlerin her ikisi de ~e!ni el
lerinde bulundunnak ic;in sonsuz bir 
gayret, bilyiik bir enerji lie ~al1i;;1-
yorlar .. 

KASABA ELDEN ELE GE~iYOR 
:;>imdiki halde kasaba m~1vilerin 

elinde... Kasabanm ~arkmda bir
denblre mlithi~ bir krrmlZl kuvveti 
taarruza gec;ti. .. Lftkin mavi stivari 
firkas1 da Kuleli mevkiinden ilerledi
ler ... 

Km:mZilar deh~etli bir taarruza 
ge~mek i~n haZirlaruyorlar. 

Birdenbire kokte milt~ bir giiriil
ti.i ... Ve deh~etll bir hava bombard.I
mam.. btittin gOzler ve du1blinler 
sem&da ... 

Tayyarelerin hepsi klrrmzl i~aret-
11... KlrnnZilar kasaba iizer!ndc? ¢d-

I detli bir bombardlmana ba~-~ cl1lar 
Maviler buna mukabele ediyorJar ... 

Vazi.yet o kauar heyecanL. ki jv 

san bir dakika bile olsun gt-zleri 
bu heybetli manzaradan nyrrarn 
yor.. 

Muharebe kasaba c!varmdn. oldu 
gu ic;in her an, her taraftan t aarru 
ve mukavemct hareketleri gaze c;a 
p1yor ... 

GizLENME, SURAT,MUDAFAA 
KABiLiYETi 

f?ehrin etrafl c;epeGevre taknlarla 
zirhll otomobillcrle ku~atllmi!ji . . 

Gerek tanklin ve gcrek :z1rhh oto 
mobilleri idare edenler o kadar ma 
hirane gizlenmi~ler ki hi~ bir taraf 
tan gorilmiiyor ... Biitun ;.1.'!ir ve yar 
agtr silahlar gayet iistac& g!z1ene 
rck ilerliyorlar ve birdenbi:c meyda 
na ~1karak deh~etli siirprizler yap1· 
yorlar ... 

Ordumuzun bilhasa gizl:'nme SU· 
ratle taarruz, mudafaa kabiiiyeti. hc1 
dakika goze c;arpiyor . mtidafaa de 
son derece miikemmel, taarw .... da .. 

Mare~al Fevzi Qakmagm gordiik· 
lerinden pek memnu~ oldugu anla· 
~1hyor ... 

Kasabanm ustiindeki tayyare bom
bar ciJmaru saniyeden rnnlyey~ ~id· 
dl1leniyor ... 

Tank ve zn-L.11 otomobllin <;vklu· 
g1: ilk nazarda gaze c;arp1yor ... 

Bilhassa bu maevrada or..tumu
zun ne kadar makinele~mil? ve me> 
dern bir ordu haline girdigi Lariz biI 
~ekilde goruntiyor ... 

<cDU~MAN UYU:l\1AZ» 
Manevra m11.takas'.~11 dolaf?1rkei: 

bir c;ok tepelerde erazi usti.int> yaZll· 
mi~ biiyiik yaZilar okuyorum: 

«Dii$man uyumaz > 
Fakat muhakkak ki biz de GOk uya

mk1z. 
En ani emirlerle en biiyi.tk ener

jiyi gosteren kuvvetlerimiz de i:c ka
dar uyaruk bir halde oldug-umuzun 
canll bir timsa:idir. 

Trakyadaki bliyiik mam~vra «as
keri manevrac1llk~ sahasmda ytik
sek bir ni.imune te~kil etmekitdir. 

1Iikmet Fe1iclun Es 

Pamuklu mensucal 
Fiatlarlala beraber evsaf

lan da tayin edilecek 
iktisat vekfileti, pamuk ipligi fiat

lerini yenidcn tesbit etmek tiieredir. 
Bu hususta yalruz iplik fabrika

larmm hesaplan degil, istanbul ti
caret odasmm raporu ve pamuk 
fiatleri de tedkik edilerek bir karar 
vcrilecektir. 

Her halde iplik fiatlerinin arttml
mas~m icap ettirecek bir vaziyet bu
lunmadig1 temin ediliyor. 

Ogrendigimize gore ticaret odas1 
pamuklu mensucati i;;imdiki 1'an~1k
hktan kurtarmak ve standardize 
etmek tizere tetkiklere bal?lanu~tir. 

Alakah fabrikatorler odaya ~agin
Iarak bu hususta mtitalaa ve dilek
leli sorulmu~tur. 

Geli~i gti.zel pamuklu yap1lmasma 
meydan vermemek i<;in bir talimat
name viicuda getirilecek, pamuklu 
mesucatm agirllklan, enleri ve ka
lmhklan tesbit edilerek imalatm mu
ayyen tiplere tabi tutulmas1 i~in hii
ktimler konulacaktrr. 

...UltllUJlll"lllllUNUHllllllllllllUllllWlllllJltHQHllHHllllllllllllUUlllllllllllllUTIUIUlllllll•1tnt1nn11u111n1111111111111111111nn1111Jn1111111111un-

Boi'azlar konlerans1 milnasebetlle Montreux palas holilnde Tiirk matbu
at miidiirliigu ta.rafmdan yeni Tiirkiyeyi gosteren bh· fotogra.f scrgisi a~!l~
tl. Fatograflar 90k artistik idi :ve ecnebilerin alikasllll celbe~tir. Resmimiz· 

4e sergide bir kOfe gijriiniiyor. 
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Abdulhamide verilen bir haber: 
Lorandodan allnan paralar sultan 

Murad in cUlusunda sarfedilmi!? 
~bdiilhamid 41 milyon frank mu

kabilinde nhtunlan satin almak i!tin 
anl~mak iizere FranslZ elgisini tekrar 
huzuruna davet etti. 

Bu mtila.katta nhtimlar meselesile 
beraber Lorando - Tubini i~ de bahse 
mevzu oldu. (1) Elgi o giin saat bef
ten geceyansma kadar sarayda kaldl. 
l?irketle bedel tizerinde anl~mak ka
bil oldugu i<;in tediye ~tlan da ka
rarla~ti. Hiik:funet bu baptaki taah".. 
hiidlerini ertesi gtinU sefarethaneye 
bildirecekti. Hariciye nazin sefarete 
~itti; taahhiidlerde yapllrml? bazi ta
iilleri elgiye bildirdi. El~i kabul et
medi. Bu defa hiikumet tediye ~rt
lannda anla¥!1ak iizere bir sene mUh
Ict istedi. l?irket de alh yiiz bin frank 
tazminat mukabilinde buna muva
fakat etti. Bu nhtim meselesi Consta
run istanbuldan miifarakatine kadar 
siirilklcndi; elginin Fransaya hareke
tinden iki giin evvel ~irket ~inde de
vam etmek iizere ihtilaflar listesinden 
sillndi. 

Lorando - Tubini davas1 ise 1900 
haziranmdan itibaren alevlendi. Cons
tan hariciye nazm Tevfik pa~aya kar
~1 pek ~iddetli sozler soyliiyordu. Hu
zura kabul edildigi bir giin Abdiilha
mid bu i~i tetkik i~in bir komisyon 
tel?kil ettigini kendisine bildirdi ve se
faretten bir terciiman ile davac1lann 
da bu komisyonda haz1r bulunmalan 
liizumundan bahsetti. 
Constan - Boyle komisyona ne lfl

zum oldugunu tayin edemiyorum. He
le kaziyei muhkeme hallni alrml? hu
kiimlerin icrasi noktasmda ... 

Abdillhamid - Faizin nisbet ve 
miktanm, tediye ~eklini tayin i~in 
buna kati bir liizum vardlr. 

Bunun uzerine Constan sefaret 
ikinci tercilmaru Ledoulxyu komisyo
nun mesaisine i~tirake memur etti. 

Evvela Lorando, sonra Tubini ~lerl 
tetkik edilecekti. Lorando varisleri ip
tida vekil intihabmda birle~emediler. 
Sonra Tubini ile aralannda slhriyet 
karabeti bulunan hukukl?inaslardan 
Kont Leon Ostrorog ile A~il Lorando
yu vekil nasbettiler. 

Komis yon bir <_;Ok def alar toplandl. 
Bir giin Al?il Lorando ile Bab1ali hu
kuk mil~aviri Hakkl bey arasmda blr 
giirilltii oldu. Hakkl bey: 

-Bu i~te ihtikar varf 
Demesne Al?il Lorando klzdl; sert 

cevaplar verdi. Bir hiik:timete kar1}1 
ihtikar nas1l olabilirdi? Hiiktlmet Im
m ettig! mukaveleye ve kendi mahke
nesinin hilkmiine riayet etmiyerek 
ie mevkie d~yordu? 

Bu giiriiltii teskin edildikten sonra 
ttomisyon maliye nezaretinden bu i~e . 
mfiteallik bir taklm evrala arattI. 

Fakat bu evrak bir tiirlii buluna
In.J.yordu. Bunda gizli bir sebep vardJ.: 

Maarif nazm Ztihtii pa~ (2) Lo
randodan almm1~ paral:inn klsmen 
3ultan Muradm cillusuna sarfedil~ 
1ulundugunu padi~aha arzetmi~i. 

\bdillhamid de hususi bir trade lie 
maliye nazmna komisyonun aradlg? 
•vrakm tevdiini miimkiin oldugu ka
lar geciktirilmesini emretmil?ti. 

Lorando ismi zaten Abdillhamide 
JS.banCl deglld.1. 

Bankerlik eden 1ki karde~ Lorando
lardan Etienne sultan Murad ile c<>k 
milnasebette bulunmlJ11tu; sultan Mu
rad& on be~ bin lira ikraz da etmiftl. 
Fakat bu pararun Lorando miiessese
since naf1a ve maliye nezaretlerine ik
raz edilen paralarla miinasebeti yok
tu. 

30 bin lira naf1a nezaretine verll
~i. Maliye nezaretine ikraz olunan 
~lli bei;i bin lira da - Lorando alle
since bana verilen izahata gore - Lo
;andolann veznedan ile aile efradln
dan biri marifetile yaldlzh kordonlar
la bagll, mavi ipek keseler i~inde ma
liye nezareti veznesine teslim e~ 
ti. 

Abdiilaziz zamarunda iki nezare
te verilen bu paralann sultan Mura
dm ciihisuna sarfedilrru., bulunmasi
na imkan yoktu. 

Abdillhamid zihninde bu paralan 
sultan Murada ikraz edilmi~ on be11 
bin lira ile kari~tll'lyordu. 

Bu kan~trrmada Abdiilhamid yal
ruz degildi. Mabeyin ba~atibi Tahsin 
p~ da hatiratmda (Midilll vakasl) 
bahsinde Lorandonun paras1 bakkm
da ~u sozleri yaziyor: 

(Bu alacak meselesinin mahkeme
den sadlr olmlJ11 bir ilam bulunmasma 
ragmen tesviye olunmamasi, daha 
dogrusu bunun tesviyesi liizumuna 
dair sarih bir adlm atilmamasi kor
kudan mlitevellid idi. Vaktile Loran
dodan almm1~ olan bu para AbdiilAzi
zin hali'nde kullarulm1~tI. Bunu or
taya atmak ~oyle dursun, bahsini et
mek bile tehlikeli bir l?eydi.) 

Nazrrlar ve sadrazamlar hal' sozil
nii agizlanna almamak ii;in olabilir 
ki Lorandonun parasmdan bahsetmek 
istemesinler. Fakat ~te Fransa sefa
reti bu parayi i;iiddetle istiyordu. Na
z1rlar da bu para hakkmda bir karar 
vermek mevkiinde ve mecburiyetinde 
idiler. Tahsin P3.l?3 bu sazleri arasmda: 

(Vaktile Lorandodan ahnllllij olan 
bu para sultan Azizin hali'nde kulla
rulm1l?tl.) 

