
Leh - Frans1z ittifak1 
yenilendi. Fransa taar
ruza ugrarsa Lehistan 
yard1m1na ko$acak 
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Rusyada temizlik 
ameliyesi devam edi
yor. Birc;ok yeni tev
klfler yap1ld1 

Telefon: 24240 (ldaro) - 24249 (Tahrir) - 24~43 (Matbaa) - 20113 (Kli,e) 

lngiliz kral1, IStanbuldan sonra "Sergi,a;;d;;f riiz~; ~~;~f bauk;mdan 
dogv ruca Viyanaya gidecek TOrk~yanin va!hU1m tamamile temsil 

edam1yor varl1g1m1z fazla, eok fzalad1r,, 
Dost hiikiimdar pazar giinii Moda gar1~lar1nda bulun
duktan sonra Rigaseticumhur trenile hareke.,t edecek 
Camilerden ve Sarayburnu sahilinden batka Galata ve Beyaz1d 

kuleleri ne !}ehrin uzaktan gorunen yuksek yerleri de "En harfll 
elektrikli levhalar ile tenvir edilecek 

Yann <;anakkaleye muvasalati bek
lenen muhterem ingillz h\ikiimdan· 
ru kar~1lamaga memur ordu mt\fet
ti~i orgencral Fahreddinin riyasetin· 
deki heyet, diin gece saat dokuzda 
Kocatepe ve Adatepe muhriplerile 
<;anakkaleye harcket etmi~tir. 

Adatepede orgeneral Fahreddin, 
deniz yarbay1 B. Mustafa, hariciye
den B. Bi.ilent Utakllgil, ingillz ata
~militeri Vuds bulunmaktachr. 

Torpidoln.r biiyiik misafiri kara su
lar1m1zdan madut olan lmroz a~lk
larmda kar~1layacaklarchr. Muhte
rem misafirimiz, <;anakkalede haq:: 
sahalnrm1 ve ingiliz mezarhklanru 
gezdikten sonra istanbula hareketle 
cuma gilnil ogleden evvel limanum
za muvasalat edecekler, hususi bir 
rnu~a Dolmabahc;e sarayi nhtirm
na ~1karak orada Atatilrk tarafmdan 
kar~1l8Jlacaklard1r. Atatilrkiin refa
katinde Londra bilyiik elgimiz B. 
Fethi bulunacaktlr. 

Dost ingiliz hiikiimdan, cuma gii
nu ~ehrimize gclecek ve burada iic; 
gi.in kalacaklard1r. Bilyiik misafiri
miz, pazar gtinil Modada yapllacak 
olan bilytik deniz yari~lanru seyret
tikten sonra Atatiirkiin rilkubuna 
mahsus hususi trenle Viyanaya ha
rcket edeceklerdir. Bu itibarla is
tanbul ~ehrl dost devlet hilkilmdan-
nm Nahlin yatile Akdenizde yap
tiklan deniz seyahatinin son merha
lesini te~kil edecektir. 

~ehrimizi ziyaret edecek olan in
giliz kralma iki torpido muhribinin 
refakat etmesi, Montrooe imzalanan 
Bogazlar mukavelenamesinin ilk tat
bikini te~kil ediyor. Tilrkiye yeni 

lngiliz krahm Viya• 
naya gotilrecek riya
setf cumhur trenlnln 
dahilinden lid girtl• 
n~ ve trenJn wnu-

mi heyeti 

Bogazlar mukavelesl mucibince bu 
iki harp gemisinin Bogazlardan ge
~i~ini, dlger Akit devletlere blldire
cektir. 

~EH1RDE TENV1RAT 

Muhterem misafirin i;;ehrimizi ,,e
reflendirmesi miinasebetile i;;ehrin 
muhtelif yerlerlnde tenvirat yapllaca
gm1 yaz~t1k. 

Ald1g1m1z miltemmim mall'.imata 
gore Galata ve Beyazit yangm ku
lelerlle ~hrin uzaktan goriinen yilk· 
sek noktalanna muhterem misafirin 

fsmlnin ilk harfl olan E ~etll elek
trlkli lAvhalar konulacaktir. 

NAHLiN YATI NERWE? 

Atina 1 - Denizde raslachgi ~d
detll bir firtmadan dolayi Karisto 
korf ezine s1gu11m~ olan ingiliz krah
mn rakip bulundugu Nahlin yati 
f1rtmarun dinmesi ilzerine diin Ev
vakos korf ezi tarikile Skiakos adasl
na dogru yoluna devam e~tir. 

Yat Edipos i;;ehrine Vamllf ve ora
da demirll bulunan Yunan fllosu ta
rafmdan seIAml~ir. 

Yunanistan fa$iSt bir/ Leh-Frans1z 
devlet oluyor ittif~k1 yenilendi 

Memleket tek f 1rka lie idare edilecek, 
id a re dUzeltilecek, mUdafa a 

kuvvetlerl art1r1lacak 
Yunanistanda cliktatorlilk tesis et
~ olan general Metaksas bugiin be
yanatta bulunarak Yunanistan i~ 
fqizmi kabul e~ oldugunu blld.ir· 
~tir. 

General Metaksas prograillllU ~ 
dort nokta ile izah etmi~tir: 

1 - Yunanlstanda italya ve Alman· 
yada oldugu gibi Milli bir parti tesis 
edllecek, ve bu parti bi.itiin Yunan si
Jasi unsurlann1 ihtiva edecektir. 

2 - idart te~killtta yenllikler yap1-
lacak, devlet idaresi daha ziyade mer
teztle~tirilecektir. 

3 - Memleketin miidafaa kuvvetle
rl stiratle takviye edilecek, donanma, 
~rdu, ve hava kuvvetleri modem tec
hlzatla silft.hlandmlacakbr. 

4 - Harb gemilerl in~as1 igin yenl 
tersaneler yap1lacaktir. 

General Metaksas bcyanatmda ko
lllilnizm tehllkesine isaret etmis ve 
'Yunanistanda son zam~larda art~1~ 

buiunan komiinist tehlikesinin kendisi· 
nt yuka11da sayllm~ olan tedbirleri al
lbasm1 in~ ettirc:Uginl ilAve etm.lftir. 

Fqist rejimi kabul ettlginl beyan 
eden M. Metaksas 

Leh1stan Fransan1n 
imdad1na ko,acak 

Fransa da kredi acacak 
Paris 1 (A.A.) - Madam Tabouls 

cl'Oeuvre> gazetesinde yazchgi bir 
makalede, Lehistamn Fransaya mal
zeme ve silah sip~ etmesine ve da
hllde harp endilstrisi ihdasma yara
yacak olan kredilerln, general Ridz 
Smlglynin Paristeki konu~malanna 

( Devanu 4 iincii aahifede) 
- • ...... 111111n1111111a11....,..111111nn1111111R11NMH11••.......__ 

S1YASI 1CMAL 

lspanya dahill harbinde 
tavassut te,ebbOsleri 
lspanyadaki dahili muharebenin ha

rifteki devletlerin muhariplere sildh ve 
miihimmat ve tayyare vermek sureti
le yardzm etmelerinden bir Avrupa 
harbi ~eklini almamasz ~in Fransa
nzn on ayak oldugu ve ingilterenin te
yid ettigi bitaraflzk teklifini bilyiik ve 
kiifiik devletler kabul etmi~ oldukla
rzndan ispanyada/ci harp ate~inin Av
rupaya yayzlmasz ihtimali bertaraf 
oldu. Bu tehlikenin tamamile zail ol
masi mii.ttehiden verilen kararzn sa
dakatle tatbikine bagudzr. 

(Deva.nu t iincii sahifede) 

Izmir fuar1 fevkalade merasimle ac1ld1, lsmet 
Inonu, Ataturkun lzmirlilere selam ve muhab
betlerini iblag etti, ba!}vekilimizle iktisat ve 
maliye vekilleri bugun tehrimize gelecekler 

Yukanda: Sergide biiyiik bavus gulno Ye pavyonlardan bir ~ 
a~flda: Serginln umuml lapm 

hmir 1 (Telefon) - Bugftn, 1z
mlr tarihl bir giin yqadl. Saat 
14,45 de 'ba.!JVektumiz 1smet inonu 
:tzm1r nht•mma ayak bast1lar. 1zmir
liler havadan, karadan ve denizden 
bafVekilimizi emsalsiz bir surette 

istikbal ettiler. 
IJman ~eri idaresinin <;ankaya 

vapuru ismet inonilnii getiren iz
mir vapuruna daha ~k uzakta iken 
yakla~ti ve b~vekilimizi selArnlach. 

(Devamz 5 inci sahifede) 

Sovyet· ba,vekili 
Molotof azledilmedi 

Sofyadan gelen bir habere gore 
K1r1m cumhurreisi oldiiriilmii1 

~Id arka~larile beraber Nor't'~te bir dagda yemek yerkea 
(YazlSI dontiineil sahif • :) 



s~\hile 2 

Son dakika 

Madridde bombalardan 
ii~ yiiz ki§i Oldii 

Harbiye ve dahiliye nezaretlerile §imal 
istasyonu biiyiik hasarata ugrad1 

Paris 2 (~m) - Madrid ~hri
nin asi tayyareler tarafmdan bombar
d1man edilmesi harbiye ve dahlliye 
nezaretlerile ~mal istasyonunda azim 
hasarat ika etmi~tir. 300 ~i at1lan 
bombalardan telef olmu~Iardlr. f?eh
rin die-er mahallelcrinde hasarat var
d1r. 

llenday 2 - Havas muhabilinin i~ 
nratma gore asiler irun cephesinde 
fehre hfikim tepelerde biiyiik toplar 

yerl~tirmege muva!!ak olm~lardlr. 
f?ehir, Asllerin top ate~i altmda bu

lunuyor. *1u"e kar~ kati taarruz ba~ 
lamak iizeredir. Asiler, biran evvel 
~hri du~ege ~all~1yorlar. 

Lizbon 2 - irun ~ onlinde mu
harebeler devam ediyor. Asner, irun 
cephesinde hatlanm ~ehre kar~ daha 
zjyade yakl~1rmaga muvaffak ol-

mu~lardlr. 

Alman propaganda naz1r1n1n beyanat1 
lstikbali bUyUk Umitler ile kar~1llyoruz 

kuvvetli bir orduya ihtiyac1m1z var 
Roma 2 (Alcylm) - Alma,nya pro

paganda nazm doktor GObels, Venedik
te iken Co1Tiera dela Serra muharri
rine ~u beyanatta bulunm~tur: 

- 1talyanlann Almanlara kar~ 

gosterdikleri muhabbetten cidden 
mmm;ttanz. istikbali iimidlerle kar
~hyornz. <;ilnkU Alman milletini yek-

Vapurdan denize 
dokiilen mazotlar 

Bir Nerve~ vapurunun 
dibi delindi 

Romanyndan yilkledigi mazot yii
kilc diin limanrm1zdan g~mekte olan 
Norvec:; bandirall Bin to gaz ~ilebi Hay
darp~a ac:;Iklanna geldigi vakit kap
tan, gemideki mazot yaglanrun m~
hul bir delikten denize akmakta oldu
gunu gormii~ ve vapuru demirleyerek 
ilmnn reisligini ve acentesini haberdar 
etmek suretile imdad iste~tir. Der
hal vaka yerine gonderilen dalgi~lar 
gemiyi rnuayene etm~ler ve ~ilebin di
binde a~1lan bir rahneden mbazotlarm 
akt1gm1 gorrnil~lerdir. Bunun iizerine 
yam muvakkat surette kapablnm;, fa
kat hala mazot s1zd1g1 ic:;ln limamn kir
lenrnemesi dil~ilnlerek vapur ac:;1klara 
dernirletilmi~tir. Geminin ne suretle 
delindigi belli degildir. ~ilep burada ta~ 
miratm1 yaptiktan sonra yoluna de
vam cdeccktir. 

Loid Corcun Almanyaya 
seyah~ti 

Londra 1 (A.A.) - Evening News 
gnzetesinin yazd1gma gore, Lloyd 
George Almanyaya yapacagi seyaha
tini henilz kn.ti olarak tesbit etme
mi~tir. Binaenalcyh ~ar~ambaya ha
reket edecegi muhakkak degildir. 
Lloyd George Almanya seyahatinden 
donil~Unde Fransada da blr kac:; giin 
kalacakt1r. 

pare bir kiitle haline getiidik. Nasyo
nal sosyallzm Alman milletini bol::;e
viklik k~ek~lerinden kurtardl. 
Kuvvetli bir orduya ihtiyaclIDlz var
chr. Flrkanuz, Alman milletini bol~evik
likten nasil siyanet etm~ ise, ordu 
Alman vatamm harice kar~1 mildafaa 
edecektir. Nasyonal sosyalizm ve ordu 
birdir.> 

Ecnebi el~ilerin 
tavassutlarz 

Arjantin el~isi, arkada§lar1 
nam1na te§ebbiiste 

bulunacak 
Hendaye 1 (A.A.) - Arjantin el~isl 

M. Gruda Mnmillarun ~ebbti.sii ti.ze
rine, hnlihazirda hudud civannda bu
lunan Fransa, ingil tere, Belc:;ika, bir
l~k Amerika., Hollanda, Norvec:;, <;c
koslavakya el~ilerlle Fenlandiya ve 
i.sve~ maslahatgiizarlanm, en kldem
li elc:;lyi, i.spanyol hiikfunetine telgraf
la miiracaat etmek hususunda tevkil 
etmi~erdir. Bu telgrafta, harekatm 
miitekabil olarak durdurulmas1 husu
sundaki teklif tavzih cdilecek ve ha
rek.ati durdurma i!?inin, bilhassa as
keri bahri ve hava ate~leri vas1tasile 
ve kml hac;a miiracaat suretile tahak
kuk ettirllebilecegi soylenmektedir. 
M. Mamilla, bu ~ebblisiin neticesin
den <;ok iimidvarchr. Arjantin elc:;isi, 
asilerin de bu milracaati kabul edecek· 
leri kanaatindedir. 

Esasen Madridle Burgos arasmda 
i.isera listeleri teati edildigi soyleniyor. 
General Molanm elyevm Bask sahilin
de bulundugu ve muhtemel bir anla~
ma husulilnU temin ic:;in her iki taraf 
milmessillerile bir millakat yaptlg1 
soylenmektedir. Bu millakatm neticc
leri malum degilse de, bu temas ile 
diln Guipuzcoa cephesinde huktim 
silren nisbi suktlnet arasmda bir mil
nasebet mcvcud oldugu tahmin edili
yor. 

Fas kar1~1yor Bacat1 kesildi 
General Franko I ~panyadan 

Fasa dondii 
Paris 1 (A.A.) - Petit Parizlen'in 

Tancadaki hususi muhabiri bilcliriyor: 
Blitiln ispanyol FaSJ.Ilda umumi bir 

memnuniyetsizlik yayllma.ktad1r. As
ker kayd1 muamelesi terkedil~tlr. 

General Franko Fastaki vazlyetin va
hameti dolayisUe 29 agustosta Sevil-
1eden Tetuvana gi~tir. 

General Franko Granada ve Cordo
ba mmtakalarmdaki uc:; generali son 
hafta i~inde ugrad1klan maghibiyet
lerden dolayi azletmi~tir. 

Zavalh Gonul, tramvay 
alt1nda kald1 

--- --- --- ---------- - -~--·· -~ ' 
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Asiler 1 0 tayyareyi dii1iirdiiler 
lrun ~ehri havadan bombaland1, bir tahtelbahir batt1 

asiler Sen Sebastiyene ~ kilometre sokuldular 
Seville 1 (A:A.) - Havas ajans1-

mn hususl muhabiri, on tane kadar 
hilkumet tayyaresinin dti~iiriildilgu

nil resmen bildirlyor. Filhakika, hii
ktimet tayyareleri tarafmdan bom
bard1man yaplld1gi haberleri artik 
i~tilmemektedir. 

Kadiks, geceleri, eskisi gibi ay
d1nlatllmaktadlr. Asi erkAm harbiye
si Madridin bombard1mam esnasm
da, Cuatro - Caminos varo:?unda kfiln 
kl~lanm, dahiliye ve harbiye bakanllk
larmm hasara ugrachguu temin et
mektedir. 

iRUNUN IIAVADAN BOMBARDIMANI 

Bayonne 1 (A.A) - Asllerin be~ 
tayyaresi sabalun yedisinden beri 
irunu bombardlman etmekteclirler. 
Ogrenildigine gore asilerin bu hare
keti ultimatomlanm tatbik cttiklerf . 
manaSiru ifade etmektedir. 

Sigorta paralar1 
Param1z1 koruma kanu

nunda tadilat yapild1 
Ankara 1 - Tiirk pnrasmm kly

metinl koruma hakkmdaki kararna
mcnin sigorta muamclelerinden do
gan doviz miibad~l~sine dair olan hti
kiimlerindc degi~iklik yap1Im1~tlr. Ye
ni degi~ikliklcre gore, hayat sigortas1 
haric:; olmak iizere, diger sigortac1llk 
kollannda reassiirorlere tediye edilen 
miktardan yabanc1 memicketlcrden 
ald1klan serbest dovizlerin sarfma 
mczuniyet verilmi~tir. Memlcket da
hilinde i~letilebilecek olan miltebaki 
klsmm gclirleri de doviz olarak d1~
nya ~1kartllabilecektir. Ayni ~:ikilde 
retrossesyonlara tediye edilmekte olan 
primin yiizde 3,5 unun doviz olarak 
tediyesi:lden sonra artan klsmm ha
ri~ memleketlcrle cereyan cdecek si
gorta muamelelerinden miltevellit 
serbest dovizleri de sarfcdilebilccek
tir. 

S1hhiye vekaleti Propaganda 
ve Ne~riyat umum mOdOrlOgO 

Ankara 1 (Telefon) - S1hhiye ve
kaleti propaganda ve ne.~niyat umum 
mildiirliigiine doktor B. Zati Nasir ta
yin edilmi~tir. --------

Memba sular1 
Muvakkithaneler, su sab§ 

deposu haline konuldu 
Evkaf idaresi, son zamanlarda ca

mi muvakkithanelerini TWldelen ve 
Defneli sularmm sat1~ deposu haline 
ifrag etU. Bu depodalarda sat1Ian 
memba sulan, Evkafm muayene ve 
kon trolundan ge~en sulardan oldugu 
ic:;in bu sularm mcmbajardan doldu
ruldugu gibi halis oldugunda ~liphe 

yoktur. 
Fakat bazi sucular, belediyeye mii

racaat ederek kenclilerinin de sathk
lan T~delen sularmm safi oldugunu 
ve evkaf idaresi su depolanm ac:;bktan 
sonra halkm kendi sattlklan TWldelen 
sularma ragbet etmecliginden bahset
mi~lerdir. 

Belediye diger sucularda satilan TWl
delenlerden nti.mune alarak tahlil et
tirmege karar vermi~tir. Halis oldugu 
anl~Ilan sularda, evsaf1 gosterilerek 
sat.Ilacakt1r. -----lrak hariciye naziri 

yarm geliyor 
Ankara 1 - Irak hariciye nazm B. 

Nurl Said 3 eylillde istanbula vas1l 
olacakbr. Mumaileyha, ge~en sene bir 
tayyare kazasmda agir surette yara
lanan oglu da refakat ediyor. 

f?ehir kachn ve <;oluk c:;ocuklardan 
tahliye edilmi~tir. 

Madrid harbiye nezareti, asilerin 
Estramadore cephesindek.i btitiin ta
arruzlarmm piiskiirtilldilgiinii ve hli
kumet kuvvetlerinin bir taarruz i~in 
hazirlanmakta olduklanru teblig et
mektedir. 

DENizDE, HA VADA VE KARADA 

Burgos 1 (A.A.) - Millicilerin ka
rargfilu, ihtilfilci tayyare kuvvetleri
nin Tenerif yakmmda hUkumete 
mensup bir denizaltI gcmisini batir
dI.klanm bildiriyor. 

SEN SEBASTiYENE DOGRU 
Londra 1 (A.A.) - Dally Telegraph 

gazetesinin verdigi bir habere gore, 
nasyonalist kuvvetler, San - Scbas
tieni i~gal i~in son ta.bit engeli te~ 
kil eden Burunta dagiru i~gal etmi~
lerdir. 

Meslek kurbanz 
bir muhabir 

Majorka adas1nda asiler 
taraf1ndan oldiiriildii 

Paris 1 - intransigeant gazetesi
nln muhabiri M. Guy de Traversay 
Majorka adasmda asiler tarafmdan 
kur~una dizil~tir. Muhabir, Palma 
civarmda yere inmege mecbur kalan 
bir hiikfunet tayyaresinc binmi~ti. 
Tayyarede bulunanlar kur~una dizil
mi~lerdir. 

Paris 1 (A.A.) - Le Journal gazete
sl, intransigeant gazetesinin muhabi
ri M. Guy de Traversaym ispanyada 
vuku bulan vefati hakkmda cliyor ki: 

cHilkfunet kuvvetleri 16/8 pazar gii
nil Majorka hiicum ettiler. Betbaht • meslektWllffilzm hilcum eden ve bir k~ 
muvaf faklyetten sonra pliskiirtillerek 
imha edilen klt'aya refakat etmi~ bu
lunmas1 muhtemeldir. Arkada~1m1zin 
vah~i bir katliama kurban m1 gittigi 
yoksa harekat esnasmda m1 oldtigi.i 
mahim degilclir. Fakat Hendaye'den 
gelen son haberler, asilerin bu husus
ta ~u izahatl verdiklerini bildiriyor. 
Karaya ~1kar ~1kmaz M. Traversay, 
asiler tarafmdan, hilktlmet kuvvetle
rine mensup bir grupla beraber ku~
b!Im~tlr. Ancak cFrans1z gazetecisi
yinn demege vak.it bulabilmi~ ise de 
i~ i~ten ge9mi~ bulunuyordu.» 

M. Titulesko 
ltalyan - Rumen 
yak1nla$mas1na 

rnuanz imi$ 
Biikre~ 1 (A.A.) - Bazi siyasal ma

hafildc teyid edildigine gore, M. Tata
reskonun M. Titilleskoyu kabinenin 
~mda b1rakmasmm sebeplerinden bi
ri italyan - Rumen yaklnlWlmasma 
muanz olan adamlardan birinden kur
tulma)c hususundaki arzusudur. 

italyanm ~imdi Romanyanm zccri 
tedbirci siyasas1m unutmaga ve iki 
memleket arasmda ekonomik miinase
betleri daha ziyade inki~f ettirmege 
miitemayil bulunacag1 iimid cdilmek
tedir. 

Moskova 2 - Rumen kablnesinde 
vukubulan degi~iklik Sovyet mahafi
linde bilyiik bir alaka ile takib edili
yor. izvestiya gazetesi yazdlgi bir ma
knlede M. 'l'itillesko i~in ~ok teveccilh
kar bir lisan kullanmakta ve Alman
yamn azimkar bir muanzi oldugunu 
kaydetmektedir. 

Aralannda bir kac:; Franstz bulu
nan esirler k1l1c;tan ge~irilmi~tir. Nas
yonalistlerin en ileri mevzileri ~m
di, San - Sebastiennin ancak 8 ki
lometre otesinde bulunmakt::id1r. 
FRANSA :\UDRf D HtlKUl\IETiNE 

Sil.AH VE CEPllANE Mi SATACAK 
Paris 1 (A.A.) - Sag gazctelerine 

gore Madrid hiikfuncti hesabma lilah 
ve cephane satm almak i~in Parise ge
len klZll delegasyonun bu ~ehirde mcv
cudiyeti, Frans1z hilkiimetinin bita
rafllgm1 a~kflr bir ~ekilde ~ignemck
tedir. 

18 DEN 55 YA$1NA J{ADAR OLAJ.\,~AR 
SllAll ALTINA ~AGIRILIYOR 

Hendaye 1 (A.A.) - Halk<;1 cephe 
Frans1z - ispanya hududu iizcrinde, 
18 den 55 ya~ma kadar biitlin erkek
lerin silah altma almmas1m emret
mi~tir. Bu emre itaat etmiyenler ka
~ak muamelesi goreceklerdir. 

Leh ba~kumandan• 
F rans1z vekil!erile gorii§tii 

ve manevralara 
hareket etti 

Paris 1 - Leh b~kumandam ge
neral Rydz-Smigly diln Franstz bWl
vekili, hariciye ve harblye naz1rlarile 
goril~mti~, miiteakiben Frans1z bilyilk 
crkaruharbiye reisile uzun bir konu~
ma yapmt!?tir. 

General Ridz-Smigly, refakatinde M. 
Pierre Cot ve general Gamelin bulun
dugu halde, diin Reims hava i.issiinU 
ziyaret etrni~tir. 

M. Cot generala son model bir~ok 
tayyareler ve son derece modern bir ta
rassud merkezi olan gece u~u~anna 
mahsus mildiiriyet merkez postas1m 
g0stermi~tir. 

Saat 18 de hava ilssilne mensub yliz 
kadar tayyare ile Mourmelon. Bourget, 
Dijon Metz ve Nancy'den gelen diger 
yiiz iki tayyare bir hava gcc:;idi yap
m1~ardlr. 

Leh general! geceyi Rcimste gec;ir
dikten sonra sabah harp sahalanm 
gezmek ve Frans1z manevralannda ha
zir bulunmak i~in mezktir ~ehirden ha
reket etmi~tir. 

Amerika filosu 
350 yeni harp gemisi 

in§a edilecek 
Nevyork 1 (A.A.) - WWlingtondan 

gel en bir habere gore, federal ve de
niz otoriteleri 350 Amerikan barb ge
misinin yerine yenilerlnin yap1lmasm1 
tasarlayan plaruar yapm1~lard1r. in
~t programma gore, harb halinde 
yardrmc1 gemi olarak kullan1labilecek 
muhtelif tonajda kargolarm in~as1ru 
tasarlamaktad1r. , 

Yugoslavya Bogazlar 
mukavelesini tasdik etti 

Belgrad 1 - Yugoslavya hiiktimetf 
yeni Bogazlar mukavelesini tasdik 
etmi~tir. 

S1hhiye vekili haftaya donecek 
Ankara 1 (Telefon) - Izmir fu~n

nm a~llma merasiminde bulunmak u
zere izmire giden Sthhiye vekili B. Re
fik Saydam izmirden i.stanbula done.. 
eek ve haftaya da buraya gelecekUr. 

Bulgaristan ve Romanyadan 
gelecek muhacirler 

Ankara Ziraat enstituleri 
talebesi lzmirde 

izmir 1 (A.A.) - Ankara zlraat, 
baytar ve orman enstitiileri talebcle
rinden 66 ki~ilik bir kafile ba~armda 
profesorleri oldugu halde ~ehrimize 

gelmi~ler vc Atatiirk heykeline ~elenk 
koymuslard1r. Kafile koylerde tetkika
ta c:; : ... cakt1r. 

Vatman Nurlnin idaresindeki tram
vay diln Be.~ikta:;; caddesinden ge~er
ken o civarda oturan Gonill adlnda 
b~ y~nda bir k1z c:;ocugu yolun kar
~ tarafma ge~mek istemi~tir. Tram
vny ~ok h1zll gittiginden kil~Uk GO
nill ka<;maga vakit bulamanu~ ve 
tramvayin altma yuvarlanm1~tir. Qo
cugun sol bacagi tramvaym altmda 
kalarak kal~asinm altmdan kesilip 
kopmu~ur. Kazaya polis vaziyet et
mi~, yara.h <;ocuk oliim halinde has
taneyc kaldlnlm1~tir. Vaka milddeiu
mumilige bildirilmi~, vatman yakala
narak tahkikata ba~lanm1~tir. 

lnhisarlar vekili 

Kom~u hariciye nazm istanbulda 
bir hafta kadar kald1ktan sonra Av

' rupaya gideceklir. 

M:lli tahvillerimiz 
Milli tahvillerimiz yeniden yilksel

mege bWllann~tir. Bu arada Merkez 
bankas1 tahvilleli de di.in 80,5 liradan 
a~llm1~ ve 83,5 da kapanm1~tlr. Bu 
vaziyeti gozden ka~irmayan alakadar
lar cllcrindekl tahvilleri saklrunakta
dlrlar. 

Ankara 1 (Telefon) - Bulgaristan 
ve Romanyadan gelecegi yazllan 14,000 
muhacirln ilk kafflesi oniimiizdeki 
hafta i<;inde gelecektir. Bunlar izmir, 
ve Sivasa yerlel?tirlleceklerdir. 

Anadoluhisarltlarm mehtap 
a!emi 

inhisarlar vckili B. Ali Rana bugiin 
~ehrimizden ~ark vilayetlerindc uzun 
bir scyahat yapmak icin hareket ede
cektir. Vekile inhisarlar umum mu
dilrii B. Mitat da refakat cdiyor. 

-----
Nahlin yat1 lmroz a~1klarmda 

imroz 1 - ingiliz kralmm rakip bu
lundugu Nahlin yatI imroz adas1 ac1k
larmda dola~1yor. Kral Edvard bal1k 
avlamaktad1r. 

Anadoluhisarhlar tarnfmdan eylil
liin ikincl ~ar~amba gilnu ak~am1 Bo
gazi~inde mutena bir saz heyetinin 
i~tirakile bir mehtap alemi yap1laca
g1 haber almnu~br. 
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AKl;iAI\tDAN AK~AMA: ---------i$c;i ve usta 
Fabrikalanmiz gi.inden gUne inki

(laf cdiyor. Bunlara usta yeti~tirmek 
laz1m. HalbulrJ bugi.in mevcut sanayi 
tnckteplerinin buglinkti tedris prog
ramlan ile bu ihtiyac1 tamamen te
tnin etmelcri kabil olmad1g1 gaze 
~a11>m1~. Memlckct te tecssi.is eden ye
ni yeni sanayl ~ubelerinin ycni bir ta
klm tcdris:i.ta lilzum gostcrdikleri an
la~1lm1~. Onun ic;in, programlara ba
z1 dersler ilavesl kararla~m1~. Ayni 
zamanda bununln iktif a edilmiyerek I 

fabrikalarda kurslar a~1lmas1 da tcn-
sib olunmu~. 

Bu haberi memnuniyctle kar~1la
tnamak kabil degildir. Bizde sanayi 
mckteplcrl cpeyce eski bir zamandan
beri teessi.is etmi~tir. Fakat bunlar bir 
tiirli.i ileri gidernemi~ti. Cumhuriyet 
rcjiminin sarfettigi biiyilk himmet ile 
sanayi mektepleri pek ileri gittilerse 
de ote tarafta ihtiya~ arttzg1 ve te
nevvti. ettigi i<;in sanayi mektepleri 
tedrlsabm giiniin tcrakkilcrl ile dai
ma atba~1 yiiriitmek liizurnu gozden 
kac;mam:ik iktiza eder. 

Bugiinkii fabrikalar vaziyeti bize bu 
hususta epeyce yardlm cdcbilir. Fab
rika i~1emek ic;in ameleye, miltehas
s1s ameleye ve usta ba~1lara muhta~ 

oldugu gibi, bunlar da yeti~mek ic;in 
fabrikalara muhta<;hrlar. Sanayi 
rnektepleri ne kadar milkemmel ol
salar her sanat ~besinde derhal 
~h~bilecek pratik ve miltehass1s ii;
~i vc usta ba~1 temin cdemezler. 

Bu nokta di.i~iinilldiigii i~indir kl 
fabrikalarda da aynca kursle.r a<;Il
mak isteniyor. 

Bunun daha miiessh- ve manttld 
~kli fabrikalan mektep haline sok
maktir. Memleketin muhtelif mmta
kalarma yapllan fabrikalar bulunduk
Ian verlcrde birer sanayi mektebi va
zifesini de gorebilirler. Tabiidir kl 
fabrikanm yaruba~mda ayn bir mek
tep kurmak icab eder. Bu mek~eb~ 
de ufak tefek atelyeleri olur. <;iinku 
fabrikalar tamamen • mektep haline 
konursa i~lemeleri sekteye ugrar. Fa
kat boyle bir mahzur~ meydan ve~mi
yecek surette fabnkalarm birer 
ameli mcktep haline if r<1g1 imkaru 
daima mevcuttur. B~ka miiesseseler
de nazari surette yahut nak1s pratik 
matumat ile ~~ip te fabrikalarda kurs 
gormektcn ise dogrudan dogruy~ fab
rikalarda tahsil gorerek yeh~mek 
hem i~~inin daha miikcmmel t.er~iye 
almasm1 ve sanat tahsil etmesm1 te
min edcr hem bize vakit kazandmr 
zannederiz. Her fabrika temsil cttigi 
sanavi !?Ubesinde miitehass1s amele 
yeti~tirmi~ olur. Art1k bu ~~<;i. vc usta
lardnn ba~ka maltimntta ihbsas bek
lemiyecegimiz i~in tahsil milddet!ni 
kisaltmak ve az miiddet i~inde memle
kete muhtclif ~ubelerde miitehassJ.S 
i~<;i ve usta haz1rlamak imka.n dal-
resine girer. Ak~c1 

H1rs1z misafir 
Albn saati ~alarak s1rra 

kadem basm1§ 
Ni~anta~mda oturan piyano mual

limlerinden B. Fahrinin evine diln 
mec;hul bir ~alus gelerek piyano dersi 
atacak biraderini bekliyecegini soyle
mi~ ve eve girerek oturmaga bai;;l~
tir. 

Bu vaziyetten hi~bir ~i.Ipheye dfu;
miycn B. Fahri de rnisafirini bir mild
det odada yalmz b1rakarak d1~anya 
~1km1~tir. Fakat bir milddet sonra o
daya doni.ince mei;hul misafiri yerinde 
bulamam1~ ve piyano i.lstundeki Lon
jin markall altm saatin ~almmi~ ol
dugunu gormil~ttir. Zab1ta, bu esra
rengiz mlsafirl aramaktadlr. 

Yeni Belediye zab1tas1 
talimatnamesi 

Belediyede te~kil edilen hususi blr 
encilmen tarafmdan aylardanberi ted
kik edllmekte olan yeni belediye zab1-
tas1 talimatnamesi ~ehir meclisinin 
oniimiizdeki te~rlnisani toplantismda 
" llliizakere edilecektir. 
' Belediye yeni taltrnatnameyi, biltiln 
'beledi suc;Ian goz onilne alarak, bir 
kat daha tevsi ettigtnden biitiin bu 
ahkamm tamamile tatblk edilmesi i~in 
kadronun geni~ tutulmasma ihtiyac; 
~oriiliiyor. Yeni talimatname tatbik 
edildikten sonra belediye zab1tas1 me
lllurlan, polis muamelatile katiyen 
llle~gul olm1yacaktir. 

AK!JAM 

!j&EDiR BABERLBRi 

Ecnebi mektebler 
Bir Alman mek

tebi daha kapandi 
Ekalliyet ve ccnebi mekteplerinin 

taleebsi seneden scneye azalmakta bu
lundugundan bunlardan bir k1sm1 her 
sene faaliyetlerini tatil etmek mecbu
riyetlnde kallyorlar. Bu cilmlcden o
Iarak otedenberi talcbesi <;Ok Olan Golt 
~mit Alman mektebi de !aaliyetini 
tatu ettigni Maarif miidilrliigiine bll
dirmi~ ve maarif idaresi tarafmdan 

kendisine ve1ilen ruhsatiye de istlrdad 
edilmi~tir. Mektep bu sene a~1lm1ya
caktzr. 

Diger taraftan Kas1mp~adaki Mu
sevi mektebinin de bu seneden itiba
ren tatili faaliyet edecegi tahmin edili
yor. Bu mekteplerden a~1kta kalan mu
allimler, diger mekteplerdeki mlinhal
lere tayin edileceklerdir. 

Orta mektepler ecnebi 
lisan muallimligi 

Orta mekteplerdc miinhal bulunan 
ecncbi lisan muallimligi i9in dun bir 
mi.isabaka imtiham yap1lrn1~tir. imti
hana ingilizce, i~in 35, frans1zca i~in 
48, almanca igin 8 ki~i girmi~tir. im
tihanlara aid evrak Maarlf vekaletine 
gonderilecek ve vekalet tarafmdan ted~ 
kik edilecektir. 

Oniversiteye girmek is:in 
muracaatlar 

Universitede bUtiin fakilltelerin ka
y1t ve kabul muamelesine diinden iti-

baren b~lanm1~br. Liselerln ikmal im
tihanlan henilz tamamile bltirile
mediginden fakilltelere kayit i~in mii
racaat edenler nisbeten pek azdir. 

Maamafih liselerden mezun olanla
rm miktarma ve hususi tahsil gorilp 
te olgunluk imtihanma girenlere gO
re bu sene fakiiltelere milracaat eden
ler, g~en seneden daha fazla olacak
br. 

<;uval buhran1 
lhracat1n artmas1 ~uval 

s1k1nt1s1 dogurdu 
ihracatim1zm klsa zamanlarda in

ki~f etmesi dolay1sile d1~ pazarlarla i%" 
ler ~ogalm1~ ve piyasada bir guval buh
ram b~ gostermege ba~lam1~tir. ihrac; 
edilen baz1 mallara ambalaj i9in gok 
1Az1m olan bu <;U\tallar Avrupadan ge
tirilecektir. 

Ancak bu i~i c;uvalcllar yapam1yacak 
vc her ihracat tacir kendlsine lazim ol
dugu kadar guval gctirtebilecektir. 
Bu suretle hem lilzumundan fazla ~u
val ithal edilmi~ olm1yacak ve hem de 
bazz ~uvalcllar piyasada pahab ~uval 
satarak buhrana esbep olmalannm O
nline g~ici tedbirler almrnI!? olacaktzr, 

Sanayicilerin muamele vergisi 
Sanayiclerin muamele vergileri hak

kmda miizakerelerde bulunmak ilzere 
sec;:llen kornisyonlar diinden itibaren 
Ticaret odasmda toplanmaga ba~a
m1~lard1r. Komisyonlar bu yoldakl ~a
h~malarm1 yakmda bitirlp son ve u
mumi bir ic;tima daha yaphktan sonra 
neticeyi bir raporla vekalete arzede
ceklerdir. 

Go~men nakli 
Deniz Ticaret miidiirliigii 

bir mukavele akdetti 
Romanya ve Bulgaristandan yurdu

muza gelecek g~enler ic;in deniz ti
caret direktOrliigu ile Kalkavan vapur 
kumpanyas1 arasmda yeni bir muka
vele yap1lm1~tlr. 

Nakliye fiatleri eskisinin aynidir. 
Mukavele ahkam1 s1hhat bakanhgmm 
tasdikinden ge~tikten sonra Naz1m ve 
Hisar vapurlan bugiinlerde g~men 

yliklemek tizere Vama ve K6stenceye 
hareket edeceklerdir. Bu partide yur
dumu1.a nakledilecek g~menler 13 bin 
ki~idir. Bu g(jgmenler vapurlarla Tuz
laya g1kanlarak Izmir koylerinl yer
le~tirileceklerdir. 

lspanyadan 
alacagzmzz 

Resmi ve,ikalara gore 
7 milyon franktir 

ispanya ihtuilllnden cvvel Madrlde 
gonderilen mallardan dolay1 Turk ta
cirlerinin alacaklanm temin i~in ik
tisad vekaleti ispanya htikumetl nez
dinde te~ebbi.islcre devam etmektedir. 
Bu miinasebetle Karadeniz mmtakas1 
ihracat~llarile yumurta tacirlerlnin is
panyaya gondcrdikleri mallara ve bu
na mukabil alacaklan meblaga dair 
olan vesikalar Tilrkofis mildiirlilgi.in
ce toplanm1~ ve iktisad vekaletine gon
derilrnl~tir. Bu vesikalara nazaran ta
cirlerin ispanyadan alacaklan yedi 
milyon frankt1r. 

Tacirlerin alacaklan meselesl mlis
bet bir ~kilde halledllince bilhassa 
yumurta ihraca~llan Merkez banka
smdan aldlklan avans1 Odeyecek ve ye
niden avans alabileceklerdir. Bu suret
Ie ontimiizdeki mevsim daha iyi i~ler 
yap1lmaSI temin edilmi~ olacaktir. 

Otomobil ~arpt1 
Beyaz1dda oturan Selanikli Musta

fa tiniversite kap1s1 oniinde 1195 nu
maral1 hususi otomobilin sademesine 
ugram1~ ve sol bacagmdan agirca ya-
1·a1anm1~hr. Firar eden otomobil ~of 0-
ril aranmaktad1r. 

Dan gelen seyyahlar 
ingillz bandlrah S. S. Orent.es va

purile 500, ingiliz band1rah Stromo va
purile 600, Bulgar bandlrah diger bir 
vapurla da 150 seyyah gelmi~tir. Bu 
seyyahlar, diln ~ehrin muhtelif yerle
rini ziyaret etmi~lerdir. 