Diyor ve bundan maarif naz1ri Ztih
tii pa~ gibi o da hata ediyor. Qiinki.i 
Lorandodan alrmp ta sultan Azizin 
hal'inde kullarulmast ihtimali olan 
para olsa, olsa Lorandonun sultan 
Murada ikraz ettigi on bell bin lira 
idf. Maliye hazinesinden iki kalemde 
arantlan ve bu kadar giirilltilyU intac 
eden 85000 lira degil. 

(Lorando - Tubini davasma ait ya
ptlnu~ ne~riyatta Etienne Lorando
nun sultan Murada ikraz ettigi. bu on 
be~ bin lira bahsine hie;; tesadi.if edll
mez. Bu paradan ilk defa olarak bu 
sil tunlarda bahsediliyor.) 

Bir de Etienne Lorando istanbulda 
Fransiz kolonisinin rcisi ve «millet ve
kilb idi; sultan Muradln ci.illlsunda 
Frans1z tebaas1 namma tebrikat ifasi 
ii;in saraya gelen Fransiz heyetine o 
riyaset etmi~, sultan Murad huzurun
da samimi sozlerle bir nutuk irad ey
lemi~ idi. 

Abdiilhamid bu 
unutmarmi;;t1. 

Hiinkar Lorandodan alman parala
nn sultan Muradm cillusuna sarfo
lundugu ~iiphesine dii~tiikten sonra ne 
soylense, ne yap1lsa bunu onun zih
ninden c;1karmak kabil olamazdl. 

Amcasmm aleyhinde kullarulmak 
ic;;in ahnrm~ paralann tesviyesine o 
nasll raz1 olabilirdi? 

Hususile bu alacak milyonlara c;;1ka
nlm1l?tI, ~imdilerde tenzilAt yap1la
yap1la ancak yiiz binlerde dol~yor 
idi. 

Boyle bir alacag.t Odememek iizere 
elinden ne gelirse -¥apmak Abdiilhamid 
i~in ihtiyar olunacak yeglne tarik 
id.ii 

Fransa hi.ikO.meti boyle eski bir ala
cak meselesinden dolayi Osmanl.J. dev
letine harp ilAn edecek deglldi ya? 

Bu olmaymca ~ siiri.iklendirildilq;e 
siiriiklendirilir, nihayet blr ~ey Oden-

mek zarurl olsa bile asgarl had.de in
dirilirdi. 

O Osmanhlardan saltanat ~erine 
kan~ara yapacaklanm yap~tll 
Ecnebller de derslerini al.mah idilerl 

Bu sebeple idi kl gerek komisyon
da, gerek viikelft. meclisinde verllecek 
paranm miktar1 hakkmda alacakh
larla anl~mag1 miinasib gorenler pa
~ tarafmdan gizll, a~lk tevbihlere 
ugruyorlardl. (3) 

Ancak FranSIZ el~lsi Constans taal
l'illler, tavikler lle savulur b8.1$ belA.la
nndan deglld.11 

El<,;1 mallye nezaretinin komisyon
ca aramlan evrakl buldurup verme
mesindeki sebebi ara~tirdl. Gizll ira
deyi ogrenmege muvaffak oldu. Ha
riciye naz1n Tevfik p~yi Slkl~rrdl. 
El<_;iyi memnun edemediginden miite
essir gori.inen Tevfik pa~a: (Komis
yonun mesaisini baladan gelmi~ emir
lerin tevkif etmekte oldugunu) 1ma 
edecek sozler sarfetti. 

El~i saray nezdinde te~bbilslerini 
tekrar etti. Fakat bundan da hig bir 
semere elde edemedi. Tubini KQ<,;eog
lunun hazineden bir alacagma haciz 
koydu. 

(Arkast var) 

( I ) Diplomatik tc§ebbiisler ve mii
zakereler hakkmdaki izahat Franaa aan 
kitabmdan alanm11br. 

( 2) Sadrazam Said pap Ziihtii pqa 

hakkmda habratmm ilr.inci cildinde fU hii1i
mii veriyor: (Bazilanrun zannettiii gibi 
adi adam olmay1p miidekkik ve vatanunt
za muhib idi. Sair dairelere olduiu gibi 
maarif dairesine de hulul eden hafiye 
memurlanrun gayrimC§ru menfaatleri ic;;in 
ultlm ve fiinunu imateye c;;ah1malanndan 
samimi olarak teessiir ederdi.) 

( 3) Hariciye nazm T evfik pa~nm 

beyanatma atfen sadaret miistetan Ali 
F uad bey ile isminin zikrini arzu etmiyen 
diger bir zatm bana ifadesi. 

AKSAM 
Abone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYUK 
3 AYUK 
I AYLIK 

f'Urki11• Ecnebt 

1400 brup 2700 lmraf 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
:so • 

Posta ittihad1na dahil olmayan 
ecDebi n1emleketler: Seneliti 

3600, alh aybiJ 1900, 69 
aylij1 I 000 kuruftUr. 

Adre.e tebdili ic;;in yirmi bet 
kurutluk pul gondennek llztmdtr. 

Cemaziyelevvel 21 - Ruzuluzir 96 
S. 1mak GODet Otte 1Dndi Aktam Y ... 
F. 7,50 9,47 5,3 8,55 12.00 1,45 
v .. 5,7 5,4 12,19 16,12 19,16 Zl,2 

ldarebane: Baballi civan 
Acunu.luk Sok. 

ti No. 

r.-. 

Gaziantep (Aqam) - Bayan Meliha Eryilrek idaresindeki istanbul bl~ki ve 
dilru;I yurdu senelik sergisini Halkevi salonlannda agmt11b.r. Qok muvaffak olan 
ve fazla ragbet goren sergi on blni mi.itecavlz yurttaf tarafmdan ziyaret edll
mi~tir. Yukandaki resimde serginin bir k~ goriilmektedir. 
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Olimpigad mektuplari 

Serbest giire§lerin son 
miisabakalar1 nas1l bitti 

Diinya ii~iinciisii olan Mersinli 
Ahmedden ba1ka kii~iik Ahmed de 

diinya albnc1s1 oldll 

Diinya ii~iinciisii Mersinli Ahmed, bir giirefte hasmmm sutun yere getirirken 

Berlin 4 (Hususi muhabirimizden) • KU~'UK. AHMED • CAZAUX 
Bugiin serbest giirel?lerin son giinil- 56 K1Lo " 
diir. Domi finalle, final bug\in yaptla- Hamm ingiUzd.ir. Ahmed daha bru;-
cak, ~piyonlar belli olacakb.r. BOy- langi<_;ta hasmnu altma aldJ.. Ahmed, 
le miihim bir giin olmasma ragmen teknik bir adam olsa i~i <_;abuk halle-
20000 ki~ alan koca Doy~Iand Halle decek. Maamafih gene iyi. inglliz alt
kapah sahas1 bombo~ .. ancak 2000 kl- ta ezild.1. Ahmed gittik~e agiliyor. As
~i var. Ian gibi, Ingilizin kolunu kapti. Qevi· 

Bu miikemmel kapah saha bizde ol- riyor. Biraz daha, biraz daha .. az kal· 
sa muhakkak ki tikhm tlklun dolar. ell. Oluyor .. oluyor. 01du. 1 

Giire~lerin tafsilat1 ~dur: Ahmed, 5 dakikada tu~la galib. Dk 
MERSiNLt AHMED • LUDviG tu~la gallbiyeti Ahmed kazandl. 

'79 KfLO B'OYOK MUSTAFA· DATViLLER 

Hasim isvec;ll, yaman blr adam. 
Ahmede nazaran daha uzun boylu
dur. Fakat Ahmed iyi giire11iyor. U!tful .. 
cti dakikada Ahmed bir bacak kapma
sile hasnum altma ald1, fakat biraz 
sonra ka~ll'dl. 

iyi bir firsat yakahyan isve~li gii
zel bir supleksle Ahmedi <_;ok tehlikell 
bir kopriiye getirdi. Bundan ~ok us
tallkla kurtulan Ahmed, Uste ge~mek
te gecikmedi. Ahmed tam bir supleks 
alacag1 s1rada birinci devre bitti. Ha
kemler bu devreyi berabere addettiler. 
U<_;er dakikahk tecriibe devresinde 
evvela Ahmed alta dii~tii. Rakib iist
te bir ~ey yapamadl. ~imd.1 Ahmed 
Ustte <;ah¥yor. Ahmedde de bir fevka
Iadelik yok. Yalmz iki defa rakibini 
biraz havalandlrdl. 

U ~er dakikahk tecriibe devreleri 
bitti. Ahmed ~Ok a~Ildl. Rakibini bir 
defa omuz Ustiine alarak tepe iistii 
yere indirdi. Kopriiye gelen hasun bii
ytik bir tehlike saVlJ11turdu. Localann
da yer alan futbolcularumz diinkii 
magltlbiyetten sonra ~1 pkpk~lhga 
doktiiler. Tempo lie Ahmedi te~i edi
yorlar. 

Giire-7 Ahmedin ilstiinlugile bitti. 
Bir ~oklan gibi bunda da bir garabet 
eseri olarak, Ahmedi ekseriyetle gallb 
saydllar. 

ANKARALI lfOSEYIN - FOX 
12 KtLo 

Hasml ingilizdir. Biraz denemeden 
sonra, hasmmm bir oyunundan isti
fade eden Hiiseyin h8JDDm1 altma 
aldl. Bacak ve kol hareketlerlle 1ng1ll
zl kOprilye getiren Hiiseyin, bir hatA. 
esert alta d~til. ingillz hlkim.. 

Fakat ilk devre bittigt zaman ha
kemler ekserlyetle berabere saydllar. 
Kur'ada ingillz alta dii~d. Hiiseyin 
ttstiinde bir fieY yapanuyor. Nazar 
deymesin bir defa koprilye getirdi. 
fngiliz bu slklette ~ok iyi bir giire~~i. 
;ikincl iic;; dakikallk tecriibe macmda 
Hilseyin altta c;;a~1yor. ingilize oyun 
:vermiyor. ingiliz bir ~ey yapamadl. 

Artlk ayaktalar. Hiiseyin saldlrnu
yor. Ayakta bir salto aldl. Hasun alt
ta, Hilseyin bacak biikiiyor. Bir defa 
yanm kopriiye getird.1. ilk devreyi f e
na bitiren Hiiseyin, bu devredeki can
dan gayreti sayesinde ittifakla galib 
geld.I. Qocuklann bu galibiyetini gor
dtikten sonra, ilk maglftbiyetleri.nin 
bHyle Insana dehfiet veren heybetli bir 
yerde gftre~eye ah~ olmadlklann
dan tevellild ettigini anlamak kabll 
oluyor. 

87 KtLo 
Rakib isvi~relldir. Mustafa gonkla 

beraber saldlrarak hasmnu altma al· 
ell. tt~ dort defa rakibini mi.i~kill vazl
yete sokan Mustafa, az kalsin kend.1 
oyunile maglt1p oluyordu. Nitekim de 
oyle oldu. Kendi oyunile ve tu~la da
ha be~inci dakikada kopriisiizl i.ikten 
magl'O.p oldu. 
Tu~tan sonra Mustafayi minderde 

klvranir gordiik. Qoban, Nuri, Anka
ral.I Hiiseyin gelerek kendisini omuzda 
gotiirdiiler. Yapt1g1rmz tahkikata gO
re beli incindigini ogrendikse de, be
linden sakatlanacak bir vaziyet de 
goremedik. Ne olursa olsun bu maghl
biyet buyi.ik bir ~nss1zhk eseri oldu. 

SADIK • PiHLMAMAKi 
66 KiLO 

Rakib Finland.iyahd1r. istanbuldald 
Fin giire~lerini gorenler Finlandi
yalllann ne yaman giire~i oldugunu 
bilirler. Giirel? SikI bir deneme ile ~ 
lad!. Sadik bir miiddet sonra Finlan
diyahrun bir oyunundan istifade ede
rek rakibini altma aldl. SadJ.gm Fin
landiyal.J.yi yerden kaldmp tepest iis
tiine dikerek belki 20 saniye tutu~ 
gorillecek manzaraydl. Ne yazik kl eok 
a<_;1k giire~meye b~llyan Sadik, tecrO.
besizligl neticesi 5 dakika 15 saniyede 
tul?la maglup oldu. Bu dakikaya ka
dar ~ok hakim giirei;ien Sachgm mag
hlbiyeti hepimizi iizdil. BOylece de bir 
sayile galibiyet, 1ki tu~la maglftbiyet
le elimine oldu. 

QOBAN - GEHRiNG AGm 
Rakib Almandlr. Qoban dehi;iet sal

dmyor. Rakibi giizel bir oyunla min
der kenannda yere indirdi. Almanda 
renk kalmadl. Qobandan 90k korku
yor. 

Qoban bir hata eseri kendi oyunile 
yere indi. Rakibin taktlg1 yerde sup
leksten koprti kurarmyan Qoban pe 
safdillikle 3 dakikada tu~la dagltlp 
oldu. Bugiin yap1lan bu giire~lerde ge
rek Sadik, gerek Mustafa ve kerekse 
Qoban tamamen kendi oyunlarile ve 
pek ha.kim giirei;itikleri bir Strada mag· 
!Up oldular. 

YA~AR • PtJILAllAMAKJ 
61 KiLO 

Rakib Finlandiyalldlr. <;ok kuvvetll 
bir giirel?~i.. daha ba~langi~ta Ya~n 
altma alarak evirdi, <_;evird.1 ve tu~a 
yen di. 

AHMED • KALLEGATf 
79 KtLO 

Ralab italyandlr. Bizim istanbul 
sporculanmn yakmdan tamd1gi bir 

D 
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lE;' hTt!;: _I _!}_~mobilde kavga 
$ehbalin kulland1g1 lilks otomobil 

~l?liyi gec;ip te Mccidiye koyiine dog
ru ilerlemege ba~lad!g1 zaman, biltun 
btitiln silratini arttirdl. Gilzel ve ihti
yatsiz kad!run kocas1 Na.il ona dogru 
donerek: 

- Allah a~a. ~ehbal, dedl ... 
Biraz yaval?lat. Kafannz goztimilz 
parc;alanacak. 

$chbal cevab vermedi. Otomobilin 
siiratini bir kat daha arttirdI. 

Nail ne zaman kansmm otomobi
linde bir gezintiyc c;1ksa ona son de
recede sinirleniyordu. Qilnkil $ehbal 
hie; soz dinlemiyor, alabildigine si.irat
le arabayi ko~turuyordu. 

Bugiln ~ehbal, sanki kocasma inad 
yap1yormu~ gibi, biltiln biitiln c;1lgm
hklara b~lad!. Kocasmm ricasmdan 
sonra siirati artt1rd1g-I gibl istikame
ti de degi~irdi. $imdi caddcnin solun
dan gidiyordu. Biraz sonra kar~dan 
bir otomobilin geldigini gordiiler. A
rabalar birbirlerine yakln~tilar. $eh
bal hie; jstifini bozmuyordu. Nailin 
yiiregi c;arpmaga ba!jlnd!. Oteki araba, 
bereket versin, birdenbire sola klrd1 
ve :;>ehbale yolu scrbcst b1raktI. Fakat 
nz kalsm kar~lki araba hendege yu
varlanacaktJ. 

$ehbalin arabnst c;1lgm bir siiratle 
oteki otomobilin ynnmdan gec;erken, 
Nan l,)OfOriin okkah bir kiifilr savur
dugunu hayal meyal ii;.itti. ic;inden 
adama hak veriyordu. 

- $ehbal, dedi. Biraz ihtiyatlI ha
reket edcmez misin, kuzum? 

~ehbal hig istifini bozmadan cevab 
verdi: 

- Ne oluyorsun, ayol? Bir kaza yap
mad1m ya! 

- Evet, ~mdilik miihim bir kaza ol
mad1 ama bOyle c;1lgmca araba kul
lanmakta devam edersen mutlaka is
tinye iistiindeki virajlarda yuvarlana
cag1z. 

- Demek ben otomobili c;1lgmca 
idare cdiyorum? 

~ehbal o kadar k1zn11~tI ki elindeki 
volan sarsllmaga ba~1adi. Bir agaca 
~arpmak tehlikcsi atlattilar. 

ArtJk Nail kendinden gegmi~ bir 
halde idi. Hiddetinden titreyerek: 

- Hareketine b~ka nas1l bir s1fnt 
verecegimi bilemiyorum, dedi. Sonra 
haykirmaga b~lad1: 

- Sagdan gitmiyorsun. Doni.im 
yerlerinde koma ottiirmiiyorsun. Son
ra da deli gibi arabay1 ko~turuyor
sun! Eger canm istiyorsa sen kendi 
1-'lyatim teh1ikeye at. Fakat ben ya
nmda iken boyle deliliklere kalkmak
tan senl rnenederim. 

Araba o kadar h1zla ilerliyordu ki 
Nailin korktugu istinye virajlanna 
pek yakl~nn~lardi. ~ehbal kendini 
topladi. Soguk ve sakin bir tanrla: 

- Ben kendi otomobilimde carumm 
istedigini yapmaga hiirilm, dedi. 

Nail ani bir harekctle motoril s0n
dilrdil ve frenleri i~letti. 

- Peki, dcdi. Oyle ise sizin otomo-

bilinizden inccegim! 
Nailin hiddeti o kadar belli idi ki 

~ehbal ilk defa olarak endi~ ile ko
cas1mn yiizi.ine baktt. 

Nail arabarun kaplSlnI a~ak ~
n :flrlad!: 

- Evet, dedl, biliyorum, otomobll 
senindir. Artik ezberledik bunu ... Fa
kat ben senin sekiz silindirli muhte
~em otomobiline muhiac degilim. Be
nim kiililstilr kil<;iik arabam bana ye
ti~ir. 

- Demek eve yayan doncceksin? 
- Sen hi<; m~gul olma benimle. 

Yayan donerim, yahut hi~ donmem, 
oras1 benim bilecegi f$Cy. 

- Hah, pek wnurwnda idi benim 
de sanki! $a~anm aklma. 
~hbal bunlan soyledikten sonra 

arabayi son silralile virajlara dogru 
ko~turmaga ba~lad1. 

Nail yalruz kahm~ti. ~hbalin artik 
kendisini sevmcdigi belli idi. Yoksa 
onu yolun ilzerinde bu kadar lakayda
ne b1rakir da gider miydi? Kim onun 
boyle kalpsiz, hissiz bir kad!n olaca
gim tahmin edebilirdi? Dayis1 ona ~u 
Hiles otomobili hediyc edeli beri ken
disini dilnyaya sahib kesilmi~ zanne
diyordu. Nailin o eski iki ki~ilik kil~i.ik 
otomobilinin yiizilnil bile gormek is
temiyordu. Halbuki onunla ba~ba~a 
ne tatll tenczzilhler yapm1~lar, onun 
i~inde ne kadar mesud olmu~lard1! 

Nail istinyeye inmek i~in yilrilme
ge ba~lad1. i~inden de: 

- Hay ~u li.iks otomobile lanet ol
sunl diye soyleniyordu. 

Birdenbire, bir gilrilltil, bir fcryad 
i~ti1di. Nail telB{; ve heyccan i~inde 
ileri atildI, ko~tu. Kenardan otomobi
lin al?ag1 dogru yuvarland1gm1 gordil. 
Nihayet, ~ehbalin giizel otomobili yan 
y2tnn~ bir vaziyette yolun kenarmda 
durdu. 

Nail c;1ld!racak gibi olmu~tu. He
men yokW?tan ~ag1 kendini sahvcr
d!. Q1lgm gibi ko~uyordu. Arabanm 
par\:alan arasmda $ehbali bir y~gin 
kan halinde gorecegini zannederken, 
otomobile yakla~mca, kmk pencere
den $ehbalin miitebessim, d!l?an c;1k
t1gm1 gordii. Gen~ kadm oldugu yer
de silkindlkten, ayaklanm ycre vurup 
kendisini muayene ettikten ve bir ta
rafma bir ~ey olmad!giru anlad!ktan 
sonra, ~antasmt a~b, dudnk boyasm1 
<;lkararak ki.ic;iik aynada agzmm kir-
nnz11tgim tazeledi. . 

Nailin bir ~y sayliyecek hali kalma
rm~tJ. Nihayet: 

- Gordiln ya, dedi. Qilgmligm so-
nu neye vanyormu~? 

- Ne plgml1g1 sen de! 
Nail tekrar klzd1: 
- HA.Ia. inadl Buna da <;1lgmhk 

denmez de neye denir? Bu yoldan 
bclki bin kere ge~mi~izdir. Yolun ne 
kadar tehlikeli oldugunu bllmez mi
sin? Oyle oldugu halde, arabayi ters 
idare ettin, yuvarlandm i~te! 

. KARA YELKENLi. KADiR6A . 
• Yazan: iSKENDER F. SERTELLt 

Be~inci Pi namile papal1k eden Ki
silyeri 0 giln bu tarihi mihrabm oni.in
de amiralini takdis ettigi gibi, kendi
sine de milkafat olarak aynca altnn~ 
bin duka altm1 vcrmi~ti. 

Papa o giln mihrabm onilnde: 
<- Hayattmda ilk defa tarihe kar

§1 gurur duyuyorum!> 
Diye soze bal}lam1~ ve mutad du

aSJm yapbktan sonra, sozilnti ~u ciim
le Ile bitinni~ti: 

<- Bize yanl h1ristiyanhk alemine 
biiyiik bir muzafferiyet temin eden 
milttefik donanma scrd::m Don Juan, 
Allah tarafmdan gonderilmi~ bi.iyiik 
blr halaskard!r. Onun mum da, incll
de ad1 ge':(cn ve Allal1 tarafmdan gon· 
derilen Yahyamn ad1 gibi hiristiyan
hk y~ad1k<;a hilrmetle amlacaktir! > 

O giine kadar gclip gegcn papalarm 
hie birisi, bir kumandan veya her
hangi bir kimse hakkmda boyle bir 
huktim vermemi~, yani hie; kimseyl 
bir peygamber mertebesine ~1karma
m1~tJ. 

Mark Antuan papanm clini optil: 
<- Akdenizde yalruz d~am bog-

No. 57 • 

makla ve maglup etmekle kalmad1k .. 
aym zamanda ay yild!zh bayrag1 da 
par~alachk. O arbk Akdeniz sulannda 
ebediyyen olm~tfu! > dedi. 

Mark Antonyo bu sozleri ooylerken, 
etrafmda toplanan ytizlerce Kardina
lm ~tikran vc minnet duygularm1 ifa
de eden ahenktar iniltileri mabedin 
yiiksek kubbcsinde derin akisler ya
p1yordu. 

Bundan sonra, Mesine amiral1 o1up 
Tilrklcr tarafmdan ba~ kesilen Jan 
do Kordo ile Venedikli amiral Sebasti
yen Venyeronun ve harpte olen biltiln 
Venedik ve Roma asllzadelerinin ha
tiralan arularak, ruhlanmn istiraha
ti i<;in dini fi.yinler yap1lnn~tt. 

Bu kadar parlak ayinler ve ~enlik
lerle takdis ve tesid edilen (inebahtt) 
harbinin gene Ti.irkler lehinde bir 
miisaleha akdi suretile neticelendigi
ni soylemeden once, ~raSinl haber 
verelim ki, milttefik donanma serdan 
Don Juan mcmleketine dondilgil za
man, kendisini kar91lamak ic;in, Ro
mahlar gibi fevkal~de merasim yap-

9 Agustos 9396 Pazar 

istanbul - 12,30: Muhtelif pl8.k
lar ve Halk musikisi, 18: Tepeb~ 

bahc;esinden nakil, 20: Hallt musikisi 
(plak), 20,30: Sti.idyo orkestralan, 
21,30: Son haberler. 