Kopekler 
$ehri serseri kopepler
den temizlemek i~in i~e 
koylerden ba~lanacak 

Evvclki giin Beyoglunda Qi~k~i so
kagmda kudurmu~ bir kopegin dort 
ki~iyi birden 1s11·d1gm1 yazm1~Wc. Be
ledivenin ba~1 bo~ kopekleri toplamak 
hus~sunda faaliyctte bulunmasma 
ragmen sokalar haia kopeklerden te
mizlcnememi~ ve kuduz vakalanmn 0-
nil almamarn1~tir. 

Diin salahiyettar bir zat bir muhar
ririmize ~u izahat1 vermi~tir: 

- istanbul kopcklerlni toplamak ve 
oldiirmek hususunda alman tedbirler 
kafidir. Ancak ~ehre civar koylerden 
miitcmadiyen kopek geliyor. istanbulu 
serseri kopeklerden kurtarmak l~n 
milcadeleyi yalmz ~ehirde yapmak ka
fi degildir. Bu maksatla yakmda vasi 
bir milcadele te~kilAtile yalruz ~hir 
iginde degil, civar koylerdeki kopckle
rin imhas1 i~lerile de me~gul oluna
caktzr. ~ehir hariclnde gasterilecek 
muvaffak1yet ile ~ehir igindekl kopek
ler tamamile temizlenmi~ olacaktir. 

Otomobil arabaya ~arpt1 
Beyazidda askeri t1bbiye mektebinde 

asker Mahmud oglu Osman araba ile 
Dolmabah~eden gee~rken knr~dan ge
len 2322 numarah taksi otomoblli ara
basma ~arpm1~ ve parc;alam1~t1r. Za
b1ta kac;an ~oforu yakalam1$t1r. 

Cuello 

Hakem - Birbirinizden yirrni adim 
uzakta duracaksm1z. 

Uzun boylusu - Oyle ise ad1mlan 
ben sayay1ml... , 

Yol tamirat1 
Belediye bir prog
ram hazzrlzyacak 

Ac1badem ile Kad1koy arasmdaki 
yol, on sene evvel tamir edilml~ti. An
cak bu yol iizcrinde oturan halk, bele
diyeye miiracaat eden .. ~~ bu yolun ~ok 
bozuk oldugunu, nakliyatm gii~liikle 
yap1ld1gm1 ileri slirmti$lcr ve yolun 
yap1lmasm1 rica etmi~lerdir. 

Belediye, bu miiracaat1 ye1inde bul
makla beraber yirmi, yirmi be~ bin li
raya ihtiyac olan boyle bir in~aat icin 
biit~ede kafi derecede tahsisat olmad1-
gmdan ~imdilik bu yolun yap1lmasma 
imkan gorememektedir. 

Belediyeye son giinlerde s1k s1k bu 
kabil milracaatlar yap11Iyor. Fakat be
lediye elli, altm1~ bin lirahk bir yol 
insaati tahsisatile biitun bu milracaat
la~ isafa imkan gormcmektcdir. 

Ancak belediye bu kabil mUracatlar
la s1k s1k kar1?1la~t1gmdan istanbulun 
yol ihtiyacm1 k1smen olsun tatmin et
mek i<;in -gecen giin yazd1g1m1z gibi
bir yol in~aat program1 hazirlamaga 
karar vermi~tir. 

Evvlce dii~iinlildugu ~ekle go
re, 937 senesi nihayetinde tatbiki 

ikmal edilecek olan kanalizasyon in$aat1 
tahsisatmm yol in~atma tahsisi su
retile ~chir yollan in~a edilecekti. Fa
nt yol in~ati zarureti, gtinden gilne 
ehemrniyet kesbettigmden bu progra-

nun daha evvel tatbiki ile tahsisatm bir 
miktar arttmlmas1 ve as1l programm 
bilyi.Ik klsmmm 937 senesinden itiba
ren tatbik edilmesl milnasip goriili.i
yor. 

Bir esrar ka~ak~1s1 yakaland1 
Oalatada Ytiksekkaldmrn caddesinde 

bir odada oturan Mehmedin esrar ka
c;ak~1hg1 yaptig1 haber verilmi~ ve dtin 
ev bas1larak ta~hktaki sobanm i~inc 

ipekli mcndile sanll 80 gram esran 
saklamakta olan Mehmet ci.mni.i m~
hut halinde yakalanm1~hr. 

Tahlisiye iicretl~ri 
Gemi kurtarma ~irketi 

150 bin lira alacak 
Gecen kl~ biiyuk firtmada Mersin 

limam civarmda karaya oturarak ge
mi kurtarma ~irketi tarafmdan kurta
nlan Alman band1rall Anulis ve Ma
kedonya vapurlarmm tahlislycsine aid 
ucretler Londradaki beynelmilel Loid 
komisyonu tarafmdan tesbit edilmi~tir. 

Komisyon her iki taraf-:;a gondciilen 
dosyalari tedkikten sonra kumpanya
larm gernl kurtarma ~irketine 150,000 
liraya yakln kurtarma ticreti Odeme
lerini kararla~timu~t1r. Bu para bey
nelmilel nizamlara gore serbes doviz 
halinde ve hi<; bir kayda tabi olmadan 
ingiliz liras1 olarak memlekete gire
cektir. 

KoprOden ge~erken 
Fmd1khda Sallpazan apartimanm

da oturan 9 y~lannda Necati Galata 
kopriistinun bir tarafmdan diger ta
rafma g~erkcn 321 numaralI husus1 
otomobilin sademesinc ugram1~ ve ba
~ndan ag1rca yaralanm1~tlr. Zab1ta 
ka~an su~lu otomobili aramaktadir. 

T edrisat i~leri 
B. Avni bu i§le Maarif 

idaresinde me1gul 
f?ehrimizin orta tedrisat i~lcrile mc~

gul olmak iizere evvelki giin Ankara
dan gelen orta tedrisat miidiirU B. 
Avni, dun maarif miidilrliigilne gel
mi\) ve maarif mildilril B. Tevfik ile go
rili;mii~tiir. 

Orta tedrisat mil.dilru, bu sene orta 
tedrisat sahasmda abnan yeni tedbir
ler ve ac;Ilan yeni mekteplerle ~rin 
umumi ihtiyac;:lanmn ne surette tela
fi edildigini tetkik etrni~tir. 

Maarif vekili B. Saffet Ankan, uni
versiteden sonra orta tedrisat i~lerile 
de me~gul olacagmdan, orta tedrlsat 
miidilri.i, vekile Istanbuldaki orta ted
risat i~leri hakkmda bir rapor verecek
tlr . 

Sahife 3 
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Merak ve tecessUs 
Bazan bylc garib harcketlerimiz var 

ki, yaptlktan sonra du~unOnce insa
nm kendi haline giilecegi geliyor. Me
seia, her gun miiteaddid defalar gO
rlip de b~1rn1z1 c;evlrdigimiz seylere 
bazan biiyuk bir ehemmiyet 'eriyoruz, 
gorulmesi en mfu;kil vaziyctte dahi 
olsa didinc t1rmana sokulmaga, daha 
yakmdan gbrmege ~all~1yoruz. Hatta 
ekscriya gormek de kifayet etmiyor, 
sagdan, soldan en ince teferruatma 
kadar malumat alabilmek he\esile 
bir si.tni mu~kilatla didi~iyoruz. 
G~enlerde bir merasim munasebe

tile ~ehrin en kalabalik bir yerinde 
dola~1yordum. Merasimin b~lamas1-
na daha bir ka~ saat var. Fakat bu
lundugum meydan t.Ikllm, t1khm dol-
mu~. Arada kalabahk arasmdan bir 
ses duyuluyor: 
c- Ahmeeeeeeeed. Bu tarafa gel. 

Biz buraday1z .. 
Onilmdeki kalaballk birdenbire kay., 

na~1yor. Biltun b~Iar sesin duyuldu
gu tarafa doniiyor. Hcrkes biribirlni 
ite kaka Ahmede sesleneni gonnek 
icin o tarafa sokulmaga ~al~1yor. 

Sonra, ~agnlan Ahmedi anyorlar. 
Gene aym iti~me, aym didi~e. Ve 
nihayet Ahmed de gelip onlarm ara
larma girince rahatlamyorlar. Herkes 
gene saatlerln g~esini bekliyor. 
Arka tarafta bir giirultu oluyor. Ses
ler duyuluyor; 

c- i~te. jandarma gorilnuyor. 
c- Ne olmu~?. 
c- ~u adam birlne tokat atm1~ da 

jandarma yakala~. 
Biraz evvel Ahmed.le me~gul olan 

merakh kiitlesi bu defa daha fazla 
tela~la geriye doniiyor. Herkes biribi
rini iterek, c;ignlyerek ileriye at.Ihyor. 
Aradan blr kadm bagmyor; 

c- Ayyyyyy... Bacaklanm kmldl_ 
Kucag1mda ~ocuk eziliyor .. 
B~ka birl cevab veriyor. 
c- Sen nas1l seyre geldinse biz de 

oyle seyredecegiz. c;ocuklu kadmm 
burada ne i~l var?. 

Arkadan tammad1g1m biri miite
madiyen omuzumu yumrukluyor ve 
bagmyor; 

c- Bak bak. i~te gicllyor. Goruyor 
musun jandarmanm tilfcgini?. Tuh, 
aptal aptal o tarafa bakacagma par
mag1mm ucuna dikkat et. I~te bak, 
jandarrnanm tufegmin ucu gorunu
yor. 

Ta uzaklardan bir giirilltu duyulu
yor. Kalabal1k arasmda gene bir kay
na~1na. 

c- Aaaa ... Tayyareler geliyorlar. 
Bir kadm kolumdan tutmu~ olanca 

kuvvctile beni geriye <;ekmege c;:ah~

yor. 
c- Ayol, ~ekilsene geriye. Koskoca 

herif onilmde dikilmi~in. Teyyareler 
ge~iyor. Biz de seyredecegiz. Buraya 
babam1zm haynna glip ayak ustii di
kilmedik ya ... 
u~ tayyare yiiksekten gc~iyorlar. 

Bilttin b~lar havada. Gozlerile tay
yarcyi taklb etmek istcrken yanmda
ki adamm kucagma dogru yuvarla
nan kadmlann, ayaklan czilenlerin 
~ghklan tayyarelerin giiriiltilsunii de 
bsatmyor. Daha buna benzer neler 
de neler. Oldugum yerde ~. on da
kika i~inde ezilc bilzlilc ayakta dura
cak halim kalmadl ve merasimi bek
lemeden savu~tum. Artik merasim es-
nasmda kim bilir neler oldu?. C.R 

~ark demiryollan 
Nafia ha~ miifetti1i §irketin 
demirba§ e§yas1n1 tefti1e 

gitti 
~ark demiryollanmn satin alma 

milzakerclerine 19 te~rinievvclde bq
lanacaktzr. Bu miinasbetle ~rketin 

idare meclisl ikincl reisi M. Devintn 
riyasetindeki ii~ ki~llik heyet aym 
on be~inde Paristen ~ehrirnize gele
cektir. 
~rk demlryollan ba~ miifett~ B. 

Salahaddin iki miihendisle birllkte 
kuc;iik bir lokomotifle diln sabah sa
at 7 de Edimeye dogru hath teftife 
<;1km1~tlr. 

B~ miifetti~ butun istasyonlarda 
durarak ¢rk tin belli b~ levazuna
tim gozden g 1recek 'e aletleri tesblt 
edecektir. Bu uretle saglam ve ~il
riik Aletler de tefrik edilm~ olacak
tir. B. Salfilladdin iki g1.in sonra ~h
rimize donecck ve nebceyi naf1a ve
kAlctine bildirecekbr 



Sahile 4 

ovyet ba$vekili 
Molotof azledilmedi 

Sofyadan gelen bir habere gore 
K1r1m cumhurreisi oldiiriilmii~ 

ttaris 1 - Matin gazetesinin bil
vas1ta bir membadan aldlg1 habere 
gore halk komiserleri meclis reisi (ya
ni ba~ekil) M. Molotof memuriye
tinden azledilmi~tir. Diger taraftan 
Turkmenistan ve Ozbekistan cum
huriyetlerinde bir c;ok tevkifler ya
ptlm1~, Gepeu ~efi Gamdofilof ile 
Tur;hofu bu iki cumhuriyete vasi 
salahiyetle tahkikat yapmaga gon
dcrmi~tir. 

Matin gazetesine gore biri Krrrmda di
geri Gtircistanda hiikumet aleyhine 
matuf iki harckct meyd:ma c;Ikanl
mi~tir. 

Gtircistanda bu harekete dahil 
olanlar, Maverayi Kafkas komiinist 
partisi eski gener::i.li va seblk Tror;ki 
Bcriay1 oldiirmege hazirlamyordu. 

Gene Matin gazetesine gore, M. Lit
vinof Radek, Piatakof ve Sokolnikof 
ve diger diplomasi ajanlar lehinde ta
vassutta bulunmu~tur. Bu suretle 
Radckin chasta:i> oldugu beyan edile
cek ve yakmda takibattan hari<; bira
k1lacaktir. M. Lltvinofun bu mutcdi
lane tavsiyeleri tizerine Buharin ile 
digerlerinin de takibattan kurtulacak
lan goruntiyor. 

SOVYETLERDE TEl\'llZLiK 
A.'1EL1YESi 

Dlinkii posta ile gelen Paris - Soir 
gazetesi de Moskovadan aldlgi ~u tel
g1af1 ne~rediyor: 

c 16 mahkumun idamindan sonra 
ordu, diplomasi ve idare kadrolannda 
temizleme ameliyesi devam ediyor, 

Bir 9ok zab1tlar ezciimle general 
Sapro~nikof ve kumandan Sapo~inkof 
tevkif edilmil?lerdir. Uzak ~ark ordu
su rnare~ah Blilller tarassut altrnda
d1r. Be~ ki~idcn miirckkep bir heyet 
diplomas1 kadrosu iizerinde ayni va
zHc ile memuTdur. Londra el<;isi Mas
ki, istokholm elc;:isi madam Kollan
tay, Atina elr;isi Kobe<;ki ve Sofya el-

Siyasi icmal 
(B~ taraf1 1 inci sahifede) 

Bitaraflzk tedbirlerini kontrol iqin 
Londrada beynelmilel bir komite te$kil 
edildi. ~imdi de devletler ispanyada 
erkek ve kadzn bir milyon siUthlmzn 
i$tiraki ile yapilan vah$iyane imha 
harbinde devletler araszndaki harpler
de cari olan esiri oldiirmemek ve mec
ruhlara bakmak, sivil ahaliye dokun

mamak gibi insani esaslann tatbiki 
iqin iki tarafi ikna etmek ilzere ingiliz 

dz$ bakanmm te$ebbiisii. ile devletler 
arasmda yeni bir mii.zakere kapzsz a
. f?Ult. ispanya topragmzn hi<; bir yerin
de ecnebiler iqin emniyet kalmadzgzn
dan Fransiz topragmda Hendayeye qe
kilen sefirler $imdiden muharip taraf-
2ar ile temasa ba$ladzlar. Harp insanl 
bir $Ckle sokulduktan sonra mutare
keye dahi yol aqzlacagindan devletle
rin yeni tee9bbilsi.l bilyi.lk umidler u
yandzrdz. 

ispanyada muharipler arasmda mil
tareke ve akabinde sulh yapzlacak o
lursa bu devletin dahili vahdeti bozu
lacak ve halkmm hissiyatma ve ana
nesine gore muhtelif hukilmetler pey
da olacaktir. Katalonya ve Bask eya
letleri qoktanberi ispanya camiasm
dan ayrzlmak taraftaridzrlar. Bu yuz
den me~hur (Karlist) dahili harbi <;zk
mi~ti. 

Komilnist ve anar$ist ve sendikalist
lerin ekseriyeti haiz bulundugu yerler 
katolik ve burjuvalarin galip bulun
du§u yerlerden aynlacaktzr. ispanya
mn zahiri birligini f ederasyon gibi 
zayzf bir bag muhafaza edecek yahud 
Amerikadaki eski ispanyol milstemle
keleri gibi bu trkzn anayurdu d.ahi 
miistakil bir~ok devletlere ayrflacak
tir. 

Festival heyetlerinin 
gezintileri 

f?ehri.mlzde bulunan Rumen, Bulgar, 
Yugoslav ve Tiirk festival heyetleri diin 

J;ehri.mizdekl muzeleri ve camileri gez

mi~IerdiA 

~isi Kaskolnikof goz onilnde tutul
maktadlr. 

Bilhassa komi.inist partisi de ciddi 
bir temizleme ameliyesi yapmaktadlr. 
Leninin dul zevcesile Radek ve Bu
harin ~tiphe altmda i~ler. 

KffilM CUl\'lllUR REiSi 
OLDURULI\-tU~ 1\-tU ? 

Sofyadan gelen bir habere gore K1-
nm cumhur reisi ibrahimof bir sui
kas neticesinde oldiiriilmti~ imi~. 

TROQKi NORVEQTE l\'IEVKUF 
IIAYAT GE~iRECEK 

Oslo 1 (A.A.) - Adliye bakam 
a~g1daki tebligi ne~retmi~tir: 

Bakanlar kurumunun emri muci
bince, Tro~ki ve madam Tror;ki tec
rid edilecekler ve hususi bir muha
faza altrna konulacaklarchr. Tro~ki
nin ba~kalariyle olan mtinasebetle
rini ve harekatm1 tanzi.m maksadiy
le hususi tedbirler ittihaz edilmi~tir. 
Her defasmda, hukfunetin pasaport 
dairesi tarafmdan hususi surette 
verilmi~ bir musaade ile ziyaretr;i ka
bul edebilecektir. Telefonunu kul
lanmak hakkrna malik olarmyacak
tir. Namma gelcn mektuplar ve tel
graflar gozden ge<;irilecektir. 

Tcbligdc, Tro<;kinin nerede tecrid 
edilcccginden b:illis yoktur. ~in1di

lik, zab1ta muhafazasrnda olarak, 
Bcncfassda ikamete · devam ediyor. 
Bugiin, tarunm1~ Norvegli avukat M. 
Puntervalcli kabul edecektir. Mumai
Ieyh, hii.kumet tarafmdan hakkm
da tedbirler alman her ~ahsm bir 
avukattan yardlm gormesi hususun
daki teamiil mucibince Trogkinin 
avukathgm1 deruhte edecektir. 

Molotof azledilmedi 
Moskova 1 (A.A.) - Tas ajam1 

bildiriyor: Sovyet halk komiser]eri 
meclisi ba~kam M. Molotof 31 
agustosta mezuniyetinden donmii4 
ve vazifesine ba§)ami§hr. 

Leh - Frans.1z 
(B~ taraf1 1 inci sahifede) 

esas mevzuu te~kil etmi~ olduklanm 
soylemektedir. Bu muahede Fransa, 
Almanya tarafmdan taaruza ugrad1g1 
takdirde Lehistamn otomatik olarak 
Fransanm yardunma ko~acag1 mu
sarrah bulunmaktadll". Bu hafta so
nunda, Lehistana kredi verilmesine 
mtiteallik olan mtizakerenin iyi bir ne
ticeye varacag1 umulabilir. Baz1 siya
s1 zevatm, bu silahlann vaziyet ne olur
sa olsun, Fransanm muttefiklelinden 
her hangi birisine tevcih edilmiyecegi
ne dair teminat almak istedikleri 
soylenmektedir. 

Doktor Gobelsin Mussoliniye 
telgraf1 

Bcrlill 1 (A.A.) - M. Gobels, Ve
ncdikten avdet eder etmez M. Mus
soliniye ~cktigi telgrafta: 

cMslekda~1m M. Alfie1i ile fikirleri
mizin ve hedeflerimizin . ayni ol
dugunu gormekle bahtiya11m.» de
mi~tir. 

italyan propaganda bakam M. 
Alfri de M. Gobelse bir telgraf ~eke
rek, duygulari ve fikirleri arasmda 
derin bir mutabakat bulundugunu ve 
bundan dolayi kendisini ~ayam teb
rilc gorildtigiinil soylemi~tir. 