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

10 Agustos 936 Pazartesi 

tstanbul-18: Oda musikisi (plak), 
19: Haberler, 19,15: Muhtelif plak
Iar, 20: Solo (plak), 20,30: Stiidyo or
kestralan, 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajans1-
nm gazetelere mahsus havadis ser
v:isi vcrilecektir. 

1, bulmak l~ln 
Uzun uzun dii~Dnecek yerde 

AK~ A ~I gazetesine 

bir KO<;OK lLA.N koydurunu'Zl 

KIZILA Y BALOSU 
15 Aiustoa pazar gecesi 

BOYOKADA YA T k.Hibi.inde 
Milli miidafaa vekili Ki.zim Oz

alpm himayesinde her yaz mevsi
minin en zengin, en nezih balosu 
olan KlZllay balosu bu yil da Bii
yukada Yat klubiinde vcrilccektir. 

Baloda, §chrimizin en k1ymetli 
sanatkarlanndan miirekkep bir caz 
tak1m1 bulunacag1 gibi ayr1ca yiik
sek kadm sanatkarim1z Pakize lz
zet Ncz.ih ile bayan Zirkin tarafm
dan kcman ve piyano konscri ve

rilecek.tir. 
Bundan ba§ka hir ~ok surprizler 

§ik ve zengin kotyonlar dag1tila
caktir. 

lstanbula vapur temin edilmi§tir. 
BfLETLER: Bir ~lft 3 Jira. 

Bir kqi 2 lirad1r. 
Biletlerin • sat1~ yeri: Biiyiikada 

Yat kliibii. 

~ehbal h1c;kmkl1 bir sesle hayklrcb: 

- insanm gozlerinden ya~ akarsa 
yolun ilersini elbette gormez! 

$ehbal artlk kcndisini zaptedemiye
rek kollanm kocasmm boyimna dola
Illll?tl. 

Nail kansmt gogsilnde Sikh. Par~a
lanrri1~ arabaya 6.deta keyifle balta
rak: 

- Gene benim kiiliistiir araba ile 
tatll tatll gezcriz! diye f1s1ldad1. 

Hikiyeci 

tirmanm1~t1. Bunun sebebini soranlara: 
c- Ben, Tilrklerin bir y1l i<;inde bil

yilk bir donanma vi.icudc gctirdiklcri
ni bir kere degil, bir kn!; kere gordiim. 
incbahtl zaferinin sevinci nihayet bir 
ylldan ~ok silrecegini sanrmyorum. 
Gelecek y1l Tilrklerin kaq1m1za ilc; 
yiiz gemi ile ~1km1yacag1m kim tcmin 
edebilir?> 

Cevabmt verdi. Papa be~inci Pi bu 
s0zleri duyunca: 

<- ittifakm dizginleri benim elim
dedir. Tilrklere Akdenizde goz a~tJr
m1yacag-Im!> 

Sozile mukabeledc bulunmu~u. 
Halbuki ilg milttefik devlctin verdi

gi zayiattan ve bilhassa bi.iytik ve ta
rumm~ simalanm kaybettikten sonra, 
Ti.irklcr aleyhindc yeni bir birl~me
nin husuli.inii di.i~nmek pek ayip 
olurdu. 

Papa Kisclyeri, Ramada muzaff er 
amiral Mark Antonyoyu ak1llan dur
duran parlak merasimle karl?1larken, 
Vencdik hiikiimeti de (inebahti) za
ferini gelece~ nesillere hntirlatacak 
~ekilde heykeller yaptmyor, me~hur 

kiliseleri abideler ve kitabelerle sils
liiyordu. 

0 devrin me~hur ressnmt olan Tin
torettonun sanat eseri olan bi.iyiik bir 
kitabe de aziz Ciyovani kilisesine as1l
m1~i. Kitabenin bir tarafmda muzaf
fer kumandan ve asilzadelerin isim-

Olimpiyad mektuplar1 
(Ba~ tara£1 8 inci sahifede) 

giire~~dir. Vaktile Taksim stadyo
munda Nuri ile gilrc~mi~ ve galib gel
ml~ti. Ba~langig s1kl blr ~ek~me ile 
gec;iyor. Ahmed muhakkak ki slkl blr 
imtihan gec;iriyor. Hfila ayakta SikI 
bir milcadele halindedir. Ahmedin 
bir ayak kapmas1 bo~a gitti. ilk daki
kalar bu {iekilde devam ederek birinci 

-devre beraberlikle bitti. 
Uc;er dakikallk tecri.ibe mac;mda, 

kura' Ahmedi alta dil~i.irdii. italyan 
~k <;all~1yor. Bir ~y yapamadi. 

$imdi Ahmed ilsttc .. gilzel bir bur
gu Ile italyam ~evirdi. italyan kop
rilye gelerek kurtuldu. Ahmed gi.izel 
gidiyor. Kallegati ~ok h1rpalaruyor. 
9linki.i Ahmed ~ok iyi giircl?mege ba~
lad!. italyan gok fena vaziyetlere dii~
til. Artlk ayaktalar. Ahmed ayakta 
da iyi.. bir bacak kapmasile italyam 
yere altma alQ.I. Aslan Ahmed, sayi 
hesabile ve ittifakla galib geldi. 

ANKARALI 1rusEYi T - uwts 
72 KiLO 

Ankara1mm rakibi Amerikahd!r. 
Amerikalt daha hakim giire~ti ve 6 
dakikacla tu~la galib gcldi. 

KO{;i.tK All!UED - ZO.MBORt 
56 KiLO 

Ahmedin rakibi Macarlann en kuv
vetli giire~~isi. Ahmed bu mtisabaka
y1 tu~la kazamrsa bu s1kletin dtinya 
iigilncilli.igilne kadar yiikselecek. Yc
nildigi takdirde fena puvanlan bel} 
olacag1 cihetle milsabaknlardan elmi-

ne olacak... Vaziyet boyle olmasma 
ragmen Ahmed di.inya altmc1llgm1 
saglamlann~tir. Milsabaka iki tarafm 
da birbirini dcnemcsile ba~ladt. Orta
larda birblrlerinin ac;1k yerlerini bul
maga c;al1~an mi.isab1klar iti~lp duru
yorlar. Nihayet bu firsati Macar bu
labildi. <;ok ustahkh tatbik ettigi bir 
kafa kol kapmasile Ahmedi koprilye 
gctirerek cze cze tu~ yapt1. Ahmed 
elimine edilmeklc beraber diinya altm
c1S1 olmu~tur ... 

f;OBAN MEIIMED - POLUSALU 
AGIR SIKLET 

Qoban Mehmedin rakibi ag1r Sikle
tin en kuvvetli ve ~ampiyonluga nam
zet giire~~isi. ~imdiye kadar Estonya
Iirun hi~ maglubiyeti yok .. <;oban Meh
mcdin bir evvelki magh.iblyetini telafi 
etmege c;ah~cagi belli oluyor. Ringe 
boyle azimle <;.iktl. Milsabakamn ilk 
anlan kar~llkh hiicumlnrla gec;iyor. 
Estonynh diger magliiplannn yaptig1 
oyunlan Qobana tatbik edcmiyor. 

Hatta <;obanm bir iki el cnsesi bu 
me~hur Estonya11ya yerleri optiirdil. 
Dk devre her iki tarafm birbirinc te
f cvvuk gosterememesi yi.iztinden be
raberlikle nihayetlendi. 

ikinci dcvreye kura' mucibince <;o
ban alta dil~til. Estonyalmm taktig1 
tek kle gobann blrnz tehlike gecirtti 
ise de fazla kuvveti sayesinde bu ''ar
tayi atlatti. ikinci ilc; dakikada Qoban 
iistte ~ah~. Netice almarnad1. Milsa
bakanm son dakikalan ayakta ge<;i-

leri, digcr tarafmda da tersanenin 
resmi ve bu cephesinde bi.iyilk bir za
fer alnymm Venedik sokaklanndan 
ge<;i~ini gosteriyordu. 

(Azize Jiistin) in her yil te¢niev
velin ilk haftasmda yap1lan yortusu 
da inebahtl zaf eri tarihile birle~tiril
mi~ti. (7 te¢nievvel 1571]. 

Pado ~ehrindc Azize Justin namma 
eski Rumen mlmarisi tarzmda bir ki
lisede her yi1 yap1lacak bilyilk mera
sim gilnil de (7 te~rinlevvel) olarak 
tesbit edilmi~ti. 

Bundan ba~ka her y1l (7 te~riniev
vel) giinil blitiln kiliselerde inebahh 
zaf eri tebcil edilecek vc (Tilrklcri bu 
harpde nasil maglflp cttikle1i) yeni 
nesilere anlatllacakti. 

italyamn me~hur heykel~ Vitor
ya tarafmdan butt.in kiliselcre kabart
ma levhalar yaptlm1l} .. bu levhalarda 
Tiirklerin magliibiyeti gosterilml~

tl. [1] 
Zafer teraneleri mekteblere kadar 

sokulmu~tu. Ku~ilk, bliytik bilti.in ~o
cuklara : cTiirkleri Akdenizde nas1l 
bogduk! > mevzulu menklbeler soyle
niyor, Ti.irk du~an11gi kil<;ilklere 
mektebde, bilyiiklere de kiliselerde 
a~11amyordu. 

-6-
ULU~ ALl (KAPTAN PA~A) 

OLUNCA .. 

Ulu~ All P• istanbula gelince ikin-

yor. Estonyah daha fazla ayak yapt• 
yor ve bu yiizden sayi ahyor. Netice-
de Estonyah sayi hesabile miittefikan 
galib gcldi. Ve <;oban fena puvanlan 
be~i buldugu i<;in milsabakalardan cl·. 
mine edildi. 

1\IERSi1''Lt AH1\.1ED - KREPS 
79 KiLO' 

Musabaka ~ok ~iddetli ba~Iadt. Ah". 
med hasmma milthi9 saldm~lar ya
p1yor. isvi~reli olan ra.kibi ~ok kuv
vetli oldugu11dan bu saldtrmalal'l ko
layl1kla atlatlyor. Ahmed bir iki sal
cbn~tan sonra yava~ladi. Belli ki yo
ruldu. A~amdanberi yapt1gi miite-
addid musabakalann kendisini yora
cag1 pck tabil idi. Boyle olmaSina rag
men hasmiru ~ok giizel bir salto ile 
yerc att1. ilk devre her iki tarafm ne
tice almaktan uzak ':(alt~alarile be
ra bere bitti. 

ikincl devreye Ahmed iistte b~lan
d! ve hasnuru koprilye getirerek sayi 
ald1. :ikinci ii<; dakikada isvi~reli ilst
te gilre~ti. Serb0 st gilre~ ~k kuvveUi 
bilen isvic;reli Ahmedi bacaklanndan 
yakallynrak ycrlcrde siirtiiyor. 