IRTIHAL 
Giizide Turk kadmda11ndan ve Te

pedelenli ahfadmdan Yeni~ehirli Ba
yan E~ret d tin gece Modadaki ko~
ktinde vefat etmi~tir. Merhum sek
sen be~ ya~ma kadar ya~anu~ eski 
edebiyatimiza vukufu ile tamnm1s
trr. Neslinin btitiin edeb1 yilksek sl
malan onun dostu vea~inas1 idi. To
runu ressam Melek Celale ve oglu 
muallim Bay Kamna ve damad1 avu
kat Ceial So!uya beyam taziyet 
ederiz. Cenazesi eylilltin ikinci ~ar

~amba gtinii saat on birde Moda <;a
ymndaki ko~ktinden kaldmhp Ka
dlkoy iskele camiinde namaz1 kllm
dlktan sonra Sahrayi ceditteki alle 
makberesine defnolunacakt1r. 

! Eylill 1936 

I ~OR~'9 '1 Bu alqamdan itibaren, yalmz birka<; gece t<;m 

Kad1koy S U R E Y Y A Bah~esinde 

(AK~AM KAPANI~ FiATLERt) 

Esham ve Tahvilit 
1st. dahill 97,- 4 B. Hamiline 10, 

Istanbul 1 Eylul 1936 
Prof. ZA Ti SUNGUR temsilleri 

( lllusyonist • Manyetizma ) 
Tekmil programile • Duhuliye 35 ve 50 

KupoI15Uz 1933 • Miicssis 80,-
istikraza 97 75 T. C. Merkez 
Onitlirk I 23,42,l/2 Bankasi 83,50 , __ _ 

Matine ve suvarelerde S jN £MA k1~bk salonunda 

Oskiidar, Bostanc1 ve Fenerbah~eye tramvay vard1r. 
• II 21,82,50 Anadoluhisse25,40 ------------------------------

» m 21,95,- Telefon 7,50 Ikt• t v k A I t• d 
Miimessil t 46,65 Terkos 12,50 1sa e a e ID en: 

» n 45,60 <;imento 12,10 
• III - lttihat dc~r. SAO 

r, Bankasi 10, Sark • 0,70 

(Para (f;ek tiatlerl) 

Pam 12,06,- Pra~ 19,23,32 
Londra 634,50 Berlin 1,97,40 
Nev York 79,22,50 Madrit 6,50,80 
Milano 10,08,63 BeliJ'ad 34,69,75 
A tin a 84,-,-

Zloti 4,22,37 
Ccnevra 2,43,64 
Briibel 4,70,50 Peng-o 4,26,32 

Amsterdam 1,16,94 Biikre~ 107,36,90 
Sofya 63,15,82 Moskova 24,87,54 

~Dmif•l\W 
2 Eyliil 936 <;ar~amba 

istanbul - 18 Muhtelif orkestrar 
eserleri (plak) 19 Haberler. 19,15 
Mulltel:f plaklar. 20 Halk musikisi 
(plak) 20,30 Stiidyo orkestralan. 
21,30 Son haberler. 

Saat 22 dea sonra Anadolu ajans1-
nm gaietclere mahsus havdis ser
visi. 

3 Eyliil 936 Per~embe 

.. .islanhul - 18 Dans musikisi (plak) 
19 Haberler. 19,15 Muhtelif plaklar. 
20 S1hhi konferans (Dr. Salim Ah
med Qah~kan tarafmdan) 20,30 Stad
yo orkr3tralan. 21,30 Son haberler. 

S'lat 22 den sonra Anadolu ajans1-
nm gazztelere mahsus ha vadis ser
vis1 

Nobetc.;i eczaneler 
Bu a~am nobct~i eczanelcr ~un

lard1r: 
f?i~li: Ma~ka, Taksim: istklal c::i.d

desinde Kemal Rebul, Kurtulu~ cad
desinde A. Galapulo, Beyoglu: Ga
latasaray, Pasta sokagmda Garih, 
Galata: Top~ular caddesinde Hida
yet, Kas1mpa~a: Vasi!, Haskoy: HalI
c1oglunda Barbut, Eminonti: Be~ir 

Kemal - Mahmud Cevad, Heybelia-• da: Tomadis, Btiytikada: Merkez, 
Fatih: Sara~hanede ibrahim Halil, 
Karagtimrilk: Ali Kemal Giindogdu, 
Bak1rkoy: Hilal, Sanyer: Osman, Ta
rabya, Yenikoy, Emirgan, Rumelihi
sanndaki eczaneler, Aksaray: Cenah
pa~ada f?eref, Be.:;;iktB..'?: Silleyman Re
cep, Kad1koy: Sogiitliic:;e~ede Hu
lusi Osman, iskele caddesinde Saa
dct, iisktidar: imrahor, Fener Ba
latta Hiisameddin, Beyaz1d: Asador
yan, Kil~ilkpazar: Necati, Samatya: 
Kocamustafapa~ada R1dvan, Alem
dar: Cagaloglunda Abdiilkadir, f?eh
remini: Topkap1da Naz1m . 

Uti yilkacla'n1n 
te111iz h.aval1 ve 
gtizcl manzarah 
yerincle satihk 

EV 
Btiyiikadada Nizam cihetinde 

~amlar i~inde en tcmiz run:aJi ve 
en miikemmel manzarah bir yer
de biiyiik bah~eU, ge~ tara~alt, 
i~i ~· boya11. mu~mba do~eli bh" 
ev satilikt1r. 7 oda, banyo, akar 
soguk ve s1cak su tertibatt, bol 
suyu, bina dI~mda aynca mutfak 
ve a~~· odaSl, ii~ bin metreye ya
km ~i~ek ve yemi~ bah~eleri, bin 
kok kadar yeti~mi~ bagi, bir ~k 
yemi~ aga~lan vardir. Fazla tafsi· 
lat i~in (Ak~am) gazet.esi ilin me· 
muru Nureddine miiracaat. 

Telefon: 24240 

lstanbulun en giizel 
sayfiyesinde iyi bir yer 
sahibi olmak isteyenler 
i~in miistesna bir f1rsatl 

1 - A~ik eksiltmesi on bet giin mi\ddetle uzablan ve 17 /8/936 ta• 
rihinde ihalesi yap1lacag1 evvelce ilan edilen Marmara mmtakast «la· 
tanbul» til~iiler ve Ayar Ba, Miif ettitliginde kurulacak olan miitena• 
vip ceryanh elektrik saatleri ayar masas1 verilen fiat haddi layik go· 
riilmedigi i~in ,artnamelerde yapilan afag1daki degi,iklikler dahi· 
linde yeniden on bet giin miiddetle a~1k eksiltmeye konmu,tur. 

2 - A» A~ik eksiltme tartnamesinin 9 uncu maddesinde yaz1h tes
lim miiddeti ayni tartlar dairesinde bet aydan yedi bu~uk aya ~1kar11· 
mtfbr. B» Fenni fartnamenin 24 iincii maddesi ve 111 inci fasl!mD 
A ve B k1s1mlannda yaz1h 3 V oltmetre ile 3 aiipermetre E 1tnmf1n• 
dan degil yanht paYI % 0.5 olan F sanifindan olacaktir. 

3 - ihale evvelce ilan edilen tartlar dahilinde 3/9/936 per,embe 
giinii saat onda iktisat Vekaletinde yap1lacaktir. (531) (550). 

Bayburt Askeri Sat1nalma Komisyonu 
Ba~kanl1gtndan : 

1 - Bayhurttaki kit'a ihtiyac1 175,000 kilo fabrika unu satm alma• 
cakt1r. Tahmin hedeli on dokuz bin iki yi.iz elli lirad1r. 

2 - ~aTtnameler Bayburt Askeri Sabnalma Komisyonundan bedel• 
siz abmr. · 

3 - Eksiltme on alb Eylul 936 ~artamqa giinii saat 14 Bayburt 
Mevki K. Dairesindeki Asheri Satmalma komisyonunda olacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktir. 
5 - Muvakkat teminab 1443 lira 75 kuruttur. 
6 - Teklif mektuplar1 16 Eyliil 936 ~artamba giinii saat 13 e kadar 

satin alma komisyonun hatkanhgu~a verilmit olacakbr. (621) 

Ankara Miizik Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden; 

Bu y1I okulumuza se~im yoklamas1 ile ahnacak yeni talebelerin y&• 

ztlma i'1erine 10 eyliil per~embe g~nii ha,Ianacak ve 19 Eyliil cumarte
si gi.iniine kadar si.irecektir. 

Se~im yoklamalar1 22 Eyliil sah giiniinden 29 [yliil Sah giiniine ka· 
dar yap1lacakllr. 

Okula girme fartlar1 tunlard1r: 
1 - Milzige istidad1 bulunmak, 
2 - ilk olrulu iyi derecede bitirmif olmak, 
3 - Yati 12 den kii~iik ve 14 den biiyiik olmamak, 
4 - Okumasma engel bir sakathg1 olmamak «Hastalik, sakathk, re· 

kaket ve ilah .. gibi.» 
Okula almacaklardan 10 talebe Milli Mudafaa Vekaleti emrindn 

Rando ogretmeni olarak se~ilecektir. 
lsteklilerin, yukanda yaz1h gi.inlerde, ilk okul l}ahadetnamesi, niifus 

kag1d1, aft kag1d1, Sihhat raporu ve 4 lane fotografile okul direktorlii· 
giine baf vurmalar1. (545» (623) 

~....,..,....,.,.... ..... Taksim Bah~esinde 

bu ak~am 21,45 de 

Tarla ku~u 
Biiyiik operet 

3 perde 

BULMACAMIZ 
Soldan saga : 

1 - <;orbas1 me~hurdUl' (7) Be
yaz (2) 

2-Azamizdan biri (2) Azam1zdan 
biri (4) Nida (2) 

3 - Sual (2) Donmul? (5) 
4 - Biberon (5) Tahammtir eden 

madde (4) 
5 - Qifteyle vurulan (2) Nida (2) 
6 - Nota (2) Bir isi.m (5) 
7 - Mayi Ol<;iisii (5) Vilayet (2) 
8 - Arzu (3) Zaman (2) Sonuna 

«lf» koyun yarun olsun (3), 
9 - Beyaz (2) Edat (2) 
10 - Kayik kullanan (7) 
Yukardar.. a$ai}i: 

1 - Ustii kalayh ince demir taba
ka (5) 

2 - Minarenin tepesi :(4) Dinle 
diinya ~Ierlni ayrran (4) 

3 - Merhametsiz-,(5) 
4 - Karagozful arkadq1 :c7>. NJ... 

da (2) 
5 - Azarmzdan birl (4) Bir ic;ki :(4). 
6 - Ad (3) i;;tmendlfer '(4) 
7 - Sonuc;suz (4). Tok degll ~(2t 
8 - Memnun (5)_. 

2 

3 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

Beyoglunun merkez yerinde 
T e1-zi, moda atelyesi, doktor . 
yazthanesi veya ikametgah 

olmaga elveri~li dort oda, mutfak 
ve banyoyu havi bir daire kirahktu. 
istiklal caddesi ($1k) sinemast kar· 
~nsmda 156 numarah clstiklal apar· 
hmant kao1c1sma miiracna t. 

9 - Nida (2) K1l?hk degil (6) 
10 - TB..'? (4) Giimi.i~ (3) 

GE<;EN BULMACANIN HALLI 

Soldan saga: 1 - Nekahat - Ha, 
2 - Emel - Kulak, 3 - Samahat .. 
Ra, 4 - irak - Dar, 5 - Melahat • 
Be, 6 - Adavet, 7 - Cehalet, 8 -
Akit - Ebe, 9 - Mesamat - Ar, 10 -
in- Re -Ask . . 

Yukardan a~gi: 1-Nesim - Ca.-

mi, 2 - Emare - En, 3 - Kemal -
Hasi 4 - Ala.ka - Akar, 5 - Halima_ 
0 - Aka • Adeta, '7 - TUt - Tat - Ta. 
9 - Harabe • Bak, 10 - AkareUer. 
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CAMBAZLIK 
Ge~en giln olimipiyadlara dair bir 

yazi okudum. 
Yaziyi yazan eski me.piur ko~ucu

lardan Omer Besim. Umumiyetle spor 
lflerinde -bi.zim mikyasmllzda- salA.hi
yet sahibi Olan Besimin yaztSU\l bul
dum. Bir daha okudum. Dikkate deger 
taraflanm ~ allyarmn: 

c:Olimptyadlllra pm 5.1 milletin im
kAn cWtQtnde ~ ettiii mUsabaka
!arm hemen • ptllllda Amerika.11-
lar bUJUk ~ gtlsterdi. 
r AtletimDslltpsiipUrdiller, serbes gii· 
l'e4l kazandllar, y\izmelerl, boksu, buo
btbolu bir ~ temizlediler. 

Futbolii ttalya. GrekD Rumen gitret
leri de ftmal memleketlert blr ~ 
t.embledller. 

•.. Aimanya ayuDlarm biteeeil gua. 
lerde birdenldre llerl flrl&yarak bmJa 
g~en blr vmiyet aldl.> 

Besim, Abmm.yanm birdenmre biiJle .., 
D •• ·~ 

l\USlltlN tsTtJaALt 
M1s1r inglltrenin nufuzundan ~Iktl, 

istiklalini eline aldJ. 
19 uncu asnn b~lngicmda sona er

meyen Mehmed Alinin ve oglu ibrahi
min te~ebbtislerl bertaraf ed1lirse, Fi
ravunlar diyar1, Kleopatradan berl is
tiklaline sahip degildi. 

!rnpartor Ogusta Antuani maglftp 
ettikten sonra Ml.sir evvell Romanm, 
sonra Araplann, daha sonra T'Clrklerin 
nufuzunda kaldl. 

OUltNAL Bia (;Ult 

Vtyanada arsulusal dl!I kongresi top
landJ. Bu kongrede 6grenctm: .Bavyera
da her evlenen Jazm ~ eff&Sl ara
llllda bir de takma damaJt V8l'Dllf ••• 

Kongre reJsi meslekt~Iarma tavsi
ye edtyor: 

- Bunun propagandaslill yapllllZ, 
her evlenen klz bir de takma damak 
yaptirsml .,.. 

~EKtRDEKTEN YETt~Mt~ ... 

Londrada, bir ~i<;e~i diikkamru ka
sasmdan be~ on para ~an bir ihtiyar, 
altm1~1k bir serseriyi mahkeme 15 se
ne hapse mahklim etti. 

Biraz agir ceza degil mi?. 
ingiltere efkAn umumiyesi de bu 

hiikmil garip buldu. Bunun iizerine 
mabkfunun terciimei halini ne~retti
ler. Enteresan. 

Bu adam ilk defa sekiz ~da ilrien 
yankesicilik. s~u ile bapse mahkftm 
e~ ve otuz alt.J. Y&.flll& kada£ ~ 
giicil. hapishaneden ~Ikmak ve y.eni 
bir s~ i.p.eyip gene hapisbaneye gir
mek olm1J4. 191 'l de de id.am& mahkQm 
ed11~, o mada. bir affl nmnmt. ol
mu., ve kurtulmu., ... 

Bu miikerrer ve ag-Ir sablkalan na
mn dtkkate alan mahkeme ihtlyan 
btr daha ~J.kmamak ilzere hapse t1ktl. 
Bir daha ~1kmamak ilzere diyoruz, 
~i.inkil ye~ ~ yqma kadar. hapls
bancde biraz gfi~ y&f&l"I ••• 

bir vaziyet ~lD.l ~yle izah ediyor: 
c:Barfikste tek parmakla ft.muda 

kalkmak, halkada yilztistii taklak at
mak, beygir ve kuzuda bruJ 8.l?atI du
rup yanm ~ark ederek gerl donmek, 
oldugu yerde perende atmak, tek kil
rekle Pad1 Bot idare etmek, kiireksiz 
Padi Bot ile yan~ v. s. derken, Alman
ya yapllan mtisabakalarda kaybetttii 
puvanian birer birer kapatarak dolmz 
birincilik farklyla biiti.in di.inyayi mag
lllp etmege m1Waffak olarak birincl 
oluverdL> · \ 

Yani, Besimin dedlklerinden pekAJA 
ap18f11'1lil Obi camhazl1k karJf1IUf 
ifle. Cambazlllt spar mudur? DegU ml
dir? Bu.nun. ce:vbml. Besim ~u suretle 
veriyor. • 

c.AJmanlar bu hareketleriyle fena ~
gir a~tllar ... bu ... olimpiyadlann istlk
bali balwmndan her halde hayirh de
gtidir.> Orhan Selim 

? 
YENt :tNGb.tz PVLLABI 

ingilig pullanrun iisti.inde bir ~er
~eve, ~er~evenln i~tnde krali~e Viktor
yanm profilden b~1 vardl. 7 nci Ed
vard tahta <;Ikmea bu ~er~eveye onun 
profilden b81pll1 koycfular. SOnra 5 ncl 
Jorj ta~ giydi, ayni <;er~eveye onun 
profilden b&fUll koydUlar.. 

8 nci Edvard kral olunca bu sefer 
yeni pullara. bilsti.inil yapmak istedller, 
fakat bu ananeye muhalif olacaktl, 
vaz ge.;ildl. Yeni pullar krall~e Vlktor
yarun .;er.;evesini gene muhafaza ede
celt ve i~e 8' incl F.dvardln promden 
bquun resml yapll8.cak. 

B1R DEMET MENEK~E 
• hllfll: min nxit•in mii·atl'

stnde ~n.; blr bayan, gen~ bir baJ8 
bir d8met meneqe uatti: 

- Aluuz, kanmza hediye ederslnlz; 
-BekAnm 
- A1mlrl, sevgiUntm lladlye ....,... 

Diz. 
- Sevgillm yok. 
- Oyle ise kendlniz 1c;in aluuz. 
- Ben c;~egt ne yapayun. 
- Bana hediye edersiniz. 
Gene; baym bu 80z iizerine inadl kl

nldl, c;ic;eit alck ve bayana v81dL 
B1J D& NJ1"4D.t 'IAIUl'I 

tspanyadan hep fen& haberler, amJD. 
l1 haberler gellyor. Bu g0z Y8'l&n am. 
smda bir de giller ytlzltl havadia bul• 
dnJr. 

VefhJH! beltekAr-Vlres'ill ?tladr1dde 
me~hur operetl Kariiksa'run oynandl
gi geceydi. 

Vires tiyatroya geltll, ltap1da yamna 
bii' gaze~ mttvezzll yallqt1: 

- Nl'olur, ~ bana panua'btt' bl" 
let versenize. 

VJres miiveplp fQJla JU baJm: 
- Degmez, dedl, Mad1ksa g&:QJe. 

eek bk operet deiJl. 
Ertesl giinil.m\b'em bestekAra. tmm· 

vayda rasladl ve-uzaldan seaiendt: 
- BaJ V.irea baklemz vann1f lla

riiks& goriilecek. operet deiUI ... 

A1man1ann yenl yaptirdlldan Bindfttburg balonu Nev Yorkta halkl ipehlr 
tiRabad9 psdinnektedir. Yukandaki resimde balon fChrin yiiklek Wnalan 

tiserinde U(:&l'ken ~oriinilvor. 

I MS1 a 

B&$Yeklllmizin muhim nutku 
(Bat taraf1 1 incl sahifede) 

Bu mada deniz ve kara tayyare fi
lolan b~ekiUmizi havadan lstikbal 
ettiler. 

Tayyarelerin akrobatik harekeUerl 
herkesi tath bir heyecan i~inde brra
klyordu. ~hir b~tan b~ donan
~ti. Bugi.in herkes magaza ve diik
lilanru kap~ ve bqvekilimizi 
seJAmJamak ic;ln Kordona 11lmi4tl. 
Kordon kalbahk blr fns&n kiitlesl ile 
dalgalamyordu. 

izmir vapuru demir attiktan SOB

ra ~rimlzde balumm adH,.e 'f'e

klll B. ~ Sa~llu, ft1f, mits
tahtrem meTkl kmnandanl ve belie
diye- retst blr motarltt vapura gtde
rek bqveJdUmfzt istikbal ettner. 

llfttealdben ildhct b1r mot6rle de 
~hrlmizdeki generaller, mebuslar va
pura giderek muhterem misaflrimizi 
sellmlachlar. 

ismet inonii nhtllll8 ~lkmca Kor
don, halkm alklf tufanlle c;mladl. Bu 
sirada herkes sonsuz blr sevtn~: 

- Y•, varol ... 
Diye baimyordu. Bafvekll ha1k1n 

bu samtmft tezahti.ratma mukabele 
edfyor ve haUa beffus b1r ~ fie 
seJA.mhyordu. 