Miisabaknnm son dakikalan aynk· 
ta ve Ahmedin rniith~ saldm~la1ile 
gec;iyor. Ahmed hasm1m pac;avraya 
~eviriyor. isvicrelide klp1rd1yncak hal 
kalmad1. Maamafih Ahmed de yorgun, 
neticeyi tu~la alannyor. Miisabaka 
nihayctlendigi vakit Ahmed sayi he
sabile isvic;reli rakibine galib geldi. 
Aslan Ahmedimiz bu galibiyetile diln
ya ti<;iinciililgti mertebesinc ula~tJ. 
Bundan sonraki turlarda yapacagi 
miisabaka kendisinin derecesini yilk
scltmek lhtimall kuvvetlidir. 

l\IERSiNLt AH IF..D - ORViLLE 
79 Kil,O 

Rakib Amcrikahcllr. Ba~langic ~ok 
S1k1 denemelerlc gegiyor. iki taraf ta 
~ok temkinli davramyor. Ahmed Ame• 
rikallnm bir oyunile alta dil~til. Bir 
ara alttan kurtulan Ahmed, Amerika
hrun bacagindan yakaladise de bir 
~ey yaparnacb. 

ilk 6 dakika Ame1ikalmm iistilnlii
gile bitti. istegi ilzerine Ahmed yerde 
olarak milsabakaya ba~and1. Ameri
kah yerde fazla bir ~ey yapamad1gi 
i~Jn hakem her ikislni de ayaga kal
d1rd1. Ahmed bu gecc ~ok ma~ yaptJgi 
i<;ln pek bitkin .. ma~ Amcrikalmm iis
tiinlilgile bitti. Amerikah ekseriyetle 
gslib say1ld1. 

BAYAX SUAD FETKERi GALiB 

Sabahleyin kadmlar arasmda yap1-
lan flore miisabakasmda, gure~ fede-
rasyonumuzun saym ba~kam Ahmed 
Fetkerinin klZl Suad Kanadaya 5 - 4 
magltip, isvi~reye 5 - 3, <;ekoslovak
yaya 5 - 0 galib gelerek kendi losmm
da bhinci se~melere ge<;ti. 

Boylece 42 milsab1kln il?tirak ettigi 
bu klSimda elimine olm1yarak, 24 mii
sab1km arasmda yer ald1. Diger mil· 
sab1klnnz Halet ellminc oldu. 

Aluned Adem 

ci Siileymamn iltifatma mazhar ol
mu~tu. Ger<;i padi~ bu hezimetten 
~k milteessirdi; fakat Ulug Ali p~yi 
kaptanhga getirmekle klsa zaman 
i~nde di.i~mandan 0c almabilecegini 
umuyordu: 

c- Bugiinden itibaren Ulu~ ad1m 
Kll1ca tahvll cdiyorum. Donanmayi 

bir kac; ay icinde tamamlay1p tekrnr Ak
denize <;1kasm.> 

(Arkas1 var) 

[I J Hammer bu tantanah mera im· 
den bahsederken: cVenedik Doc;lar sa• 
ray1 bu harbe ait ressamlarm, vairlerin ve 
heykeltra§lann eserlerile doldurulurken, 

akademisycnler inebaht1 destnnlanm ha
zularken; ne ya21k ki. biitiin bu hazu
hklarm, bu sonsuz scvin~lerin ve dokii
len kanlnnn neticesi hic;ten ibaret kald1. 
Aradan c;ok ge~medcn ittifok ordulan 
arasmda beliren ihtilliflar, birle§me bag· 
Ianni c;ok ~abuk gev§etti. Miisaleha ya
p1ld1ktan sonra, sulh §llrtlanm tetkik ve 
miltalea eclenler, Tiirklcri galib mevkiin· 
de g0rmii§lcrdi ... > diyor. Bir digcr hal
ynn muverrihi de, bu milsalchay1 silah .. 
tan ziyade siyasetin kaznnd1g1m soyle
mektedir. Filhakika bu nnla§mada vezi· 
ri nzam Sokullu Mehmed pa§anm gos• 
terdigi iktidnr vc liyaknt onu devrinin 
en mC§hur bir siyaset ve devlet adaml 
olarnk tamtm1iit1. 

t. F. S. 



KOCOK ILANLAR 
«Ak,amit rn Pazar, Car,am-
ba ve Cuma nii1faalpintla 
~rkar. 

I - 1, anY,anlar 

ROBERT KOLEC - Ainerikan mek· 
tebi nafaa muhendis kasuund•n bu se
ne mczun bir Turk genciyim, gerek 
Istanbul gerek anadoluda if anyorwn. 
lateklilerin tahriren Akfamda OK rii· 
muzuna bildirilmesi. 1 -

SEKRETER BAY AN ARANIYOR -
Biirosu evinde, bekir yda ~ah~a
cakbr. Zeki, feal serbest almabchr. 
Fransaca bilen tercih olunur. Tercu· 
meihal isteklerini Akiamda (S. B. A. 
riimuzuna meklupla bildirmesi. - 4 

TORK<;EDEN - Almanca, Fransaz
ca, fngilizce ve 1atJyanca1>u lisanlardan 
Tiirk~cye kuvvetli tercumeler yapabilen
lerden bircr miitercim araruyor. Adres 
ve refcranslari!e birlikte 'Galata Pesta 
kutusu 1240 numaraya mektupla 
miiracaaL - 1 

MEMUR ARANIYOR - Tuccarf 
muhaberab ~ok iyi bilen uzun miiddct 
tecriibe gormii§ seri yazan daktilograf 
memura ihtiya~ vardar. Maa§ dolgun· 
dur. Muhasebe, istenografi ve Fran
a1zca bilen tercih edilecektir. Galata, 
Bozkurt h an ikinci kat No 19 - 1 

DAKT1LO BAY AN ARANMAKT A· 
DIR - Yeni ve eski Tiirk~eye l§ina 
tem1z ve fcri yazan tecriibeli daktiloya 
ihtiya~ vard1r. Miimkiin mertebe Alman
ca bilen §ayam tercihtir. Taliplerin ter
cfimci hallerini H.M. 380 riimuzile Ak
fam gazetesine yazma)ar'J. 

B R KIZ <;OCUGU 1STENIYOR -
Evde cah~mak uzcre 10-14 ya§larmda 
bir k1z cocu~ istiyorum. Kimsesi olma
yan tcrcih cdilccektir. Eminonunde Em
lak ve Eytam Bankasi kar§ismda 1zzet· 
bey hanmda 2 nci kat No. 6 ya miira-
caat cdilmcsi. - 1 

GORGOLO, KIMSESIZ GEN<; BA
YAN ARANIYOR - Bir cocuk ile 
bir baym ev i~lerine bakacakbr. Ak
~amda (A. E.) riimuzuna mektupla 
muracaat. - 6 

Di.S DOKTORLARlNA VE MAKI
N STLERE A1T SATILIK ~YA -
Oc koltuk, be~ lur bir turelektrik do
lap ve tra~orlcr ve sair e,JYa sah
hkhr. Mada ceddesi 72 No. di§ tabibi 
Miiftu zade bay Akife, her giin sabahlan 
saat 10 ak§amlan saat 4 den 8 e 
k dar miirncart. Pazar giinlui sabah-
t n saat 4 de kadar. - 4 

SATILIK T AKSI OTOMOBILI -
Bu1k marka kusursuz kapah otomobil 
y n 1 pc~in ~ok ucuz sablacaktir. 
T 1mde Ford g ... rajma muracaat -2 

SA TILIK MAZOT MOTORU - 18 
beygir kuvvc tmdc, 130 ampcrl1k bir 
dm mo ve biiliin tcferriiah sabhkur. 
Galata. Tiincl yanmda Billur sokak Becit 
matbaasma bay Pembcye miiracaat. 

4 - Blrabk-8atJJ1Jr 

ACELE SATILIK EV ve DOKKAN -
6 odab, elektrik, terkos, bahcesi olan 
ve denize yakan altmda berber dukkim 
ft a-azinosu olan ev elden sahibi tarahn· 
dan sahh.kbr. Hali~ Fener vapur iskelesi 
caddeai 27 numaraya muracaat. - 11 

UCUZ EV - Kadtkoyiinde Bahari
yede Siileyman pap sokak 20 No. h 
IP dip yath boya, yedi odab, ha~ 
•e tarasab giizel manzarab, havadar 
Ugir ev ehven fiatla sabhkbr. f~in-
dekilere miiracaat edilmesi. - 2 

UCUZ SA TILIK EV - Ortakoyde 
Portakal sok'ltanda 47 No. b ev ga

io ,et ucuz fiatle satahktar. Denize nazir 
mevkJSi cok gu1eldir, yedi odas1 ve 
biiyccek bahcesi vard1r, derunundaki-
lere miiracaat. - 1 

GA YET UCUZ BACLI VE BAH<;ELI 
KOSK - <;amhcada Bulgurluda Toy
gar ~e§mesi alunda Haremlik ve Sellm· 
hk olarak ayn ayn iki daireyi ve bef 
doniim ba~1 ve yirmi doniime yakm 
craziyi ve buyiik bir Bostan kuyusunu 
muhtevi ve haremlik k1sm1 alb odah 
klgfr ko~k ucuz olarak sabhkhr. fstek
lilcrin Kad1koyde Bahariyede Siileyman • 
Pa§a sokak 20 numarya miiracaat et-
meleri. - 2 

SA TILIK EV - Cihangirde Bak1rci 
sokatanda 36 numarab dort kat aynca 
bir bodrum kall acele sabbkbr. GO. 
riifmek arzu eden Anadoluhisannda 
Korfez caddesinde 13 numarab yah 
Telefon: 3814. - 3 

SATIUK LABORA TUVAR - Gala
ta Voyvoda caddesinde buJunan 8S-87 
No.b 40 senelik Prof. CeJilyan kimya 
Jaboratuvan butiin te4ekkiilitile sab· 
hkhr. Bu hususta gorii4mek isteyen 
her zat 10 giin zarfmda Pazardan 
maada her gun saat 10-12 ve 14-16ya 
kadar laboratuvara gelip gorii4ebilir 
Laboratuvar telefon No. 41539 - 3 

KlRALIK EV - Sehzadeba4mda, 
Kcma)pa4a mahallesinde, Mektep so
kaA'lnda numara 30 be4 oda, mutbak 
kui;uk bir bahi;e. lcindekilere miiracaat 
olunmahdir. ---. 2 

SA TILIK EV - Beiikta~a Scren· 
cebey yoku4unda havasa ve nezareti 
bol, iki k1s1m olarak da kuJJam.JabiJir, 
~ok esash ve satlam 25 No. ev sab
hkhr. Otleden sonralan gezilebilir. -9 

DlST AB'.BLERE - lstanbulun mer
kez bir yerinde 10 senelik gayet itlek 
bir di4 muayenchancsi ehven fiatle acelc 
sabhkhr. Aqamda K. R. riimuzuna 
mektupla miiraci:at. - 1 

SATILIK IKI OONOM TARLA -
Bostanct Ba§)biiyiik Karakaf yabs1 §i
mendifer hat boyunda 250 liraya sab· 
hkbr. Arzu edcnler ve fazla tafsilat i~in 
Sifada 20 numaraya muracaat. 

ACELE SATJUK EV - Yenikap1da 
katip Kas1m mahallesinde Yah sokakJn
da 51 numara ev sahibi tarafmdan el
den sahhkhr. Be4 oda, mutfak, terkos, 
elektrik, iic suyu buJunan deniz iizcrine 
bahcesi vard1r gormek isteyenler ittisa
lindeki haneye pazarhk icin Sirkecide 
yeni Aydm oleli miidiirii Bay Osmana 
miiracaat. - 1 

MODA CADDESINDE SA TILIK 
HANE VE IKI DOKKAN - 9 , 
1 , 2 numarah , metin , tamamen 

kagir dort yiiz metre arsa iizerine 
hane ve bah~esi vard1r. Mahallin §Crefi 
iskeJeye kurbiyeti ile arsa fiati £000 
liraya sahhkhr. Her gun okleden son
ra hanedekiler gezdirir ve konu4abilir. 

-7 

KADIKOYONDE SATILIK HANELER
Hava, nczaret ve temizlitile maruf bir 
mahaldedir. 1- 276 metre arsa iizerine 
maa bahce dokuz oda, mu§tcmilat, elek· 
trik, su, hava gaz1, ktigir hane 3500 
Jira, 2 - 367 metre arsa maa bah~e iki 
kat sckiz oda maa mii~tcmilat elektrik, 
su, hava gaz1, kagir bina 3500 lira. 
Arzu edenler Sifada 20 numaraya mii· 
racaat buyursun. - 7 

SA TJLIK HANE - Adres Bc4ikta4 
Muradiyc mahaJ!esi BayJr sokak1 11 
say1h ev. 2 ta§hk, bahce maa kuyu, 
biiyiik mutf ak, 3 hela, 5 oda, merdiven 
altmda komurliik keza merdiven albn
da i;ama§1rhk biiyiik sofa icerisi kAmi
Jen yath boya ah4ap hane satihkbr. 
Gormek icin icindekilere miiracaaL 
Gorii§mek icin Oskudar Batlarbqi 
Trablus sokak 7 No. h hanede Bay 
Fuada miiracaat. -

SATILIK KO.SK - Botazi~inde Ye
nimahalle iskelesine yalan, deniz ve 
mefhur sulara nezareti ve yakmhti, 
binlerce meyva ve yemi1 atacJan, on 
uc d0niimden fazla bahcesi oJan iki kat 
uzerinde beJ oda, bir ahu, bir mutfak. 
bell ve sof asa mevcut bir k6fk 3SOO 
liraya aabhkbr. Sanyerde Bostan soka
tinda 4 No.h hanede basmaa bay S.. 
data muracaat. 3 

KfRALIK HANE - BC§ikta§ta is
kele civarmda denize naz1r bir kat 
iistUnde aydmhk ferah altt oda bit 
salon, elektrik, havagaz1, terkos, Hay
rettin iskelesi mahkeme soka~ 11 
numaraya miiracaat. - 3 

SATILIK MOKEMMEL HANE -
Beyotlunda lngiliz sef arethanesi arka
smda Asian sokak No. 13: On iki bu· 
yuk oda, do~mesi parke duvarlan 
yath boya, merdivenJeri cok srenif bu· 
yuk mutfak, ~ama11rhane, arkaSl tara· 
ca ac1k. ~ok satlam ve a-Uzel bir bane 
uyrun fiatJe sabbkbr. Aparbman icin 
~ok elveri1li. l~indekilere miiracaat.-1 

& - Mtteierrlk 

DANS DERSLERI - Husust 
ve miinferiden (asrl dans denleri) 
Beyotlu, Karlman karf1Slnda eski Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat 
saatJeri: 12 - 14 • 17 - 20.Profesl>r 
Panos)·an. - 9 

TECROBELI BIR MA TMAZEL JfM. 
NASTIK DERSLERI VERIYOR - Az 
zamani:ia zay1flamak, kuvvetli ve tam 
s1hhat1i olmak isterseniz muntazam 
jimnastik dersleri ahmz. Serait ehven· 
dir. Ad res : Beyotlu Postanesi 2064 
numarah posta kutusu. - 1 

ALMANCA DERSLERI - Berlin 
iiniversitesinden edebiyat ve felsefe ag
rejesine malik, - Istanbul iiniversitesi 
lectorlerinden - Frans1zca vc lngilizceye 
vak1f gen~ Alman prefesorii hususl 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Muhtelif ticaret ~ubcJeri ve bakalorya 
i~in kaU ve seri usullerle ihzar eder. 
Fiatler mutediJdir. « Prof. M. M. riimu
zile (Ak§am) a mektupla muracaat. - 6 

RIY AZiYE - FIZIK • LisAN - Tiirk
~e - Frans1zca - lngilizce • AJmanca • 
ltalyanca • Rusca, Terciime - Tahrir -
Miikalemc : <;enbcrlita~m kar§1smdaki 
Yabanct diller dersanesi ihtiyacm1z 
olan derslerde de ikma) korkusu buak
maz : Giindiiz • Ak~am • gece ~ok esash 
okt"ctiliyor: Tetkik cdiniz. 

UCUZ ALMANCA, FRANSIZCA VE 
TJCARET USULLERI - ve di~er dcrs
ler haz1rlar ve yeti~tirir Viyanah diplo
mah bir muallim en ucuz §artla Alman 
mekteplerine devam edenlere her sm1f 
icin Frans1zca, Almanca biitiin bilgi 
derslerini en k1sa zamanda hazir)ar ve 
o~retir. lstcklilerin Karl Weiner: Bey· 
o~fa Tiinel Ot~u sokak 5 say1da Kosti 
Papayani aparhman 1 sC1y1. Fazla tafsi
lat ii;in Beyo~fonda Kalis kitap evine 
miiracaat ediniz. - 4 

HUSUSJ RlY AZlYE DERSLERI -
Yiiksek fahsiJli bir geni;, ehven 1era
itle lise, orta mektep ve ecnebf mek
tepler talcbesine riyaziye derslt-.ri 
vermektedir. Ayrtca yiiksek riyaziyc 
dersleri de verir. (Ak1am)da N. T. 
riimuzuna Mektupla miiracaat cdiniz. 

ALMANCA, 1NGILIZ<;E VE FRAN
S!ZCA - ( Bahusus ticaret §Ubcleri 
icin ). Diplomah Alman o~retmcni tara
f mdan gayet seri ve hakiki mctodlarla 

.. verilmcktedir. Scrnit rekabet kabul et
miyecek derecede rniisaittir. (Ak§amda: 
« Terakki • riimuzuna mektupla miiracaat 
ediniz. - 18 

TORK<;E DERS ALMAK IST[YOR
Ben Almamm. Haftada ii~ kere saat 
6 dan 7 ye kadar Turk~e ders almak 
istiyorum. T ekliflerin iicretl" beraber 
Kas1mpa1ada Fabrika ve Havuzlar di
rektorliitii bq muhendisi Hans Krause'ye 
gc)nderilmesi. - 1 

Mektuplaruuza aldarum 

Cuetemiz idarehan..UU MNI 

olaM coeterilmit olu karilerimiaden 

HM 380 
namlanna selen ..._ .... lclare

hanemizden aldarmalan mercudur. 

Belediyeden Teblig Edilmi1tir. 
Baz1 gazetelerde a~dda denize girmenin ya1ak o lduiu yaz1lmaktad1r. 

Kuvvetli akantl ve lii1m aiazlan gibi 11bbate ve bayat bakunandan za· 

rarh ve teblikeli yerlerden b&fka her yerde umumi edep ve terbiye ka· 

idelerine riayet edilerek denize 1irilebilir. ( 4506). ~ 

,-- HUSEYIN CAHID ' 

Fikir Hareketleri 
146 c1 say1s1 ~1kt1 
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t<;INDEKILER: 

Sosyalizmi doguran sebeblcr (Hen· 
ride Man) - Hitlcrcilerin idcolojisi 
(R. Aron) - Mc1rutiyct hatualan 
(Hiiseyin Cahid Yal~m) - Sanat 
hareketleri (Andre Lhote) - Ame
rikada l1panyol ~apulculan (Ric· 
hard Lewin1ohn) - Ekonomiye da
ir konutmalar (Alain) - Bugiiniin 
aahiblcri: Paul Klee (Henry de Zog· 
hcb) - Matbuat Hayat1 (lea horn· 
mes de bonne volonte) ( Gabriel 
Marcel) - So1yal Mukavele yahut 
Siya1i Hukuk pren1ipleri (J. J. Rou· 
S1eau) Turk McktubJan (Kanuni 
aultan 5'.ileyman zamanina aid bir 

frenk 1ef aretname1i Ogier Ghiselin 
de Busbecg) - Kitablar arasmda 
(Kii~iik notlar) - Lehte alcyhte. -Fiah her yerde I 0 kuru1 

••• 
Fikir Hareketlerinia 5 inci c:iLH 

de cildlendi. Yinni albfar nu.blldaa 
miirellep her cildi 1•1et u.rif n 
pel bir ,.tolde befer liraya mat• 
baanmda aablmakt.adar. Perakende 
nu.halar temis bir 1urette m...,._ 
sa eclilmif iae cild bir liradar. T.,... 
aipariflerinden post.a iic:reti almmu. • 
p.,.. ,....... u.rf iPd• poet.a pala cla 
pdsilebilir. 

Minc:aat maballi s All.- mat· 
.,.... miidiirliiiti. 

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

Karakoy, Top;ular caddesi No. 33 

Istanbul Harici Asken 
Kitaatt IIanlar1 

Diyarabekirde yapbralacak ya· 

p1lar i~in istenilen kanuni vesaik 
Baymd1rhk Bakanhgmdan ahnma• 

d1gmdan bu yap1 ifleri yeniden ka

pah zarfla eksiltmeye konulmut· 

tur. Ke,if bedeli 240467 lira 15 ku

ruttur. Ilk inan~ parasa 13274 lira· 

d1r. lhalesi 25/8/936 Sah giinii sa· 

at 15 tedir. Ketifname resimi ile 

idari ve f enni ~artnamesini almak 

istiyeriler 12 lira bet kuruf kart•· 

hgmda Komisyondan ahrlar. Ek· 
siltmeye gireceklerin ilgili bulunan-

lar i~in 2490 sayah kanunun 2 ve 

3 iincii maddelerinde istenilen ve 

Baymdarhk Bakanhgmdan ahnma· 

11 gereken f enni ehliyetnamcler 

i~in ihale giiniinden sekiz giin ev· 

vel mezkur Bakanhga miiracaat 

edilerek buradan da almacak bel· 

gelerle idari .,artnamede ve be
hemehal verilmesi mecburi olan 

vesaikle birlikte teklif ve teminat 

mektuplarm1 ihale saatinden en 

ge~ bir saat evveline kadar Anka· 

ra M. M. Veki.lcti Satmalma ko

misyonuna vermeleri. 

(171) (4490) 

* Muhtelif yerlerde yapbralacak 

olan 14 yer alb tanklara kapah 

zarfla eksiltmeye konmuftur. Bu 

intaatan ketif bedeli 149946 lira 

79 kuruftur. Ilk inan~ para11 8747 
lira 34 kuruttur. lbale1i 26/8/9"36 
Cartamba giinii saat 15 tedir. Bu 

intaata aid ketifname , proje, ida

ri ve fenni f&rtname ve1air enak 
750 kurut mukabilinde M.M. Ve

klleti 1atinalma komi1yonundan 

ahnar. E1niltmeye 1ireceklerin 249() 
1ayd1 kanunun 2 ve 3 tincii madde

lerinde yazab belrelerle Bay1nd1r

bk Bakanlaiandan ahnacak fenni 

ebliyetnamelerle birlikte idari tart· 
namesinde i1tenen ve behemehal 

mecburi olan vc1ilcalarla teminat 

ve teklif mektuplarm1 ihale 1aa· 

atinden en az bir 1aat evveline ka· 

dar Ankarada M.M. Vekileti Sa· 

t1nalma komi1yonuna Termeleri. 