DENiZE Dtl~ENLElt 
tsmet inonil. nhtunda hazirlanan 

otomobile binmediler ve halkm ara.
smdan yaya olarak ge~megt tercih 
ettiler ve Pasaporttan t;Jehir gazino-

suna kadar yaya yliriidiller. 
Burada pek fazla 12'.c:Ubam var

dt. ~zi yakmdan g6rmek 
ic;ln gelenlerden bir kac; k1'1 ,denize 
d~il ve derhal kurtanldl. 

tsmet tnonil f?ehir gazinosunda 
biraz- istirahat ettikten sonra · fehrl 
otomobll ife gezdller. 

Vallfl va milstahJrenl mevld lm· 
mandarum matamtarmd& zlyaret et
tiler. B&fVeJdllmlz Orduevinde blr 
saat kadar isttrahat ettl ve general
ler, Jnm1w11htnfarJJI hasbfhallerde 
bulundu. 

Saat 17,30 da asker! m1zikamn is-
tlkW m&qllJ Be tuana .... Jll8llto 

slnd• batl ..... Dr•• ..... . 
90k btty(ik Dir Jmlafwldt t.efldl edfi. 
yordu. Siiylenecek nutuklann her 
tarattan dinlenmesi lc;ln hoparlorler 
Jm~ .. 

BEl.J!Dtn: REtsi.NtN NUTKU 
EvvelA belediye reisl doktor Beh

c;et Uz blr nutuk irad ettt. Fuann 
ehemmiyetmi ve tmllr 8.l'Sluluaal 
tuarmm ko~ hillltlmetlerde kuru· 
Ian fuarlardan daha gtizel ve mii
kemmel oldugunu anlattl. Dart sene 
evvel yangm yerinln 1manna ~ 
caA1ru vadetmif oldutunu ve bu se
ne yalruz fu&I" kJsmmm ye~
meslne bilyilk ehemmly.et verllerek 
~dillnt, bundan 80JU'a da KUltilr 
p&Tltm dl!m milteHmtt 'Mr" eser olara.k 
me~a< getlrtlecelfhi s5y1ecl' ve 
faamt Joeydana gelmeslndeld yftlt&ek 
yardunlanndan dolayi bqvekllimiz 
11& iktlsat vek1Hmire :l:zmirlller 'na
mma tefekldlrlerlnl blldirdl. 

Dokto:c Beh~t Us bundan soma 
hmlre lal.rfl gtistemilen bu a)AJradan 

dolaJl fzmtrlHerJn f1Hmm1amun Ata
tOrlte ibllinn mcai eyledL ll'utalc gs* 
aJJntlandl. 

FVAR ~OR 
Blmdan soma :lamet :inanil ldlnrt1-

ye plere:t aJJn!llar mnda .pa, Illa 
nnttm ~ 

- cBu. hv*aUI· &Onlmndlt tad.. 
Uled. m_., se1Am1ama11 iota pt. 
- lmdm rv .... m . biltimi nwnl .. 

ipa sewUdlml ft, - --bllM.-J 
blr mf181 • ballne plmnbw c;ak 
eJlinno1"9 'fllllJonm. 

trmtr bllledlplbwtn, ..aa,etln, .,.. 
klletlerln ve bir eok vlllyetlm:ln ..... 
Ml eaarler vflcmla ~ ~
~ bilirltn. l'allatt milr ya. 
pitch, nele yapllmaSl temennl olu
nabllir, bunu fuan ge?AllkteD" sonra 
slSyliyecei!Jn. Bunun 1~1n milaaade 
ederseniz fuan ~•m, hep beraber 
geseUm, Sonra n8Sll bir eser ka.r.,i
smda bulundugumuz h&klnnda he
pimlz fikrlmizl sOyllyelim.> 

Ba.pekillmiz: 
-Yqaf. .. Y~ .• 
Seeled ve alklf!hUt arumda Jdll'llll

den indl, maJraaJa lmrdelA.JI kmtl. 
Biltttn davetlller kendlleriD1 tatip edl-

yordu. Srra ile pavyonlar gezild1. 
izmtr ilziim kurumu pavyommda 

b~ekile izmir \izfunile yap1lrm~ ~l
ra ikram edildi. Sonra sanayi mii
esseselerinin pavyonlanm gezdiler. 
Trakya pavyonunda Kazim Dirlk 
kend1lerine izahat verd1. Bu s1rada 
halk mutemadlyen 1smet inoniinii al
kl~l1yordu. 

Ba~vekilin muhim nutku 
BruJvekil ismet inhii saat 

20,30 da Fuar gaztnosunda belediye 
taratmdan oereflerine veri1en 25& 
~ z1yafette buluDlla ZlJ8fette 
WllWler, mel9ualar, generaller ba1Uno-

JGl'd11. ~ - i.; :e'tlbpts -JllDlia ollm,,.. mAwl• aijytalt 
Adr de .. v, 
tzmtr fuarmm her tarabm gDrdUll

ten sonra muvaffak bir eser Jra:qwn
da bulunduiWJmza fUpbe JOltt1l1'. 
ipliyorum Jd bOyle 1*" eaa 6ldl 
pitrn:IU f9ID ~'"a deem • ; r la 
:bmlr beledl!rtBl V9 M1swl .,.. ..... 
dlr. Blrlau; sene enel burasl bblblD 
bildtglmtw bof ve hattl harap blr sa
ha halinde idt. Bunu ikt1sadd ~ 
reketlerin blr toplantl yerl ve memle
ket sanayil i~ blr niimune sergisl 
olarak dii~mek ve burada bir kill
tilr park yetl~tirmck fikrl asn ve ytik
sek bir dii~ilnced1r. 

Bu sene birka~ ay i~inde elde Etti-
len neticeler ilelide bu dol~t.Ignmz yer

lerin 1zmirin giizelligi ile hakiki ve 
ahenktar bir mecmua ~ edecegl 
'ilmidinl insanda kuvvetll bir surette 
u11mdl1170r. 

izm1r aergial aa-a111h~al bir sergl 
olarak dtlfilnUlmU.ftO.r. 8eaelerdeD 
beri buraya dost memleketler i.ftirak 
ediyor. BU sene &>vyetlerln gftzel 
pavyonunu gordiik. Dost memleketin 
her sene her sahada terakkllertnl ye
rind'e ve yalandan giii"mek biZlm ~ 
memnuntyeU mu,cip blr m~ededlr. 

SOvyetlerin sergiye daima ehemml· 
yetle ~ ettiklerinden dolayi bil
hassa t~ etmek ister1m. 

Mwr pavyonunda pamuk sahamn
dldli ldillel nttmuaeler w Mmrm bu 
sahadeld tJnalddlel'Jld g(l8tew11 -. 
veller bende iyi bir tntiba haS1l et
~- Dlger eiin'lert de memnuniye
te ~yandlr. MlSirlllara sergiye gt>s
terdiklerl a1lkadan bilhassa te~kkiir 
ederim. 

Yunan pavyonu blze Yunanista
mn istifade olunacak bir ~ok eserlerl 
buiundugunu gtisteriyor. Pavyon iyi 
bir zcvkle tanzim edil~r. Yunan
hlara bllhassa te~kkiir ederim. 

Arkad8f1ar, izmir fuanna beynel
mllel sahada bii)"ilk blr ehamiyet kar 
zan~ dilfilntlyoruz. En evvel 
izm1r tuannm milll blr toplantl yeri 
0Imasm1 istiyoruz. Eger biz biltiin 
memleketin bir seneUk jktisadl hare
ketlni sadakatle gasteren blr ser.gt p
pablllrsek a81l o zaman vatandaf.lar 
nazannda ve beynelmllel sahada d& 
nazarai dikkati celbedecek gilzel blr 
eser vilcucla getlrmlt oluruz. 

Serglye b1r ~k vlllyetlei 1ftirak ve 
giizel muvaffakiyeW eserler te'1llr 
etmif]eldlt. ToplU bm yerde inmn 
memleketln.ID esel'llednl g6rdillft sa
JDBJt' bndl ihtlyacl Olan ~ bJ· 
meU1 ~Jere teaacHlf edlyar. Ban!an 
~ tmutabntraek bu yb!en 
memleiete servet gfrecellnt tahmbl 
ediyoruz. 

iktisacU milnasebetler heqeyden 
evvel tan1mak ve tamtmak JD1Seleal- . 
dir. YaJDJz burad'a eeer t'8fbSr eden 
vUlyef ft f81lhiertmls IMqld8 aahfll' 
eh~ ottnmna bQyilk blr emel 
baglamamalubrlar. 

BU zlbntpt balllr oluaa bUtlD 
memJehtJm: kend1 eaerlarJnl. tan1ma_. 
P,ppiiet.ederae dahllli~mOU
sebefi .,. mUbade'le o nisbette-artar Ill, 
lnJDUD n,,.,.., pldilt t,ahmtn OlU· 
DMJRL Bmmn, faydaat her '8Jdm ..... 
vel serglJmlln pllr. 

Arkadql&r, ' Mtlletlertn hayatmd& 
harlcl tlCaret ltadar dah11l ticaret de 
miihim bir rol oynar hattA. harlct tl
caret daralmca dahlll tlcaretln genif
lll1 ,bll'l;ok smntllarumza bafb,ca c;are 
hallne gellr. 

Sergi, memleketln muhtellf la
SlDllan aramda ~ taDJf'"&ll 
t'.tm:l1D etmea1 baklm1ndan da gf1Bel blr 
eserdlr. Berll &erek endiiatri ve &erek 

ziraat noktai nazanndan Tilrklye,l 
tamamlle temsll edemiyor. 

Varhgumz bu eserlerden fazla, ~ok 
fazlachr. Bnnun sebebini her~yden 
evvel J:aOyle bir sergiye her vilA.yett.. 
ve her tarafta fazla ehemmiyet veril· 
memesinde aramahdlr. Her vilayet ek
siklerinl tamamlJyarak serginin inki
~fma hi:unet etmelidlr. 

Vllayetleri.miz pavtyonlannda, bana 
burada ~ttktan sonrQ gelen sipa
ri41erle kenrllertne olan miiracaatle
rin faydaslDl gordiiklerini s0ylediler. 
~ meBN"!!M7 c:laha iyi b1r fe)dlde 
~ o1D14Ar~ Sergt .,m INllema 
m. n= g6i6ui) *' ~- Ufat 
mPm11e1er1a 8lllld:J mUtJaat:a 1:efb1r1 
WWW# 1RlJD '* "8rllP lntlllal ettl· 
:reeeND Sergldl buldDpnt mtilllm 
ekait :tmzm. ci-Ywmda turlsm i~ llltl
fadlll ohm ~ 1jll!Jlerin t.efbir dl· 
mt!Sesldlr Jl4:w'1 tmm turiml JIOk• 
tlli ., - lllijmetU JllSf*rl 
allrll 1* ,.,... Geleeek aene aym:a 
1*" wr•1• im,est lAmmdJr. 
Ar~ar. serginin biitiin memle

ltet.e ~ biiyiik blr toplant\ yeri ve 
arswlusal buyiik bir klymeti hatz, Till'
kiyeyi tamtacak blr V8Slta hallne gel
mesl i~ villyetlerin, :tzm1r vUAyeU 
de dahil oldugu halde, daha fazla ~ 
l~mas1 lAZimdir. Biz, aramIZda hiikft
metin mesul adanu olarak bunu s0y
lerken gelecek seneler daha lyi ~allf&
cagunm size soz ve~ oluyorm. 

Tiirkiye, killtur ve iktisadi faaliyet
leri miitemadiyen ileri hamlede oln 
bir memlekett.ir. Biiyi.ik bir kiiltiir fa
aliyeti ~ dil kurultaYlD.l kapadlktaD 
sonra 1zmir fuarlD.l muva.ffaklyetle 
~ bulunuyoruz. Her sahada oldQ.. 
tu gibl killtiirel ve ekonomik sahada 
UerJJemek 1¢n bliytik relsi cumhurun 
yakm aJAJraJan .beptmlzde hiirmel 
uyandmnakt.adu:. 

tzmlre gelirken tuara karf1 bil.yk ~ 
~ g0sterdiklerl gibl tzmirWere s&o 

lAui ve muhabbetlerinl bil~ ha,. 

na emre~erdi. 1 

Arka~ar, huzurunuzda. butiln t. 
mirlilere kar~1 bu vazifeyi ifa etmek 
benim i~ ~eftir. izmlrde binlerce 
vatand&.fm toplandlklanm ve sevtaf 
f~de bulunduklanm g6111yorum. ae. 
lecek seneler, bir~ seneler diyerek 
uzatmak Jstemlyorum. Oelecek sene 
izmir fuanm bu gordilgumiizden <1a,. 
ha iyi bir tarzda gorecegimize eminim. 
izmirde gordilgiim iyi kabulden dm.
y1 1zmirlilere ~kkiir eder, milsaade 
ederseniz sizlere muhabbetle veda et;.. 

mek isterinu 
BruJvekilin nutku ~k ann,IandJ. Bu 

srrada Sovyet sosyalist ittihadJ tlcaret 
odalan btrligt reisi taratmdan fuar ko
miteslne gelmi~ olan tebrlk telgra.fl o
kundu ve Sovyetliler lehlne tezahttrat 
yaplldt. 

Bundan soma b~ldl ve refakat
lerinde bulurum slhhat, lkttsat, ma
lly e9eldllerl, if banbm umum mG
d&I; 80mer Bank umum mildortr, 
nn8" ••nm m:8d8I: llt i.t:anbunlm 
plea mebmtlat, general' D'znn 1'li9 
1mnir vapuruna geldiler, balk taraful. 
dan uturWidllar. 
Vap~tam saat 28 te l1manumzdaa 

hareket ottt. 

lnalltare kraft geRyor 

tngllterentn muhterem trail aekl
zlncl :Edftrd Londi"adan lraJbrek ft 
blr ~ feldl'leri dolqarak fat,ant.Jla 
pllyor. Bu muhterem ~ 
~blr mflddet bJdildan. .... 
ra fita11btddan da. rmufraya dZlnec• 
ur. Yatbt seyabaf etttl'De llfre a
Lmldi'&J& dmtl tartJdfe ~ 
~ b!r .,ah&t: btanbu1daa 
EandraJI& JBUL Btl tamla blr ..,.. 
battlr yant :fstanbUld&n IAmdia,a IQ 
dt!' fUepJe- ve blr muharrfr ga.tta ,. P'• vat'. Cblraf1a profealiril I'd 
8abrl fstsnbuldln Londraya fDeplil 
yaptlfl seyahau 6yle gbe1 resliDler1' 
w O)ie gdzel mtlbalarla silalemlf it 
yat kadar .fahane deilf fatat ~ 
1t1bar11e .;ok miltenevvi seyahat not. 
Ian vardlr. istanbulda.n Londraya fi
leple bir yolculuk ismi verilen bu ese
ri seyahat merakhlan mutlaka oku
mahdlrlar. Ugrndl~ memleketler. .,. 
o milnasebetle bahsl ge.;en yerler o 
kadar enteresan faslllarla bezenmff 
ki tlpla yolculUk yapar glbl her oku
yam memleket, memletet dolafb.np 
Lo1*aya g6tQrilyal'. 
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~~ ~~CJ 
Izmir liman1nda 
Tenzilath tarifenin 
tatbikine ba~land1 

Maden f abrikas1 Erganiye A'!tep fzstzklarz 

d 
A d• 01gasaga ~zktz 

izmir 1 (Ak~am) - Izmir lim:a
nmda tcnzilatll bo~altma ve ytikle
me ta1if esinin tatbikine b~lannn~
t1r. iktisad vekftletinin tasdik ettigi 
yeni tarifede bo~altma i~lerinde ton 
bM,ma 25 kuru~luk tenzila.t yap1l
m1~ ve yeni tarif e 225 kuru~ iizerin
den tesbit edilmi~tir. Oilmriik ha
rnallan tarifesinde de eskisine n!s
betle mtihim mikdarda tenzilat var~ 
dlr. 

a eta Can Ver I Antepde pamuk~ulugun 
lhtiyar bir madenci, vaktile maden 

tiinelinde ge'Wirdikleri oliim 
teblikesini anlat1yor 

Ergani madeni htikfunet konap ve 40 senelik madenci Mustafa 

Zrganimaden (Ak~m) - Krom ve 
bak1r madenlerinin ii;;letilmesine b~
Janmas1 Erganiyi b~kal~tmm~ a.aeta 
~ehre can venni~tir. Yeni caddeler a<;J.l.
m1~. Sokalar temizlenmi~. Belediye ta
rafmdan yeni yeni dilkkan W! oteller 
yaptmlnn~tlr. Sekiytiz hanelik bu ~irin 

kasabamn hi.ikumet konag1 yilksek 
bir tepenin ilzerindedir. Oraya kadar 
giizel bir yol yap1lm1~tir. 
BELED1YE J~LERi DE iYi GiDiYOR 

Belediye rcisligi vazifesini maden 
kaymakam1 yapmaktadir. Belediye
nin on bin lira kadar dar ve miitevazi 
biit~esi ~er~evesi dahilinde temizlik 
ve tenvirat hususati milmkiln oldugu 
kadar yap1lmakta<hr. Baklr madeni-
nin umumi elektrik santrah bittik
ten sonra ~ehire de elektrik ccreyam 
vcrilecek ve sokaklar tamamile elek
trikle tenvir edilecektir. 

Burada be~ sm1fll ve ~hrin tam on 
tarafmda gayet giizcl ve modrcn bir 
Uk okulu varchr. Bu okulda ii~yilzil 
milte~~viz talebe okumaktad1r. Fakat 
!akir~il: dolay1sil tahsil ~agmda olup 
mektebe devam edemiyen daha iki. 
yilzil miitecaviz ~ocuk oldugu soylen
mektedir. 

VAKTiLE l\IADEN NASIJ .. 
~IKARILIR:\11~? 

Burada kirk sene maden i~lerinde c;a
hi;;m1~ ve ~mdi ihtiyarlanui;; olan ma
denci Mustafa vard1r. Madenci Mus
tafa eskiden bakln nas1l ~lkard1klan
m ve bu esnada ba~mdan ge~en mii
him hadiseyi bana ~oyle anlatti: 

c- ~imdiki maden ~lkarmakla bl
zim rnaden c;1karmam1zm arasmda 

< 

OLONCEYE 

daglar kadar fark varchr. Biz evvelce 
elimizde beziryag1 lambalan oldugu 
halde ~imdikl fabrikanm kuruldugu 
yerin list tarafmdaki karanllk genl~ 
biiyiik magaranm i~erisine girer ya
rnn saat kadar gittikten sonra kaz
malarla kazar ~uvallara doldurarak 
d1~an ~1kar ve bu i~i yapan ti.iccarla1·a 
cilzi bir fiatle satardlk. 

~imdi tilnelin i~erisi elektriklerle 
gilndilz gibidir. O zaman kapkaran
hkt1. Bu karanhk yiiziinden b~uruza 
~oyle bir hadise de geldi: Bir gtin tic; 
arkad~ ile birlikte gene magaraya 
girip baklr ~1kar1yorduk. 0 esnada 
magaranm ag1z tarafmdan gelen kuv
vetli bir rtizgar bezir Iambalarm1 son
d lirdU. Uz1imizde de ancak bir ka<; 
kibrit varch, onlan yaktik. Fakat lAm
balan rilzgardan yakmaga muvaf f ak 
olamaymca dI~ar1 ~1krnaga karar ver
dik. Tiinelde gozta~1 ~lkan blr yer var
dir ki biz orasma cenennem deresi di
yoruz. Oraya giden yan1p oluyordu. 
Bu olilm yerine gitmemege dikkat 
ederdik ve birbirimize seslenerek dO
nerken arkada~1m1zm blri yolunu ~
~1rarak cehcnnem deresine yuvarlan
d1 ve ne oldugu belli olmad1. <;tinkii 
biz yan~amad1g1m1z ii;in akibetinden 
de bir haber alamad1k. Her halde t>l
m4ti.i. i~te biz boyle maden r;Ikanr
dlk. Bazan ~imdi fabrikamn yamna 
kadar giderek seyrecliyor? Bir bizim 
maden ~1karmam1za bir de ~imcliki 
makinelerin maden ~1karmasma ba
klyorum da bunlan yaradan Cu.mhu
riyet hilkumetimize daima dua edi
yorum.> 

KADARI.. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

l.-------------------·---
Tefrika No: 61 ___ ,, 

- Agabey, benim yiizilmden blr 
clnayet J~lemene milsaade edcmem. 

- Billend; bu 1ztirab beni oldilre
cck. Soyle bu adam kimdi diyorum 
sana? 