Istanbul 4 ncii icra memurlugundan: 

Tamamma (86760) lira k1ymet takdir 
olunan lstanbulda Hobynr mahalles~de 
A1ir ef. sokak I 00 kiitiik 31 7 ada 9 par• 
eel eski 4, 16, 20 miikcrrer 18, 16, 16 
miikerrcr 16 miirckerrcr ycni 6, 61, 59, 
5 7, 5 3, 5 1, No. lu bir taraf1 A1ir cf. 10-

kag1 bir taraft Hantmeli sokak vc 11 ha
rita no. lu mahal bir taraft I 0 ve 2 hari· 
ta No. lu mahal bir taraf i 8 harita No. lu 
maha] i1e mahdut bodrum katiyle bcra· 
ber alt1 kattan ibaret Ben <;ibaro hana 
namiylc maruf gayrimcnkuliin kirk sekiz 
hisse itibarilc otuz iki hissesi dairemizde 
a~tk arthrma ile 1attlacakttr. Evsah: Ha· 
na yan sokaktan girildikte zemin kata 
mermer mcrdiven ve mcrmer do,eli an· 
tre ve demir ciimle kap111, merdiven al
ttnda bir kahveci diikkim ve asansor ma· 
halltnin bulunduiu mahal, uma katt ii~ 
bolmcden ibaret ardiye mahalleri. Birin
ci kat, bir No. camekanla aynlmlf bir eo
fa iizerinde bq oda ve biiyiik biT sofa 
bir hell, iltinci kat i~i~e iki oda bir kori· 
dor iizcrinde sekiz oda bir h~li, ii~iincii 

kat, etraf1 demir korkululdu bir koridor 
iizerinde dokuz oda bir hcli. dordiindi 
kat, ii~iincii katan ayni olup iiatii demir 
camekinla ortiilUdiir. Bu kattan sonra 
demir mcrdivcnle tarasaya ~1k1hr. Pen· 
ccre vc kap1lan demir kepcnklidir. 51 5 J 
No. Ju diikkan zemini k11men ta1 kJSmen 
ahpp cephcai camekan, tahta kepenk. 
Altmda bir komiirliik vard1r. 55 No. lu 
diikkan cephcsi camekan stor kepenk, 
bir asma kat vard1r. Zcmini karesimen 
iizerinde ah1apllr. 5 7 No. Ju diikkan. 
cephe1i camekan stor kepenk zemini ka
re 1imen vc ahpp kap1hd1r. 01tiinde ah
pp merdivenle c;1k1ltr bir salon bir hela 
vard1r. 59 No. lu diikkan zemini karc ai
men cephesi camekan stor kepenk ve 
ic;inde ah1ap yaz1hanesi vardu. 61 No. 
Ju diikkin zernini karesimcn iizerine ah-
1ap cephesi camekindu. 6 I I I No. lu 

diikkan 6 I No. lu diikkandan boliinmiit 
ve merdiven batmda kahvc ocak mahal
li, Bodrum ve iiatiindeki aalona ~1kan 
merdiven vardu. Bodrum: lki goz ko
miirliik bir koridor ve aynca bir kapl ae 
gc~ilir iki diikkanm alt1 kamilen depo
dur. Oatiinde mozayik merdivcn iki ya
z1hane bir salon bir ara11k, musluklu bir 
hela vardir. Evsaf1 umumiyesi: ~aku1e 
kadar mcrmer panko kaph ccphcsi mal
ta ta111 ile kapli ve ornomanltdir. Merdi
venJer mcrmer, ciimle kap1s1 dcmir, kat
Jarda ortas1 ac;1k ~e etraf1 demir korku
Juklu koridor olup buraya c;attdaki demir 
camekanlardan ziya gelmektedir. Asan
sor clektrik ve au te!jkiluh vardu. Ma
hallcn umum mesahas1 542 metre mu· 
rabbmda olup bundan 454 bu~uk met
re murabbat alt1 kath han binas1 bundan 
manda bir kath 10 metre murabba1 da 
51 5 3 No. lu diikkand1r. Mezkur gayri· 
menkuliin kirk sekiz hisse 4tibarile 32 hi,. 
sesi a~1k arttumaya vazcdilmi1tir. Art
bnna pe1indir. Arttirmaya i!Jlirak edccek 
mii11terilerin k1ymcti muhammencnin ~ 
7 bu~uk nisbetindc pey ak~eai vcya mil-

Ji bir bankamn tcminat mektubunu hamil 
olmalan icab cdcr. Mutcrakim vergi, tan• 
2ifat, tenviriyc ve vak1f bor~lan ve telli
liye riisumu bor~lulara aittir. Arthrma 
tartnamesi ilan tarihinden itibaren dai
rede mahalli mahsu una talik edilcc,.k
tir. Birinci arthrmast I 0 9 936 tarih\ne 
miisadif pertembe giinii daircmizde saat 
I 4 den 1 6 ya kadar icra edilecek. Birin
ci arthrmada bedcl k1} meti muhammene• 
nin " de 75 ini buldugu ve birinci de· 

recc alacag1 g<-'~llgi tnkdirdc iistte b1ra· 
k1hr. Aksi takdirde son artllramn taah
hudii baki kalmak iizerc arthrma on be1 
gun daha temdid edilerek 25 9 936 ta• 
rihine miisadif cuma giinu saat 14 den 16 

ya kadar kairedc yap1lacak ikinci artt1r· 
ma neticcsinde ve birinci derece ipotck 
alacaitnm teminindcn sonra en c;ok art· 
tiranm iistiindc birak1lacakt1r. 2004 No. 
lu icra ve iflu kanununun 126 nc1 mad
desine tevfikan haklan tapu 1icillerile 
.. bit 0Jm1yan ipotekli alacakltlarla diit r 

alikadaranm ve irtifak hakk1 aahiplen• 
nin bu haldann1 ve hususi)e f aiz ve ma
aarif e dair olan iddialanm ilan tarihin
den itibaren 20 gun zarfmda evralu mU.. 
bite)erile birlikte dairemize bildirmeleri 
lizamdar. Abi takdirde haldan tapu ei
cillerile aabit olm1yanlar tabf bedelinin 

paylatmaamdan haric kaltrlar. Miitera· 
kim vergi tenviriye ve tanrifiyeden ibaret 
olan belediye rii1umu ve vak1f icare1i. 
yinni 1enelik evkaf taviz bedc)i ve tclla· 
Jiyc riisumu miizayededen tenzil olunur. 
Daha fazla maJumat almak isteycnlerin 
935 / 2790 numarah doayada mevcut 
plan evrak ve mahaJlen haciz vc takdi
ri k1ymet raporunu goriip anlayacaklan 
ilan olunur. (24891) 
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Bnyttkada'nm 
temiz haval1 ve 
gfizel manzarah 
yerinde satihk 

BV 
Bilyiikadada Nizam cihetinde 

pmlar i~inde en temiz futvah \'e 
en miikemmel manzarab bir yer
de biiyiik bah~eli, gen1' tara~l1. 
i~i ~· boyalt, mupmba dO,,eU bir 
ev satiliktu. 7 oda, banyo, akar 
soguk ve Sicak su tertibatl, bol 
suyu, bina dl~mda aynca mutfak 
ve a~1 odas1, ii~ bin metreye ya
Jun ~i~ek ve ye~ bah~leri, bin 
kok kadar yeti~~ bajt, bir ~k 
yemi~ aga~lan vardlr. Fazla tafsi
IAt i~in (Akpm) gazetesi ilan me
muru Nureddine milracaat. 

Telefon: 24240 

lstanbulun en giizel 
sayfiyesinde iyi bir yer 
sahibi olmak isteyenler 
i~in miistesna bir firsat! 

Kasideci Zade 
Vakf1ndan: 

Kazasker Ham altmda 2 say1la Magaza 
> ic;inde S > oda 

> > 6 > > 
> > 4 > > 

> > 8 > > 
> > 9 > > 
> > 14 > > 
> > 18 > > 
> > 21 > > 
> > 22 > > 

lstanbulda Y eni Postahane civannda 
Kazasker Ham ic;inde yukanda No. gos

terilen Akarat 31 /5~93 7 sonuna kadar 
kiraya verilecektir. lstcklilerin ihale gii
nil o1an 12 8 936 c;artamba giinil saat 
I 5 de Kad1koy Valuflar Miidiirliigune 
miiracaatlan. ( 4 3 5 6) 

Kabatat lisesinden yetitenlere 
Kabata~tan Yeti~~mler Kuru

munun t~~kil etmek iizere eski ve 
yeni biitiin Kaba~• bitirmi~ ar
kada~lann 23 Agustos 936 pazar 
giinii saat 10 da Eminonii Raike-

• vine i?elmeleri rica olunur. M. 807 

SA TILIK OTO MOBIL 
Gayel iyi kullandm11 olan yedi kiti

lik «LA SAll.E• markab giizel bir oto
mobil ehYen prtlarla aablacakbr. 

Galatada, Kevork Bey .e Alline 
Hanlarmcla 1, 2, 3 numanlarcla makim 
cSlDNEY NOvlLL VE $0REKAsb
na miincaaL 

6Jm• Sabbk Eczane -• 
Kad1koyilniin en if]ek ve mutena 

merkezi olan Muvakkithane cadde
sinde klin 42 No. Ju SAADET ec
zanesi sahibinin vefah iizerinc sa
bhkhr. Pek miikemmel o)an mez
k6r eczaneyi almak isteyenlerin 
eczanede Ardem Cubukciyana mii-

racaatleri mercudur 

Basin kurumunun 
c1kard1g1 

1936 Almanagi 
En giizel bir annaganchr 

Biitiin saylavlnnm1zla gazetecilerimi
zin resim albfimii ~ndedir. 

QIKTI ! 
50 kuru§ 

AK SAM 

lkinci lcr~ 
Memurlugundan 

Sahlfe 11 

Doayo No. lkraz No. Y eminli 3 Hududu ve cinai 
ehli vukuf 

lami 

Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas1ndan : 

Bankam1z1n Merain $ubeai i~in Merainde aahn ahnmit olan 
araa iizerinde yaptJr1lacak tube bina11nm intaa1na Banka muva
f1k soreceii teklif aahibine ihalede muhtar olmak iizere miina· 

kaaaya koymuflur. Evvelce ilin edilmit olduivtv~ile miinakaaa
ya sirmek iatiyenlerin Ankarada umum miidiirlOfe ve Istanbul, 
Izmir, Samaun ve Merain tubelerimize miiracaatla li.zim 1elen iza-

taraf1ndan 
takdir edi-
len k1ymet 

Lira 
34/6698 .13652 1508 

34/717 10078 1400 

34/66sr 13629 1860 

34/6698 13342 1500 

M111r~ar,111nda Celebioilu 
Alaattin mahalleai M111r· 
~&rf1s1 yeni Attariye cad· 
desi eski ve yeni 32 kap1 ve 
129 kiitiik, 384 ada, 48 
parse} No. h zemini aht•P 
uzerinde aama kat ve oda-
11 ve kap111 demir olan ve 
i~inde iki bodrumu bulu
nan diikkin, umum mesa• 
ha11 28 m2 d1r. 

All 

Eaki Venik $ecaattin ye- Saime 
ni Hac1kad1n mahallesinin 
eaki Mevlevi bostan yeni 
Boatan ~1kmaz1 aokai1nda 
eaki 40 yeni 12, 12/1 kap1 
numarah ve 528 ada 1 par-
1el No. h iki taraf1 yol bir 
taraf 1 Hac1 Recep veSefa 
evleri ve bir taraf1 Nafia 
evi ile mahdut ah,ap bane. 
12 No. 11 k111m: 
Zemin kati: Antre, karaai
men bir papu~luk bir sofa 
iizerinde bir oda 
Birinci kat: Bir sofa iize
rine bir oda bir heli. 
Bodrum kat: K1r1k malta 
•e k11men ~imento bir laf
hkbr. Sokaga kap111 vard1r, 
12/l No. h k11m1: Kap1-
dan girildikte k1r1k malta 
d<>teli bir lafhk olup tu
lumba kuyu ve adi bir oca
g1 vard1r. 
Zemin kat: Bir aahanhk 
Gzerine bir oda bir heli. 
Birinci kat: Bir sahanbk 
iizerine bir oda, elektrik ye 
terkosu vard1r. Umum me-
1ahas1 56 m2 d1r. 
Beylerbeyinde Atik Ha- Ahmet 
vuzbafl cedit Derei~i s0o 
kag1nda eaki 7 Mii. 7 Mii. 
yeni 2, 2/1 kap1 No. h •ai 
taraf1 Hakk1 bey vere1e1i 
Menz ii bah~esi 101 taraf 1 
hazinei haaaaya ait tarla 
arka11 elyevm tariki has, 

bat ve evrakla pilinlar1 alarak teklif mektuplann1 20 Aiu1to1 
936 tarihine kadar Umum miidiirliii iimiize gondermelerini dileriz. 