- Dinle agabeyl .. Bu bedbaht kiz 
karde~ini bir dakika dinlemege ta
bammiil et!.. Aradan aylar ge<;ti. 
Gonnedim yuzilnil ... Nihayet bir gtin 
gebe oldugum meydana r;lkt1, ~~r
dJm. Ne yapacagim1 bilemedim. Sana 
haber veremezdim. Senden sakhya
caktun. Tekrar ona gitmege mecbur 
kald1m. Aglachm, haykuchm, hu;klr
dlml .. Yakasma yap1~rak cbeni bu 
ieh\ketten kurtar:. diye bir kopek gibi 
yalvardlm. Mtitemadiyen atlatt1. Ni
hayet sana haber vermekten ba~ka 
~are kalmadI. intihar etmek istedim. 
ka!f kere te~ebbils ettim. Fakat bir 
tilrHi yapamad1m. Buna cesarct edc
miyordum. Hayat ~ok tath! .. Btitiln 
izt1raplanna, ac1lanna ragmen c;ok 
tath! .. Olmad1. Olmad1! .. Nihayet di.in 
ak~m, doktor ~ramaga glttlm. 

- Doktoru kim ogrettl sana? 
- 0 soyledL Beyoglunda bir apar-

bmamn ikinci katmda imii;;!.. cOna 
git, benim taraf1mdan geldigini &Oy
lc, sana icab edeni yapar> dedi. Oit
tim ... 

- SonrJ.? 
- Giremedim! .. 
- Nl~in giremcdin? 
- Bilmlyorum, bir tiirlii bunu ya-

pamad1m. Utamyordum. Korkuyor
dum. 

- Daha evvelden utanmahydln, 
daha evvelden korkmal1ydm! .. 

- Baatlerce bir dilencl gibl dokto
run kap1s1 oniinde dola~bm. Oiremc
dim, giremiyorum, korkuyorum! .. 

Klz birdenbire kendini Bedrinin 
ayaklni1nm altma att1. Sanldl ona! .. 
Peri~an sa~larln dalgalanr.n esmer 
ba~m1 onun aynklarmm tistiine koy
du. Bir kopek gibi, sahipsfz kalan bir 
sokak kopegi gibi inledi, hayklrdl, 
yalvardl! .. 

- Agabey beni kurtar, beni kurtar 
agabey bu fcl~ketten! .. 

Bedri ta~ gibi duruyor... Sapsan 
blr renk! .. Elleri titriyor .. gozleri kuru 
ve lorm1Z1 ... Oayrilhtiyar! oldugu yer-

ihyas1na ~a11§1hyor 
Gaziantep (A~am) - Vilayet bi.it

~esi 460 bin ki.isur lira olarak tasdik
dan geidigi i~!n ziraat direktorlilgi.i de 
~ah~ma hlz1m arttirm1~tir. 
Pamuk~uluga fazla ehemrniyet ve

rtlmektedir. Vilayetimiz iyi bir pamuk 
mmtakas1 oldugu halde harbi umu
mide hububat !iatlerinin gayri tabit 
yiikseli~i jamuk ziraatini unutturmu~
tur. ~iradi ise taaliyetc giri~ilmi~, mer
kez, islahiye ve Kilis il~elerinde alb 
varyete iizerine pamuk tecriibeleri 
yap1lm1~tir. iklime uygun geleni ve
kalet int!hab Edecek ve buraca o nev
nl ziraatinin tamiminc ~all~1lacaktir. 

Bu ytl vilayet fidanhg1 ~1!1 ve 
a~1s1z olarak on be~ bin fidan dagit
m1~t1r. Islahiycdeki zeytin !idanbgma 
on be~ doniimltik bir arazi daha ila
ve olunmui;;tur. Su mebzuldilr. Onii
miizdeki y1l buradan killliyetli Iidan 
istihsal edilecegi muhakkakt1r. 

Gaziantep k1~hk fidanllg1 geni~le
tilmistk Burada bilhassa fisbk cin
~inin0 islahma ~al1~1lacaktir. Vekalet 
i1d ay sonra Antepte bir !isbk ensti
ttisu a~magi kararl~tirm1~ ve haz1r
hklar hemen hemen tamamlanm1~tir. 
Piyasaya arzedilen ilk !1sbk mahsuli1 
iyi ragbet gormil~tiir. Yalmz, mah
sule anz olan zenk hastal1g1 rekolte 
tizerinde yan yanya teslr yaprm~br. 

Vilayetin r;ok para getiren bir mah
sulil de iiziimdilr. Ancak, kurutmada
ki iptidailik ytizilnden deger fiatle 
sattlamamaktad1r. Bu yll bir koye aid 
tiziimle1in ziraat daireslnce fenni ~e
kilde kurutulmas1 mukarrerdir. iyi 
netice alrmrsa bu usul di~er koylere 
de tatbkik olunacakttr. 

Taksitle mal alanlar 
izmir 1 (Ak~am) - Urla kazasm

da vaktile milli emlakten bag ve 
bah~e alm1~, fakat sekiz taksitlik 
bor~larm1 ooeyememi~ olan 1800 
milsta~~il, bor~lanru kolayca Ode
rnek imkanmm temini i~in vilayete 
milracaat etmi~tir. Vilayet~e tetki
kata ba~lanm1~br. 

Bergama tutOnleri ~ok nefis 
izmir 1 (Ak~am) - Bergamada 

bu sene tiitiln mahsulii ~ok nefi1 
olmustur. Bazi koylerde halk arasm
da ~1tma hastahg1 goriilmii~ti.lr. 
Koyliiye kinin tevzi etmek laz1mdlr. 
Ayru zamanda balk tohumluk bug
day istemektedir. -----
Izmir koylerinin kalkmmas1 
izmir 1 (~am) - izmir l:oylPri

nin kaJklnmas1 i~irl be~ y1.lllk bir 
program haz1rlanmaktad1r. izmire 
bagll nahiyelerin miidilrlerile viJ§.
yette vali Fazl1 Gillecin reisligi al
tmda bir toplanh yap1lm1~ ve pro
gramm ana hatlan tesbit edil~tir. 

$araphk OzOmler 
izmir 1 (A~am) - inhisarlar irla" 

resi, t?imcliye kadar izmir havalisin
den 500 bin kilodan fazl ~arapllk 

ya~ iiz1.im satin al~tir. Bilhassa 
misket ilziimlerinden bu sene f ev
kaldde nefis ~arap imal edilmekte
dir. 

Karamiirsel Kmlay ve <;ocuk esirgeme kurumlan tarafmdan bir 
siinnet diigiinii yap1lm1§, bu miinasebetle 66 yetim ve kimsesiz ~ocuk 
siinnet edilmi~tir. Resmimizde K1ZJlay ve <;ocuk esirgeme kurumu erka
nile siinnet edilen ~ocuklardan bir k1sm1 goriiniiyor. 

de sallan1yor ... 
- Agabeyl .. inan banal Ben zan

nettigin kadar namussuz bir klz de
gilim! .. Ben bugiln her zarnandan da
ha fazla merhamete layik blr lnsa
mm ! .. Ac1 bana agabeyl .. Tecrilbesiz
ligimi, toylugumu bir vas1ta olarak 
kulland1Iar. H1rs1zlar gibi, katiller gi
bi ac1miyarak i<;ime girdiler. Beni 
zorla kirlettncr. Beni zorla dii~ilrdil
diller. Ag~bey sen, beni tnmrsm! Sen 
benim her ~yimsin! .. Yapma! .. Bu 
yuvarlanan bedbahb, bir tekme ile 
biisbiltiln bir ~ukura gomme! .. Yazlk 
olur, sonra oliinceye kadar i~lnde bir 
ac1 ta~1rsml.. Anlattrm sana agabey!.. 
Vallahi gtinahs1zim, bir deli gibi ne 
yaptigum, nas1l yUrildiigilmii, nas1l 
bu hale geldlgimi bilemedim. Takll
chm bir suyun akl~ma siirilklendim 
gittim! .. 

I!fl ya~arla dolu Ia.civert gozlerini 
Bedrinin k'lra gozlerine dikiyor, bak1-
yor ... Scsinde act bir titrcyi~ ... 

- Agabey, soyle banal.. Kurtara
caksm degil mi beni? .. Bana yard1m 
edeceksin! .. Olmektcn korkuyorum ... 
Ya\>amak istiyorum! .. Ah agabey mer
hamet dileniyorum senden!.. 

Bedrl agl1yor .. istemiyerek aghyor .. 
kuru ve kanll gozlerinden kil~tik ya~ 
dnmlalan dti~tiyor .. : Sabahm ilk i~1k
lan yiizilne vurmu~... Derisi, mum
dan yap1lma bir insan surat1 gibi kir-

11, sari, ~ilrtik bir yiiz!.. 
- Agabey; bak sen de agllyorsun! .• 

Gozlerinde ya~lar parhyor senin de! .. 
Ah ne iyisin sen! .. Beni affet! .. Affet 
beni, agabey! .. Sana layik olm1yan bu 
namussuz loz karde:;;ini sokaga at
rna ! .. Ona temiz elini uzatl .. Ona; sa
hibini isn·mi~ bir sokak kopegine 
gasterecegin ~efkat kadar kil~Uk bir 
mcrharnet par~asi uzatl .. Her ~ye 
ragmen oldilremiyor .i~te kendisini! •. 
Bir ktic;ilk ulilvvi.icenab, onu hayatmm 
nihayetine kadar iztiraplar i~inde 

sfu·tindiirecektir. Bu ceza yeter ona! .. 
Elini bana ver agabey! .. 

Bedri; ellerini gekiyor ... 
- Birak bent; ayaklanmm altm

dan kalk! .. Arbk sen benim i<;in yok
sunl .. Bakma gozlerimden akan y~
lara... Onlar istemiyerek gozlerlmi 
dolduruyor ... Sana c;ok emek vermi~
tim, inanm1~bm sana Billend! .. Ne 
yaz1k, ah ne yaz1k oldu! .. 

- Agabey yapmal.. Ben giinahs1-
z1m. Bir insanm ba~ma bilyiik bir f e
laket gelemez ml? Kaza hephniz i!fin 
mukadderdir. Diinyada affedilmiyen 
· giinah var m1?.. Allah bile sonunda 
yalvaranlan affediyor. 

- Biilend; sen benim nazanmda 
kaybolmu~ bir insansm! .. 

Klz; ba!iml kaldmyor. Dudaklann
da ac1 bir b,tiktilil~!.. 

- Agabey; o halde beni oldiir! .. 
- Oldiiremiyorum. 
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KQ~ESI 

., 

Sonbahar ~apkalan modellerinden. 
~apka siyah !otrdendir. Yilksek tepesl 
ar;1k ve koyu ye~ll kadife ile silslen
mi~tir. 
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KARi MEKTUPLARI: 

Burgazadahlann 
elektrikten ~ikayetleri 

Burgaz adasmda oturan okuyucu
lanmizdan tilccardan B. Mchmed Fa
ik Abas1yanlk yaz1yor: 
Ge~en s:me tam bu zamanlarda bU

tiln Istanbul gazetelerinde (Burgaz 
adas1 artik elcktrige kavu~uyor) diye 
bir hvaadis vardl. Bu havadis biz Bur· 
gazlllan sevindirmi~ti. <;ilnkii Burgaz. 

adasmda oturanlar ~imdiki elektrik ten.
vlm tmdan hi<; bir istifade goremiyor
lardl. Scbepleri de ~unlard1r: Birinci
si, elektrik kuvveti pek zay1f oldugun
dan geceleri gazete okumnk bile rniim
ktin degildir. 

ikinclsi, elektrik gece saat yanma 
kadar vard1r. Saat yanmdan sonra 
cereyan kamilcn kesilir, evler, sokak
lar karanhklat i<;inde kahr ve ya11m
dan sonra mutlaka gaz lambas1 veya 
mumla evinizi tenvire mecbursunuz. 

U~iinciisii radyosu bulunanlar bil
ttin yaz mevsimi bundan katiyyen is
tifade edememektedir. <;iinkil mev
cut elektrik kuvvetiyle radyodan fs
tifade imkan haricindedir. 

Biz Burgaz adahlar acaba daha ne 
vakite kadar evlerimizde rahat rahat 
gazetemizi okuyacak gaz veya mum 
yakmaktan ve bunlara kar~ elektrik
~lye her ay al ti yiiz ki.isur kuru~ ver
rnekten kurtulam1yacag1z. 

Dolunun zarari 
Gaziantp (Ak~aem) - Diiliik kO

yiine dti~en ~iddetli ve bilyiik dolu 
ekinleri hemen kamilen mahvetmi~

tir. Yagmurla kar1~1k yagan dolu 
~ehirde de tahribat yapmu~br. 

- Oyle isc yarchm etmek mecburi
yetindesin! .. Senin nazannda Oldtim, 
bari ba\)kasmm nazannda ya~amaga 
~ah~y1m! .. 

- Ne demek !stiyorsun? 
- Dort giin sonra Hikmet gelecek!. 
- Tuuu suratma seninl.. Haiti. o 

zavalhy1 agzma almaga ccsaret edi
yorsun ha? 

- Seviyorum! .. 
- Kimi? 
- Hikmetil.. 
- Utan bari artik bunu soyleme-- , ge ... 
- Duydugumu soylemekten ni~in 

utanayim? ~imdl onu daha ~ok sevi· 
yorum. Kendimden ~ok seviyorum. 
Biraz ge~ nma, hayah daha iyi anla· 
dim ~lmdi!.. 

Gozlerini, Bedrinin gozlerine dild
yor ... 

- Agabey; bana yardlm edecek· 
. I sm ... 
- Anhyam1yorum, a~1k soyle! .. 
- Beni bu hal'dc b1rakamazsm! 
- Ne demck istiyorsun? 
- Doklora sen gideceksin ~abeyl .• 
Bedri, birdenbire irkildi. Geri gerl 

c;ekildi. GOzleri biiytidii ve dumanlan
d1. Karma kan~k sa~lanmn altmda 
buru~uk ve kirli bir ytiz! .. KlSlk klsik 
soluyor ... 

(Arka11 var) 
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Marlene Dietrich ile miil3kat 
Marlene hususi hayabnda ~ok 

sade ve ~ok miitevaz1d1r 
Seksappel ve genc;liQi rnuhafaza .. _ 

hususundaki fikirleri -Artist nas1I 9al1!;i1r 
Paris (Alq;am) - Marlene Dietrich 

gei;en hafta Parise geldi. Bir filim ~e
virmek iizere Londraya gidiyor. Paris
ten aynlmazdan evvel kendisile A.k
~am namma bir millakat yapmak is
teclim. Amerikada taruc:llgrm bir dos
tuna miiracaat ettim. 0 sayede ken
disini gormege muvaffak oldl,lill. 

Yilc:llz Parise geldigi zaman herkes 
kendisini malum olan btiyiik oteller
den birine inecek diye bekliyordu. 
llalbuki Marlene hi~ te kimsenin ak
lma gelmiyen bir otele indi. Bu otel 
birinci derecede olmakla beraber ta- ' 
nmllill$ bir otel degildir. ] .. ,.,,. 

Mill~kat bir ogleden sonra idi. Ote
le gittim. Kapmm oniinde fevkalade 
kalabalJ.k vardl. Meger, biitiin tedbir
lerine ragmen, halk Marlenenin iz1n1 
bulmaga muvaffak olmW?tu. Kadm · 
erkek bir ~ok perest~karlan kapmm 
oniinde yildlzl bekliyorlardl. 

Birdenbil'e kalabahgm i~inde geli
yor, geliyor laklrc:lilan duyuldu. Ba~
m1 ~evirdim. Gayet muhte~em bir oto
mobil geliyordu. Meger Marlene so-

" kaga ~1kml~. Avdetine kadar kendisi
ni beklemi~ler. Ben de halkln aras1-
na kan~t1m. Otomobil durdu. Otel 
~sorleri otomobilin kap1sm1 a~mak 
iizere ko~tular, Marlene arabadan in
di. iner inmez peresti~karlan ~zerine 
hti.cum ettiler: «Ya~asm Marlene, im
za isteriz> diye baginyorlardl. Bu pa
tirdl arasmda yildizm: <Rica ederim, 
milsaade ediniz, ~ok yorgunum> diye 
mukabele ettigini duydum. Y1ldlz 
bin miiskiilatla sasorlerin yardum ile 
halkm ~linden yakasm1 kurtar1p i~e
riye girebildi. Herkes dagilchktan son
ra kap1ya dogru ilerledim. ~asoriin bi
ri beni de irnza istiyenlerden zannile 
onfunti kesmek istedi. Davet mek
tubunu gosterdim. Beni Marlenenin 
dairesine c;1kardllar. 

Btiytik bir salon bir c;ok gazeteciler 
nobet bekliyorlar. Sekiz on ki~yiz. 

Acaba hepimizle ylldlz kac; dakika gO
rtisebilecek diye dii~tiniiyoruz. Gaze
te~iler nobetle c;agnlmaga ba~lad1lar. 
Her biri bir c;eyrek kadar yildlzm ya
runda kallyordu. Nihayet hepsi nobe
tini savdl, sira bana geldi. Qagnl
makllg1ma intizar ederken Marlene 
odaya girdi. 

YANYANA .. 
o gun Pariste hava mutad hilafma 

olarak pek soguk oldugundan arka
smda bir samur ktirk vardl. Bana 
dogru ilerlerken ~u Iak1rdtla11 da ila
ve etti: 

_ Talihiniz varm1~ sona kaldlmz. 
Rabat konu~uruz! .. dedi. Yanyana 
oturduk. Merakla y1ldlzm yiiziinii te
cesstis cdiyordum. Ka~lar tamamen 
yolunmu~, daha iisttine boya ile ka!? 
i·csmcdilmi$. Gozleri, dudaklan da bo
yah. Fakat alhk yalruz dudaklannda. 
Onun da sebebi yanaklarmda c;ukur-
1ar var. Bu c;ukurlar mi.ibalagah ol
masm diye yanaklanna alhk stirmegi 
mutad edinmemi~. 

Mavi gozlti, kumral sa~b, uzun boy-
1 

lu, gayet yakl~lkll bir kachn. insan 
Marleneyi goriince sadeligine, tevazu
una ~a~1yor, sinemadaki ~ell, cilve
li Marleneyi gozleri anyor. Y34lim yaz
maga mezun olmadlg1mdan bu hu-

susta bir ~ey soyliyemiyecegim. Avrupa
War bir kadln goriindtigii ya!?tan faz-
1a degildir derler. Y1lc:llz da otuz otuz 
be~ ya~da goriinilyor, ondan ote
sini Allah bilir!. 

DU~ONCELERt 

Kendisine sordum: 
- Projeniz, dii~iinceleriniz? 
- Projem, evvelft. Londrada bir fi-

Um ~evirecegim. Oradan Holivuta dO
necegim. Orada c;evlrccegim filimler 

• 

Marlene Dietrichln gazetemize 

hakkmda ~imdiden bir !!feY diyemem. 
Pariste de filim c;evirmekligimi isti
yorlar. cFranSIZca filim ~evirmekli
gim i~in aksamm mavi olnnya
cak mi?» diye sordum. Bilakis dedl
ler. Frans1zcayi ~ocuklugumdanberi 

ogrenmi~tim. Son zamanlarda ~arl 
Buayye ile Holivutta cAllahm bah
~esb filminde beraber oynad1ginnz
dan kendisinin fransizcarm tekamiil 
ettirmekligime ~k yard.mu oldu. 

- Peresti~kArlarrmzdan c;ok mek
tup ahyor musunuz! 

- Pek ~ok mektup ahyorum, ken
dim hepsini gormege muvaffak ola
mad1gimdan pek enteresanlarm1 ba
na gO.sterirler. Bazan da hediyeler gon
derirler. Bir giin sirklerde bir vah~i 
hayvan dompitorti bana yeni dogmui;; 
bir kaplan yavrusu gondermi~, yam
na da bir mektup yaznu.q, bu mektup
ta diyor ki: Bu kaplan yavrusile bir 
filimde oyna, ondan sonra onu hay
vanat bah<;esine hediye et. Sana en 
kiymetli hayvarunn hediye ediyorum. 
Kaplan yavrusunu evimde nasil bii
yilteyim. Klz1m da var. Qocuk bir ted
birsizlik yapar da bir kazaya sebebi
yet verilir diye yavruyu hemen hay
vanat bahc;esine hediye etmege mec
bur oldum. 

- N as1l ~all~rrs1ruz? 
~u~ dort hikA.ye intihab ederler, bu 

hik~yeleri bana verirler. Onlarm i~in
den bir tanesini sec;er, roliimii ogreni
rim. Sozler bazan filim c;evirmeden 
bir giin evvel hazrrlamr. Qah~tigmnz 
giln ezberleriz. Sozler pek klsa oldugu 
ic;in evvelden ezberlemegc ihtiyac; 
yoktur. Tuvaletlerim de bazan filmine 
gore bir gun evvel tistiimde hazll'lamr. 
O ak~am hemen dikilir. Ertesi giinii 
giyerinu 

AMER1KADA 4;ALl~MAK MESELESi 
- Amcrik:ida uzun uzun <;all{l

maktan memnun musunuz? 
- Biz Avrupalilar, Avrupaya a~

tigim1z J~tn Amerika hayatl bize biraz 

•· 

hediye ettigl lmza11 resml 

yabanc1 geliyor. Bahusus karakter ci
hetinde c;ok :fark var. Maamafih Ame
rtkay1 sevmem demek istemiyorum. 
Bilhassa Los Ancelesi gilzel iklimin
den dolayi ~ok severim. Amerlkaya 
ilk gittigim zaman ~ok yabanclhk 
hissetmi~tim ama sonralan ~1m. 
Bllhassa ilk zamanlar bilmiyorum 
nedense bazi Amerikall artistler beni 
klskantm~lar. Aleybimde yalanlar uy
durmu~lar, epeyce rahatsiz olmakl1-
grma sebebiyet verdiler. O kadar si
nirlendim ki ramak kaldl, kontrat1 nu 
da Amerikayi da b1raklp ~lkacaktrm. 
Fak:at kumpanya b1rakmad1. 

- Qevirdiginiz filimlerin i~inde 
hangisini tercih edersiniz? 

- Kadin ve kuklayi en ~ok seve
rlm. 

ciNSi CAZiBE 

- Sex a.ppel rutkklnda fikriniz ne
dir? 

Marlenenin mavi gozlerinde bir is
tihza belirdi, ve bir miiddet dU~i.in

, diikten sonra, ~ cevab1 verdi: 
- Cinsi cazibe var desem, benim 

adun1 cinsi cazibeli yildlz koydukla
nndan bununla muftehirim zannede
cekler. Yok desem tevazu goste1iyor 
diyecekler. Fikrimce cinsi cazibe biraz 
da ~ahsiyet meselesi olsa gerektir. Me
selA. Greta Garbo §allsiyet sahibi bir 
kadmd1r. Maevest keza. Bana gelince 
bunu ba~k::llarmm fikrine biraklrim. 
Cinst cazibe biraz da sempati mesele
sidir. Kim klme sempatik gelirse on
da cinsi cazibe var zanneder. Umumi
yetle herkesin ho~a gitmek mesele
sine gelince; bunun neden ne~et etti
gini kimse halledemez. Greta Garbo 
giizel bir kadm rmc:llr, flnda her yll
dlzdan ba$ka bir fevkaladelik mi var
dlr? Hayir. Fakat ne ic;in herkesin ho
~una gidiyor? i~te bu bir esrardlr ki 
psikolojistler bile cevap vermekte 
A.cizdirler. 

,(Devanu dokuzuncu sahi!ede) 

~ . --· .. --

S~ '1 

Ya, elma ihracabn1 
artbrmak i~in 

I~ ve Z iraat bankalar1n1n i~tirakile 100 bin 
lira sermayeli bir ~irket kurulacak 

iktisad veka.Ieti yru;; meyva ihraca
t1m art1rmak igin, memleketimizin 
muhtelif yerlerinde tetkikler yaptm
yor. Heyet Karadeniz nuntakasmda
ki tetkil{].erini bitirmi~tir. Heyet en zi
yade Rizeye yakln Pazar kasabas1-
mn (eski ismi Atina) miihim mik
darda elma ihracatma elveri~li oldugu
na kanaat getirmi~tir. 

Yalonda i~ ve Ziraat bankalannm 
i~tirakile 100 bin liral1k bir serniaye 
ile bir ~irket kurulacak, bu ~irket ta
ze meyva ihracat1 i~ine giri~irken, en 
evvel Pazar limanmdan i~e b~llya
cakt1r. Bunun i<;in Pazar limanmda 
te~kil~t yap1lacakt1r. Her ~eyden ev
vel, Pazar limarunda ve elma sevkeden 
dige! mmtakalarda, ambalaj daire
leri kurulacakbr. 

Kaylil tarafmdan toplanan elma
lar, ambalaj dairelerinde tasnif edi
lecek, iizeri benekli ve lekeli elmalar 
sand1klara konulmlyacaktir. Elmalar 
boylarn.a. ve cinslerine gore aynld1k
tan sonra her biri ince kftgidlara sa
rllacak ve sanc:llklara konulacal~hr. 

Ambalaj i~leri de bir miitehass1s tara
fmdan idare edilecektir. Mapavri, Ri
ze limanlan da, el.malarm1 Pazar li
manma sevkedecekler, orada tasni! 
ve ambalaj muamelelerine tabi tutu
lar aklardJr. 

Yap1lan bir hesaba gore, bugi.in Pa
zar 1irnanmda boyle miikemmel bir 
te~lrila t olmad1g1 halde, bur ad an se
nede 8000 kilodan fazla elma ihrac; 
edilmektedir. Bu te~kilat yap1ld1ktan 
osnra Pazar elma ihracati daha ziya
de artac&k, Pazar limaru da Karade
nizin en islek limanlarmdan biri ola
caktlr. A1Akadarlarm soyledigine go
re, ge~en senedenberi, Avrupa piya
sasmda, hllhassa Alman piyasas;.uda 
Rtze elme-larma kar~1 btiytik bir rag
bet bW?larm~tir. Rize elmalan biraz 
eqidir. ~imdiye kadar ic; piyasada Ri
ze elmalan bu evsaf1 dolayisile biiyiik 
ra~bet goreme~ti. I!; piyasalar en 
zlyade, tatl1 elmalan tercih ettiklert 
19tn otedenberi, Rize elmalarrmn fiat
leri piyasada pek dii~kiindu. Rize hal
ln da bu ragbetsizlik yti.zilnden, elma 
yet~tirmege ehemmiyet vermezdi. Fa
kat ge9en sene Alman piyasasmm ek
sl elmalara kars1 hararetli bir surette . . . 
taleplerde bulunmas1 vaziyeti biisbii-
tttn degi~tirmi~tir. 

AlAkario.r tacirlerin soyledikle1ine 
gHre, ge~en senek:i ta.lepler tamamile 
tecrtibe mahiyetindeydi ve gonderilen 
elm.alar .nlmanyada en <;ok begenilen 

elmalar arasma girmi~tir. Rize elma
larmm Alman piyasasmda tamnmas1 
iiz~rine Kaliforniya elmalan bile eski 
mevkiini kaybetmi~tir. Yalmz ge~en 
seneye kadar Rize elmalarmm ihra
cat ~eraitinde eksik noktalar vard1. 
Ambalajlarm iptidai olW?u, btmdan 
b~ka, elmalarm sanc:llklara ka:.~1k 
olarak doldurulm.as1 gibi. .. 

Btittin bunlar btiyi.ik mahzurl?rd1. 
~imdi )eni kurulan ~irket bu gibi 
noksanlan ortadan kalc:llrrnaga mu
vaffak olacak, ayni zarnanda ihra
cati geni~letecektir. Piya.sadaki alaka
da,hua gore, elma ihracatmm bu
yti'k bir i~tikbali vardlr. Tiirkiye el
malan liilhassa Rizenin elmalarmm 
bir l<a~ sene ic;inde Avrupa piyasa
larmda daha ziyade tanmacagma 
~iiphe yoktur. O zaman memleketi
mizc 10 - 15 milyon liraya yakm pa
ra girecegi temin edilmektedir. 

};Jma yalmz y~ olarak ihrac; edi
Iece~dir. Kuru elma ihracati ic;in de 
te~kilat yaptlacaktrr. Fakat kuru el
ma bizim bildigimiz bir ipe gec;iri
len ve de1i parc;a1ari gibi sert ve kuru 
bir hale ge1en elma degildir. Kuru 
elma ihrac; etmek ic;in elmalar, bir 
mahlill. ic;inde y1kanacak ve sonra buna 
mar..sus bir fmnda kurutulacaktir. 
Bu suretle kurutulan elmalarm c;u
ri.ir.iesil1c imkan yoktur. Avrupada 
kuru clmalar pastac1hkta, ~ekerle
me imalathanelerinde ~ok sarfedil
mektedll". Qiinkti kuru elma, diger 
meyva e>zmeleri gibi, kolay kolay 
tahammtir etmez ve bozulmaz. El
ma kurusu ~ok dayarukhdir. Hatta, 
kuru elmaya ba~ka bir meyvamn 
esans1ru koymak suretile pastalarda 
ve ~ekcrlemelerde de kullanmakta
dirlar. Du yilzden sarfiyah daha zi
yad~ artmaktachr. 

Avrupada pasta ve ~ekerleme sar
fiyatmm ehem.miyeti goz oniinde 
tutulurs~, ya~ ve kuru olarak yap1-
lan elma ihracah ytiziinden, mem
leketimize 10 - 15 milyon girece
gme ~iiphemiz kalmaz. Hasll1 
bir kac; sene sonra elma ihracah, 
ttiti.in, fmc:llk, iiztim, incir ihracah 
gibi birinci derecedeki ihra'c; mad
dele1imizin arasma girecegine i;;iip
he yoktur. Bu suretle memleketi
mizcle ycni bir kazarn; sahas1 daha 
a~Ilacakt1r. Elma yeti~iren Rize ve 
Pazar limam gibi yerlerden de ycni 
bir iktisadi inki~a! b34l gostercek-
tir. A. 0 

• 

Yukanda: Ge~id resminde polislerimiz 
ge~iyorlar, a~ai"ida: Vilayet parti 

heyeti azasmdan doktor B, Kamran nutktmu s0~Hi,:tor ,.e k~\tuaman 
bahriyelilerimiz ge~iyorJar 
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Cim Londos, Nev Yorka derhal 
dtinmezse diskalif ye edilecek imi,? 
Londos diyor ki : "Lehistan §ampiyonile Var1ovada bir 
ma~ yapmak istiyorum. Istanbula gidecegim dogru degil,, 

. Siz ne dersiniz? Acaba tayyare ile 
Iskenderiyeye k&dar dort saatlllr bir Bradok ~me/ina-
aeyahat bana zarar verir mi? V 4 ~ 

Sonra Lehistan falllpiyonu Brono- den korkuyor mu? 
vl~ten V&JlOvada kendisile karfl-

Cim Londos 

~rimizde Kazak pehlivam Kva
riani lle bir ma~ yapIDlf olan Cim 
Londos, Atinada antrenemanlanna 
devarn edlyor. tstanbula gelerek Dl
narl1 Mchrned Ue ikinci bir mag yap
mas1 mevzubahs degildir. 

Dtlnya eski serbes gilre~ ~ampiyo
nu, Arnerikaya donmezden evvel ba
Zl ecnebi gtire~ilerle kar~1l~mak 
niyetindedir. 

Cim Londos, Atinah meslekd~lan
m1zm Slkl 1srarlan fucrlne rnilstak
bel tasavvurlan hakkmda ~ beya
natta bulunmu~tur: 

- Atlnada bir ay daha kalacagim. 
Atina stadyomunda yenlden bir mil
sabaka yapmak istiyorum. 

Yunanistanda gtire~tigim zaman
Iar, kendlmi her zamandan daha 
iyt hissediyor ve bu sayede on misll 
bir kuvveUe ,U~yorum. Vatandaf. 
lanmm t~ ve t~ilerl beni o ka
dar mest ediyor ve kuvetimi artti
nyor. !'akat ne yapahm? Avrupanm 
muhtelif memleketlerinden davet
ler ve tekllfier ahyorum. Bu tekllf
lerin hepal de Atlnada deiil. kendi 
memleketlerinde karfll&fin&khjuna 
dairdir. Halbuk1 ben ilk millabaka
run Atinada rev&l1fUUll da da"8t 
edildiiim memlekette yapllmaauu tek
lU ediyorum. 

e1mdi M1.mdan bir gok tekllfier 
alc:hm. Bent :takenderiyede ttalya 
f&Dlpiyonu Rudolf BtancJ Ile g(il'ef
mege clavet edlJorlar. 

lafmak 1~in miiteaddit teklifler al
dun. Bronovt~ ~k iyi bir gi.iref9ldir. 
Teknigt ~ buyillrttir, ellerinde ve 
kollannda mii thi.i; bir .kuvvet var
chr. Kelirnenin tam manasile bir ca
navarchr. Dev viicutludur ve benden 
~k agirchr. 

Benden ciisse itibarile ild misli 
olan rakipler ile gtire~ekten ~ok 

ho~amyorurn. Eger onu yenersem, 
blrinci derecede bir muvaffalayet ka
zanrm~ olacagun. Lehistanm bu de
vile kar~~agi dii~iiyorum. 

Sonra bana Var~vadan yazdlkla
nna gore Bronovi~ ora gazetelerine 
beni tahrik edecek ve klzdlracak 
beyanatta bulunuyor. Benl ezecegm
den, klnp ge~ireceginden bahsedl
yor. Kafalan biraz k1zrm~ olanlara 
hirer ders vennek 18.zim.. Binaenalyh 
Bronovi~e de bir ders vermek isti
yorum. Milsabakadan sonra ha.k.al1m 
Bronovi~ n8Sll beyanatta buluacak? 
Var~vadan dtmu.te, vaktim olur

sa, Alman fBlDpiyonu Sols Ile kar
fllafmak niyetindeyim. Maamafth 
hattl harekethnl ~diden tesbit ede
mem. Nev yorktaki menacerim, her 
giln mektup U.stilne mektup yagdl
nyor ve mukavele akde~ oldugu 
f&Dlplyonlarla karfl]qma.k 1~ benl 
derhal Nev Yorks. d6nmele davet edi
yor. Bu davete Icabet etmezsem, 
diskalifye edilecegimi bildiriyor. 

Ben de ne yapacagmu ~rd1m. 
Her halde yukanda s0yledigim gibl, 
Atinada bir ay daha kalmak istlyo
rum. Fakat kalabilecek rniyim. Ben 
de bilmem. 

- istanbulda ikinci blr gtire.i; yap
rnamz mevzuubahls mi?. 

-Hayir .. 
Chn Londosun bu s<Szleri, Dinarh 

Mehmed lle ~hrimlzde kar~Ia~a
smm rnevzuu bahsolmadllJ.m g0s
terlyor. 

Rusyaya gidecek spor 
kafilesi 

Rusyaya gldecek olan Halkevleri 
spor kafilesi 11 eylillde ~hrimizden 
hareket edecektir. Katileyc B. Cev
det Kerim tncedayi rtyaaet edecetttr. 

Diln Halkevinde yap1lan toplant1-
da RUl)'aya gidecek sporcularmuz ae
~ilmlf ve kendllerine hazirlanmak 
i~ tebllpt yapllmlfbr. 

RUl)'aya gidecek apor kafileet ara
smda evelce de yazch1Im1z vec;hile, 
tutbolciller, giireiwller, eskrimcller ve 
bisikle~ller varchr. 

Sovyet Ruayarun muhtelif oehirle
rine yapilacak bu seyahat 20 - 25 
atln kadar aQrecektir. 

U.pk Halkevt Spor komitesince hazirlanan fikstilr rnucibince ikincl takun
lar arasmdaki iki devrell yap1lan mac;lar da "sona ermi~tir. Gen~ler birll~i 
iklnci ta.Imm blrinci gelmifitir. Re3mlmlzde Halkevi ba~kani Yusuf Aysal 
tara!mdan Gen~ler birliginin iklnc1 takun kaptamna kupa verillrken gG
rillilyor. 

Donya boks tampiyonlugu 
ma~1 ni~in geri kaldi? 

BoksOr !JmeUnc 

~ huiranda. senci bokaar Joe 
Lou1li yemnif olan ~mellngin bu ay 
iclnde diinya bob f&Jnpiyonu Bra. 
dot ile karfll&fm& iq tekarrdr etmif 
ve bu makaatla Nev Yorka gitmlftl. 
Herkea J1189 tarihinin hanp ai1n yapi· 
J.acaiuun teabit edilmeaini beklerken 
Nev yorktan gelen telgrafiar, bu ma
~ gelecek seneye tehir ed.lldiifni 
blldirdl. 

Sebeb1 de Bradokun ellerlnde ya
pllan radyografi neticesinde par
rnak kemiklerinin Sikl bir do~ yap
maga rniisait olmadlgi f ennen sabit 
olmas1 imif. 

Bu tehlr karan, diinya boks ma
hafilinde hayretle kallllan~ ve bu
nu boks dtlnya i;arnpiyonunu mu
hakkak blr rnaglflbiyetten kurtar
rnaga rnatuf blr bahaneden ba~ka 
blr ~ey olmad1gm1 ileri siirrnU~tur. 
Bunun iizerine ~mcling de Alman
yaya avdete mccbur kalm1~tir. 

Bokstsr ~eling, kendisile goril~en 
Alman gazetecilerine deml~tir ki: 

- Bunlar hep bahaneden ibaret
tir. Bradok benden korkuyor ve ~
piyonluk ilnvamm elinden k~mna
mak i~in ma~1 tehir ettiriyor. Raki
bim bent yamnda hisscttki~e, i~i ra
hat etmiyor. Bundan ba.,ka biye
cek bir seziim yok. 

~ild ma~lan 
Bornova tak1m1 Kar~1-

yakay1 yendi 
tzmir rl (Ak~am) - C. H. P. ~ild 

miisabakalarile izmirde futbol ha
yat1 b~lanuJ?tlr. Alsancak spar sa
ha.SJ., tamir ettirilmekte oldugu i~in 

fild futbol miisabakalan Halle saha
smda yaptlnu~hr. ilk miisabaka, K. 
S. K. - Bomova futbol taklmlan ara
smda olmUJtur. MiisabakaJl B. Feh
mi idare etmiftir. 

Blrincl devrede hlklm oynayan K. 
S. K. takmu, penaltidan bir eol yaptt 
ve lkincl devrentn bqlangicmda 
alu' basan Bomova takmu, ayni fe
kilde mukabelede bulunarak bera
berllk sayislill yapt1. 

Oyunun bitmesine be_, daldka ka
la, Bomovalllar bir gol daha yapa
rak gallp geldller. 

Bomova takumndan hlg te beklen
meyen bu netlceyi elde etmeleri S&

beblle kendilerinl tebrik ederiz. 
- ................. uu11HHIUUllllllWllllUllHlllllllllllllMI ....... "'"'-

.--• Cemal Nadir --~ 
Karikator Albuma 
Mevcudu tiikenen « Cemal Nadir 

Karikatiir Albiimii » tels-rar basda-
rak satroa c1kanlm1~br. MualJim 
Ahmed Halit kitaphanesinde bulunur. 

Fiati SO kUnlJlur. 

• 

~-··· 
---· •• PERLODENT .. dif macununu 
tercih edec:ekslntz, 

zlra aalZln bilcDmla feraltl s1hhiyeslnl' 
halz olan bu macun dlflerl ~OrOmekten"f 
korur, dlt etlarlnl kuvvetleodirtr, nefesl 
serlnletlr ve insanin gOrOnOf efeslnl 
art1r11~' 

-·-... ve ~: 1'Ull0P£NT·a-~ ~~Q.C' 4u. 
~o&n.~~~ 

Kad1kOy Sen Jozef Lisesl 
!>irektOrlutu, yeni der_a senesi ~0/9/936 tarihinde bqbyacag1m ve 

byad ve kabul muameleai pazartes1den ~ka, hergijn saat 9 dan 12 
ve 14 ten 18 e kadar yapdaca1Jn1 ihbar eder. Ilk tahsili bitinni1 olan 

... 

.. _____ talebeyi ibzari 11n1fma kabul edecektir. -----• 

~irketi Hayriyeden: · 
Yalmz Eyliiliin 2 inci CAR$AMBA GONO Saat 17 de Oakiidar

dan Kabatat ve Sirkeciye.. ve 18 de Sirkeciden Kabatat ve Oskii
dara yapilmakta olan araba vapuru nef erlerinin 2 saat evvel yap1· 
lacak ve aaat 20 de Oakiidardan Kabatata ve 20,30 da Kabataftan 
Oakiidara olan araba vapuru seferlerinin de yap1lm1yacag1m ilan 
olunur. 

Tiirk Maarif Cemiyeti 

MEKTEBi 
Ilk, Orta, Lise, ''Birincl s1n1f,. 