(4505) 

Siyasal Bilgiler ekuluna 
Girme 1artlan: 

Siyasal Bilgilcr Okulu 
Direktorliigiinden : 

Okula namzet kayd1na 17 Aiu1to1 936 da batlanacaktir. 
Girmek i~in liaeyi bitirmit ve olsunluk imtihan1D1 vcrmit olmak li

zimd1r. Bu f&rb haiz olanlardan yap1lacak miiaabaka imtihamnda mu
vaffak olanlar par::is1z yabh olarak ahnacakhr. Namzet kayd1 latan
bulda Y 1ld1zda Siyasal Bilgiler okulunda, Ankarada Siyaaal Bil1iler 
okulu i~in miiracaat edildigi taarih edilmek suretile Dil - Tarih fakiil
tesinde yap1hr. Miisabaka imtihan1 ayni zamanda hem htanbulda, hem 
Ankarada yap1lacakbr. Kay1t olmak ve f azla maliimat almak i~in 17 
Aiustos 936 dan itibaren her pazarteai ve pertembe giinleri aaat 15,5 a 
kadar okula, An!<arada Dil-Tarih fakiiltesine miiracaat edilmesi. 

(4502) 

SOMER BANK 
ISTAIBUL $UBESi MiiDURLUiUIDEN: 
( Miisabaka lmtihanlar1na 
glrecek olanlara mahsus ) 
1-10 ajuatoa 1936 Pazarteai pnii aaat dokuzda Simer Bank 

l1tanbul tubeainde (Galata Voyvoda caddeai) Avrupada miihen
dialik veaair ihtiaaa tahailine gonderilmeleri i~in yap1lacag1 ilan olu
nan liae mezunlan miiaabaka imtihanlar1n1n, Banka tubesinde 
degil, Oniveraite Fen fakiilteainde ($ehzadebat• eaki Zeynep Ha-
01m konag1) yap1lacag1 ve binaenaleyh ayni gun ve aaatte mez
kur F akiiltede isbati viicud eylemeleri liizumu ilan olunur. 

2 - Banakaya memur olarak abnacak liae mezunlar1 miiaaba
ka imtihan1, eakiden ilin edildiii iizere, Banaka bina11nda yap1la
cakbr. 

OD laraf I miiceddeden kii- -••H•8-8R•H•••HHH•Ul•HllllHlllllllllHll8Hlllllllllllllllllllllllllllla 

tat olunan tarik ile mahdut nrd1r. Bah~ainde kuyuau 
Birinci kat: Zemini lnr- ve incir, dut aia~lan var-
m1z1 ~ini doteli her iki Ju- d1r. Binanm lteden duvar-
11mda hirer antre ve iki so- Ian kisir difemeleri ah-
fa olup ceman 4 ocla iki lri- f&P olup iki kuyuau varchr. 
ler. ve iki heli11 Y&rdll'. Birinci kat pencereleri de-
lkinci kat: Ud aofa bet mir parmakhkhd1r. Umum 
ocla iki helidan ibarettir. me1aha11 194 m2 olup 
l~inde elektrik teaiaatJ ve bundan 90 m2 bina zemi-
ba~eainde muhtelif mey- ni kalan1 ba~edir. 
vah meyvaaa aia~lar olup Yukarda doe1a numaralarile kiymetleri, cinai ve ev1af1 yaz1h gay-
ipotekten aonra tapuya tea- ri menkuller a~ik artt1rmaya vazedilecektir. 
cil edilmit otuz aene miid· 12/10/936 taribine miiaadif pazarteai siinii 1aat 14 ten 16 ya ka· 
detli kira mukaveleai olan dar dairede birinci artt1rma11 icra edilecektir. Artt1rma bedeli luJ-
bah~eli bane. meti muhammenenin % 75 ni bulduiu takdirde miitleriai iizerinde 
Eirikap1da Mollaatki ma- Fahrettin b1rak1lacakbr. Akai takdirde son artt1ran1n taahhiidii bald kalmak 
halleainde Sultanhamam1 iizere artt1rma 15 giin miiddetle temdit edilerek 27 /10/936 tarihine 
1okag1nda eaki 48 yeni 58 miiaadif aah ,Unii aaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapalacak 
No. h bir taraf1 Retit efen· ikinci a~ik artt1rma11nda artbrma bedeli k1)'meti muhammenenin 
di hane ve bah~i bir ta· % 75 ni bulmad1i1 takdirde a&bf 2280 No. h kanun ahkimma tev-
raf 1 Haaan aia vereaeai fikan 1eri b1rak1hr. Sallt petindir. Artt1rmaya iftirik etmek iate1en 
bah~eai ve bir taraf1 ba- lerin k1ymeti muhammenenin % 7,5 niabetin<M pey ak~eai veya mil 
zan Emine han1m baJasai bir bankan1n teminat mektubunu hamil bulunmalan liz1md1r. Ha~ 
ve bazan Hasan kaptan Ian tapu aicilli ile aabit olm11an ipotekli alacakl1larla diier alak 
bane ve bah~eai ve taraf1 daran1n ve irtif ak haldu aahiplerinin bu haklarmr ve hu1u1ile f • 

D F E T H • rabil yol ile mahdut. ve maaarife dair olan iddialann1 e9rak1 miiabiteleri ile birlikte illn r. I Zemin kat: Zemini ~i- rihinden itibaren 20 giin zarf1nda birlikte dairemize bildirmeleri la 
LABORA TUV ARI mento dof.eli bir antre iize- z1md1r. Akai takdirde haklan tapu 1icilli ile aabit olm1yanlar aab 
CERRAHPA~A HASTANESI ,, rine 3 oda bir mutfak ve bedelinin paylatmaa1ndan hari~ ke,brlar. Miiterakim vergi, tenviriy 

BAKTERlYOL~U bir kiler olup birinci kat tanzifiyeden miitevellit belediye rifoumu ve . Valuf icaresi bedeli m · 
Kan, idrar, bal1am. cerahat, me. merdiven batinda bir tab- zayededen tenzil olunur. 20 senelik vak1f icareai tavizile telliliy 

vach gaita gibi bbbi tahliller ve biitiin 
biyolojik teamiiller sayet dikkatle ta vard1r. miitteriye aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 26/9/936 
yapdar. Birinci kat: Bir aof a iize- rihinden itibaren herkesin gorebilmesi i~in dairede a~1k bulundurul 
Bey~glu : Takaime giderken Metel \. rine 4 oda bir heli bir mut- cak artbrma tartnameai ile 34/717, 6697, 6696, 6698 No. b doayay 

___ .__---1._.-..1..._.-.10;.......i........ .... ..tu ..... .......:r.J.-.&ill5.lML.IU.-------~-------_J:.J.:-AW.n...dekJti:i.1Litesilu.h_~ __ _,._miiracaatla mezkiir doayada mevcut veaaiki 1orebilecekleri ilin olun 
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S1cak ve 
giinlerin 

bunalt1c1 
dostudur. 

Evinizde ona yer ay1rmahs1n1z 

FRiGiDAiRE 
Yuvan1za s1hhat, ne,e, 
serlnllk ve hayat getirlr. 
FRIGI AiREslz geqen 
yaz glinlerinlzln ne kadar 
ne,eslz oldutunu ona 
sahlp olduktan sonra 
anl1yacaks1n1z. 

BOURLA BiRAIJERLER 
oe ;Sii.relcasr 

Galata : Hearen cadcleai • Be,oilu latildil 
caddesi, Ankara : Bankalar caddesi - Izmir 
Gazi bulvan IR SA TIE'nin biitiin 1ubelerinde 

ADEMI IKTIDAR ' 

PORTESTiN 
ile derbal s~er. Erk• Dmyubyanlara 

pnc;lik, yorgun viicutlara dinc;lik Terir. 

KUCUK CiFTLiK PARKllDA 
Bu ak,am 

MONiR NUREITiN 
ARKADA$LARI 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEM$iRELER 
Okula Direktorliigiinden: 

Yeni dera 11hna laazttlanmaktad1r. Okul 1eceli ve para1azd1r. (). 

bl, 1en~ bayanlarm llaatabaluc1 ve ziyaret~i hemfire yetiterek, 
haatanelerde ve umumi aibhatle alikadar olan miie11eaelerde ~aht

lanna maluusdur. 

Tahail miiddeti 6t 71ld1r. Teorik ve pratikdir. Deraler hu1u1I 
:doldor profea0rler w muallimler tarafmdan verilir. 

lateklilerin iyi ahlilrh ve athhatli ve en az orta talaaili bitirmit 

olmalan prtt1r. Dii• p.rtlanmazla fazla izahat i~in ~aza ile ve7a 
biuat latanbulda Aluara7da Hueki caddeainde Okul Direktarlii-

A~1k Arthrma llan1 : 

Belediye Sular ldaresinden : 
Sular idareainin Ferikoy fabrika11nda mevcut hurda font boru par~

lan a~1k arttuma ile aablacakbr • 
I - hteklile 1atl9 9artname1ini idare merkezindeki levazim ;ervi1in. 

den para11z olarak alabilirler. 
2 - A~w arttlrma 19/8/936 Cartamba ainii aaat 15 te idare merke-

~-- ,.palacaktir. (4422). 

CARPINTIYA 

NEVROL 
TERI KOKUYU 

HIDROL 
birebirdir. Biitiin ainir .;obdt'erine, 
teeuiirle ba)'llanlara hayat verir. 

.. 
derhal keaer. Viicuda zarar vermez. 

butiin eczanelerde 40 kuru1tur. 

Afyon .yeti§tiricilerin 
nazar1 dikkatine: 

Uyu1turucu Maddeler inhisar1ndan: 
Afyon yetiftiricilerin menf aatlerini goz oniinde tu tan idaremiz, 

bu aeneki mahaulii Tiirkiye Ziraat Banka11 vas1tasile doirudan 
dojruya mii•tahailden alacakt1r. Atai1da 101terilen 9ehir ve ka· 
aabalar ahm merkezi ittihaz edildiginden afyon yetittiricilerin 
kendilerine en yalun olan mezkur 9ehir ve ka1abalardaki Ziraat 
Banka11 9ube veya aandddanna miiracaatla icap eden tafsilit1 e.I· 
malan liizumu ehemmiyetle ilin olunur. 

Alim Merkezlerl: 
Amasya, .. Ak,ehir - llg1n,, Afyonkarahisar, 

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

Harblyede 

BELVU 
Bah~esinde 

Mevcud protrama lliveten 

MELiKE CEMAL 
Roviisii bqlam11hr. 

Fiyatlarda tenzilat yap1lm1tt1r. 
Hari~ten meze getirilebilir. 

Telefon : 49091 

DEUTSCHE LEIHBIBLIOTHEK 
l.KARON,BEYC>liuJ,TONELMEYDANINDA 

Esmer, BaftflD, kumral her tene 
tenfuk eden giiHDlk kremleridlr. 
Slhhl usullerle hazlrlanchimdan 
clldi bester ve bozmu. ~ leb, 
sivilce ve bUJ'U."11duklan UmHen 
giderir. 

4 fekllde takdlm edWr: 
1 - Krem Balsamin yafh pee 
I~ pembe renkll 

2 - Krem BaJumln yajms ,un
dtis l~ln beyu renldl 

a - Krem Balsamln aahadem 
pee~ 

C - Krem Ba'Jsamln ae1badem 
&iindtls ~ 

Klbu mabflUerin takdlr De Ind
~ 1esine lllhhl Uemlerdlr. 
:INGtLtz KANZUK ECZANESt 

-- Beyollu • t.tanlnd __ .. 

Berllne •ldeceklere: 

HOTEL TEMPO 
Berlin W US, Kurf'Qrstendamm 

69/60, Telefon: C 2 8911 
Sahibi : BAY GEMIL MUM 

Almanca lisamru biJmiyenlerJe Turk~ 
konu~ulur. Tek yatakh oda 2 Mark
dan 4 Markaya kadar. <;ift yatakh 
oda 5 Markdan 6 markaya kadar. 
Tel1raf: Hotel Tempo Berlin 