Ankara • Havuzbat• • Necati Bey caddeai kayit muameleaine bat
lanm•tbr. Abnacak talebe mahdut olduiundan bir an evvel miira· 
caat edilme1i tavaiye olunur. Telefon: 2877 

DEUTSCHE LEIHBIBLIOTHEK 
I. KARON, BEYOCLU, TONELMEYDANINDA 

Istanbul Vak1flar Direktorlugu llanlar1 

2 Eyliil 936 Carpmba 1 den 100 
3 » • Pertembe 101 • 200) Hademei hayrat 
4 • » Cuma 201 » 300 
5 » » Cumartesi Eytam, Eramil 
8 • » Pazarteai Miitel:aitler 

latanbul, Beyoilu, ve Kad1koy m 1ntakalar1 dahilinde bulwum caml 
bademclerinin Aiuatoa 936 ilcrtleri le Eytam •• Eramil ve Miitekaitle
rin ~ ayhklan yukarda yazab ,Un Jerde verileceiindea alikadarlann 
o giinlerde memup olcluldara vak1flar icl&Nleriae milracaatlan. (888)' 

Istanbul Giimriikleri 
Ba1miidiirliigiinden: 

26/7 /934 tarihinden once Japon yada yola ~1kanlan ve bu tarihden 
sonra giimriiie gelmit olan ve bedel leri odenmediinden dolayi 19/9/ 
935 tarih ve 2/3257 say1h karamame hiikiimlerinden iatifade edemiyen 
Japon menteli pamuk ipliklerinin beyannameei verilmit olsun veyabut 
olma11n miktar1nin, k1ymetinin ve J o.ponyadan ~ak•t ve pmriige gelif 
tarihlerinin tesbiti liizumlu oldugun dan giimriiklerde bu kabil mah bu· 
lunanlarin bu giinden itibaren en ~ok bet gun zarf 1nda Istanbul itha· 
lat giimriiiil miidiirliijii kontenjan servisine miiracaatla ihticaca aalih 
evrak1n1n ibraz1 alui takdirde ilerde babfOlunacak kontenjan miisaadat 
1ndan iatifade edilemiyeceii ilia <.lunut". (895), 
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Mevsimin bilyilk bir klsrruru Bil
yilkadada g~irmege karar ve~tim. 
Pansiyona yerl~ yerle~ez, m~te
rileri gozden gec;irdim. ic;Ierinde yal
mz bir gens; kadm1 gazilme kestir
dim. Kocasi yoktu. Dostu var m1yd1, 
bilmem. Herhalde pansiyonda yalmz
c:h. Pansiyonu idare eden kadma beni 
ona takdim etmesini rica ettim. ihti
yar kadm bu i;derde pek pi~kin ola
cakb. Yemekte beni ayni masaya 
oturttu. Artlk ayn bir bah~i~e istihkak 
kesbetmi~ti. 

Yemekten sonra gene; kadma so
ruyordum: 

- Siz ogle uy.kusu uyumaz nus1mz, 
hammefendi? 

- Evet, fakat bugiin siz vars1mz. 
- Demek uykunuza ben mani olu-

JOrum? 
- Uyumaktan ise ~urada otw·up 

biraz laf atmay1 tercih ediyorum dog
rusu. 

- Pek mtite~ekkirim harumefcndi. 
- Siz Cemal §ureyya bey degil mi-

siniz? 
Beni tarumad1mz ... <;ok mu degi~ 

mi~im? 
- Sizi gorilr gormez, isminizi ve 

nerede tam~tig1mi hatirlamak it;in 
zihnimi zorlamaga b~ladun. Fakat 
ltiraf cderim ki bir tiirlii muvaffak 
olamad1m. Degi~ip degi~mediginizi 

bilmem. Fakat herhalde iyiye dogru 
degi~mi~ olacaksm1z. Rica ederim, ha
nimefendi, beni merakta birakmay1-
mz. Nerede tam~m1~ oldugumuzu 
lfitfen soyleylniz. 

- Ben ressam Ul vinin kans1 degil 
miyim? Necllnm ahbab1 ... 

Hemen gene; kadmm ellerini yaka
hyarak s1ktim. 

- Ah ne budalay1m, dedim. Sizi bu
rada gonnek hie; hatmma gelir miydi! 
~imdi bana hayabmm oyle bir devre
sini hatirlattm1z ki hem tath hem ac1 
hislerle dolu. 

- Evet. Bir c;ocuk gibi a~1ktimz. 

Ben Neclamn ya.km ahbab1 Slfatile bu 
~1 pek alA biliyordum. Hatta NeclA.
dan daha iyi hissediyordum. Neclaya 
k1z1yordum. Onu bcdbaht ettiginin 
nas1l farkma varm1yor diyordum. 
Sizi aldatbgmm !ark.ma varmad1gi
mza ~yordum. 

- Neye bana s0ylemediniz? 
- Kabil miydi? Siz bir kere bile 

benim yilziime baknuyordunuz. Ba
km1z, aradan dort ~ sene ge~ince ta
mmadm1z bile. 

- Hakk1mz var. Fakat ~imdi kal
bim silkun i~inde iken madem ki size 
tesadilf ettim. Eski kusurlarum affet
tirmege c;all~mm. Art1k Necladan hi~ 
bahsetmiyelim, olur mu? f?imdi bana 
kocamzdan haber veriniz. Ne filemde? 

- Bir kac; aydanberi hie; haberim 
yok. Seyahatte. Tabii, yalruz degil. 
Ben de yazi gec;irmek ic;in buraya gel
dim. 

- Buraya gelmenizi size doktor 
Bedri tavsiye etti, degil mi? 

- Evet. NaSll blldiniz? 

- Qiinkii bana da o tavsiye etti de ... 
- Demek sizin de sinirleriniz bo-

zuk? 
- Bilmem. Yalruz bir tilrlii yazi ya

zannyorum. Akluna bir mevzu geli
yor. Hemen c;alI~maga ba.'alllyorum. Fa
kat naSll ~llyacagmu bilemiyorum. 
Muhayyelem hie; i~lemiyor. Mtithi~ 

bir ~y. 
- Bu herkcsin b~ma gelebilir bir 

hal. N eden yazacagllllZ eseri hakiki 
hayattan alnuyorsunuz? Bana oyle 
geliyor ki piyes yazan muharrirler et
raflanna iyi baksalardl binlerce en
teresan mevzu bulurlardl ... 

Gene; kadlm biraz dola~maga davet 
ettim. Beraber c;1ktlk. <,;amllkta araba
dan inerek ~Iar yoluna dogru yil
rudiik. Pek tath dakikalar gegti. 

Ah bu pansiyonlarda tahtalar ne 
kadar g1cird1yor! 0 gece sekiz numa
rall odadan on iki numarall odaya 
gidinciye kadar c;ektigimi ben bili
rim. Do~cmeler her girg! yaptlkc;a du
rup ctraf1 dinliyorum. ic;imde de bir 
korku: Ya kap1y1 kapall bulursam ne 
yapacagun? Kap1ya vursam bi.itiln 
pansiyon duyacak. 

Kapllllll altmdan Sizan aydlnhk ba
na bir par~a iimid veriyordu. Cesare
timi toplad1m, tokmagi c;evirdim, ka
p1 ~1ldl, ic;eri girdim. Hafif ve boguk 
bir feryad. Artik i~ i~ten gec;mi~ti. Geri 
c;ekilemezdim. Kap1yi kapadlm, anah
tan, giizelce ~evirdim. 
Gen~ kadm vaziyetinin icab etti

gi ciddiyet ve terslikle: 
- Bu vakit bOyle bir h1rs1z gibi oda

ma neye geldiniz? diyordu. 
Ben hie; istifimi bozmadlm. Sakin 

sakin: 
- Sizi gormege geldim, dedim. 

Yalmz ~a ~ok carum Sllollyor
du. Dogrusunu ararsaruz sizin nasi
hatinizi tuttum. Bir komedya mevzuu 
dii~iinilyorum. Ba~larken oyle bir va
ka istiyorurn kl diger vakalar ondan 
kolayhkla ~klversinler. 

- Ya ~mdi ~u zlle basar da biitiin 
pansiyonu ayaga kaldmrsam? 

- i~te o zaman tam birincl perde 
de hareket dolu bir sahne vticude gel
mi~ olur. Arna ben giildti.riicti. bir eser 
yazmak fikrinde degilim. Samimi su
rette, hissl bir a~ piyesi yazmak isti
yorurn. Bu giizel adada sakln, berrak, 
mtitekabil bir 8¥ sahnesi ya~tmak 
emelindeyim. Oyle bir ~ ki birden
bire parhyor ve ebediyyen devam et
mek i<4liasma kalkm1yor. Bir giln, 
kalbimde tat11 bir hilziin ve tahassiir 
b1rakarak: nihayete erecek bir ~ ... 

- Bu ~ hikA.yesinde benim de 
bir rol kabul edecegimi size kim s0y
ledi? 

- Kalbim haber verdi. Hem size 
kar~1 affettirilecek biiyiik kabahatle
rirn var. Vaktile sizinle kafi derecede 
me.~gul olmadlgm1 ytizilme vurmadlmz 
m1? Bugii11 hep size bakt1kc;a oyle bir 
cazibe, bir hususiyet gordi.im ki tama
men beni teshir ettiniz. Giindiiz ben 
pelt giilen, f akat ~di sert sert ba-

• KARA YELKENLi KADiR6A • 
• Yuan: tSKENDER F. SERTELLl 

- Vallahl Sik1lm1yorum hie; bura
da. Ben kendimi ~lmdl diinyamn en 
mesud kadm1 sayiyorum. Sessiz, gi.i
rilltiisilz, kavgas1z .. ne kadar raha
tim ~imdi bilsen! Fakat, bu riiya be
nim icime bir ~ilphe soktu: Acaba bu 
kara kedi kimdir? Ruyamda gogsilme 
~lkti.. girtlagima sanldl.. beni bog
mak istcdi. Ve sen bana elini bile 
uzatrnadm .. kar~mda bir ~ par~as1 
gibi dimdik ve hareketsiz durdunl 

Yunus di~lerini gic1rdatarak gilldil: 
- Hay Allah kahretsin bu kara ke

diyi.. nereden de girdi senin riiyana.! 
Sonra birden sevgillsinin yanaklan

Dl oqad1: 
- Hayirdlr in!lallah diyip ge~iver, 

,avrwnl Ve bana bir daha ooyle kara 
kedili riiyalardan bah.setme sakin ... 

-9-
tKINct SELtMiN B1R FERMANI: 

•VURUN BA~INI MELCNUN! .. > 
Akdenizde Tiirk hakimiyetinin kok

le~esi ic;in, donanmanm mevcudiyet 
gOstermesi gerekti. Navarindc bekle
yen Kill~ Ali p~a, Yunils reisin tekrar 
1emlsine karayelken ~ekerek bilinmi-

No. 81 • 

yen bir semte gittigini haber almca, 
hadiseyi lstanbula bildirmege mecbur 
olmu~u. 

Aradan bir hayli zaman gec;mi~ti. 
Bu arada - Sirf Tiirklerden korktuk

lan ic;in - ittifaktan vazg~en Venedik 
ve ispanyol donanmas1 Meton kalesi 
civannda Turk donanrnasile kar~1la
~mca Tiirklerin nc kadar kuvvetli ol
dugunu anlad1lar. 

Dil~man donanrnasmm ba~mda ge-
ne eskisl yani (inebahti seferi) gibi Don 
Juan bulunuyordu. ispanyollar bilyuk 
blr peri~llga ugramamak ve eski za
f erin ~eref ve ne~esini kaybetmemck 
maksadilc harbe tutu~maktan ~ekin
mi~erdi. Ti.irk akmcilan d~1 ta
kibe koyuldular ve enginlerde gemiler
den bir klsmm1 klstinp harbe ~ad1-
larsa da, Tiirklerden ill( ve dii~an
d:tn yedi geminln batmasile neticele
nen bu tutu~ma hem hararetsiz, hem 
de l(abuk bitmi~i. Dii~an ortahk ka
rannca kac;ti ve karanl1kta takib lm
kA.m olmad1gmdan Tilrk donanmas1 
da Navarine dondil. 

i~te bu tut~madan sonradlr ki, ts-

AKfAM 

Marlene Dietrich 
ile mOlikat 
(Ba§taraf1 yedinci sahifede) 

- Filim artisti olmak istiyenlere 
naslhatiniz ncdir? 

- Ku~ilk istidatWar ic;in sinema 
devri gec;mi~tir. Bundan sonra filim 
~cvirmck istiyenlerin pek biiyi.ik isti
datlan olmas1 laz1md1r. Bilhassa yeni 
sinemaya b~lamak istiyenlere Ameri
kaya gitmelerini hie; tavsiye etrnem. 
Avrupada b~lamall, bir isim kazanma-
11 ondan sonra Amerikaya gitmelidir. 
Kazand1rd1gJ. iicretlerden dolayi sine
ma ~rketlerinin burunlan tasavvu
run f evkinde bilyiim~tilr. Bu suret
Ie hareket etmiy~nler i~n sefalet mu
hakkakt1r. 
GEN~LiGt MUHAFAZA i~tN NE 

YAPMALI? 
- Gen~ligi muhafaza etmek i~in ne 

yapmalldlr? 
-.Qok spor yapmah, az yernelidir. 

Qilnkii mide ne kadar yorulursa vii
cut o kadar <;abuk ihtiyarlar. A~1k ha
vada y~amak, spor yapmak, gen~li
ge en ~ok yardlm edecek ~eylerden
dir. Gen~lik, giizellik, uzun omi.ir 
hepsi, hava, spor, mide ile kaimdir. 
insanlarm bu kadar c;abuk ihtiyarla
malan tamamile ~k ve abur cubur 
yemelerinin neticesidir. Omilr Ja.sabg1 
da bu sebeptendir. Eger insanlar da 
hayvanlar gibi tabii bir hayat silrmil~ 
olsalard1, yiiz elli y~a kadar gene;, 
dine; ve glizel kallrlar ve y~arlard1. 

Bundan fazla yildlZl rahats1z et
mek istemedigimdcn te~ekkiir edcrek 
~ekildim. Ak~am k<1.rilerine selamlan
m yazmakhg1m1 rica etmegi unutma-
d!. B. 0. 

-. .............. u ............ .... 

kan gilzel gozlerinizin derinliklerinde 
neler k~fediyorum, bilseniz! Bir sa
mimiyet, bir i~tirak arzusu ... 

- Ya bu gece birisini bekliyorsam ... 
Ya gozlerimin i~inde k~ettiginiz bu 
samimiyet ondan ileri gcliyorsa? 

- O zarnan, yazacagim komedya
run iiguncil ~hSl da bulunmu~ de
mektir. Fakat mademki o ii!;iincu 
~1s ~u s1rada hazir degildir. Gene 
ikimiz ba~ba~a bir otural1m da ... Ge
liniz ~u pencerenin yanma. Bak1mz 
deniz ne gilzel. Mehtabm letafetini 
seyrediniz. BOyle bir gecede uslu us
lu oturmarun 1mkiru varsa siz &Oyle
yiniz bana... Neden susuyorsunuz? 
Bir r,ey soylemiyorsunuz ... 

- Korkuyorum. 
-Neden? 
- Qiinkil ... Qiinkil buraya sizi bul-

mak ic;in geldirn. Bu gece odama gi
receginize emindim. Kap1yi da mah
sus ac;1k b1rakm1!lbm. Tam be~ sene
dir bu dakikayi bekliyordum! 

Ben kendisini kollanmm arasma 
ald1g1m s1rada duvar vuruldu. i~eri
den aksi bir ses: 

- Bu saa.tte bu giirilltil ne? diyor
du. Lak1rd1y1 kessenize ... 

- Hah, dedim, i~te bilincl perdenin 
sonu: Mum s&ldfi ... 

Ve elektrik diigm~sini gcvirdim. 
Hikiyeci 

panyollar - Akdenizden Tiirkleri c;1ka
ramiyacaklanm bir kere daha anlaya
rak - Venedik ittifakm1 bozmu$lar ve 
gcmilcrini allp isp:myol sularma git
mi~lerdi. 

Akden.izde yalmz kalan Venedikli
Ier uc;er be~r gemilerle dol8.'1yorlarsa 
da Ti.irk donanmasmdan daima uzak 
kac;tiklan ic;in, o yazm sonbahanna 
kadar Tiirklerle kar$1la~ad1lar. 

Kille; Ali pa~ donanma ef rad1 ara
Slndaki acemileri bu sayede deniz ta
limlerile yeti~tirmi~ ve donanmanm 
biitiln eksiklerini tamamlam1$b.. 

Aradan ge~en uzun aylar ic;indc 
Yunus reisi Akdenizin her k~inde 
aramaktan da geri dunnarn1~lard1. 

K1hc; Ali karayelken hadisesini is-· 
tanbula yazd1gma pi~man olmu~ gi
biydi. Sokullu Mehmed pa~nm emir 
~avu~ ile Navarine gelen bir ferman
da Yunus reisten de bahseden padi
~h: cEle gec;lnce vurun ba~nm melO.
nun! > diyordu. 

Emir c;avu~ Kille; Ali ~ya istan
bulda olup bitenleri f(>yle anla~1: 

c- Yunusun karayelken c;ekerek 
tekrar donanmadan aynlmasi haberi 

Piyale ~an b~ka herkesl miiteessir 
etti. Fakat, tic; tuglu pa~nnz hemen 
kollanm s1vayarak ve eteklerini top
hyarak saraya ko~tu .. padi~a: (Boy
le bir Asinin ba~ru neden vurdurmu-
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KontrolOr al1nacakt1r 
lktisat Vekaletinden: 
Men'itaitif ve ihracabn miirakabesi ve korunma11 haklnnda 1705 " 

3018 numarah kanunlara miiateniden mer'iyete girmit ve girecek olan 
nizamname ve karamame hiikiimlerinin tatbikini miirakabe etmek itiyle 
tavzif olunmak iizere 30 kadar kontrolor yetittirilecektir. Bu zevat, iki 
ay kadar bir miiddetle devam etmek iizere vekilet~e a~1lacak ihtisaa 
kurslar1ndan ehliyetname ald1ktan sonra 15 birinci kanun 1936 dan 
itibaren ehliyetle{'ine ve vazif elerinin ehemmiyetine gore 150-250 lira 
ayhk iicretlerle memleketin muhtelif ihra~ merkez ve limanlarmda is
tihdam olunacakbr. Kura miiddetince kendilerine 100 lira kadar ayhk 
iicret verilecektir. 

Taliplerin haiz olmalar1 icabeden baf11ca vas1f ve tartlar tunlard1r: 
1 - En az lise veya bu derecedeki Ticaret mektebi mezunu olmak; 
2 - Askerligini yapm•t bulunmak; 
3 - 40 Y•tmdan yukar1 olmamak; 
4 - Hiisniihal eshab1ndan oldugunu tevaik ebnek. 
Yiiksek Ticaret veya Ziraat tahsili gormiit olanlar ve lisan bilenler 

terdh olunur. 
Taliplerin, yukar1daki va11f ve tartlar1 haiz olduklar1nt gosteren ve-

1ikalar1 raptetmek suretile hirer istida ile en ge~ 10 Eyliil 1936 tarihine 
kadar bizzat veya tahriren lktisad vekileti l~ ticaret umum miidiirlii
giine miiracaat etmeleri liizumu ilan olunur. (608) (711) 

A nkara Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden: 

1 - Yiiluek Ziraat Enstitiisiiniin y1lhk ihtiyac1 olan a.,ai1da isimleri 
yaz1h 6 kalem sabun, soda, yesaire hizalarmda gosterilen muhammen 
bedeller uzerinden top tan ·~tk e1uiltmeye konulmuf tur. 

2 - lhale Yiibek Enstitiisii binasmda toplanan ldare ve ihale ko
misyonu taraf1ndan 8/9/936 tarihine rastlayan aah giinii .aaat 16 da ya• 
p1lacaktir. 

3 - Muvakkat teminat 264 lira,._ I 

4 - Para11z tartnamesini almak isteyenler daire miidiirliigiine miira• 
caatlar1. (554) (652) 

Kilo Kuruf 
Cmai Miktar1 Beher kilosu Y ekun f iyati 
Sabun 5000 45 225000 
Soda 2000 15 30000 
Fayda 1. kiloluk 600 kutu 80 48000 
Kaol 250 gramhk 200 • .. un 45 9000 
Pril 2000 18 36000 
Flit pompas1 50 Adet 75 3750 

3517,50 

Sihhi miiesseseler Arttzrma 
ve Eksiltme Komisgonundan: 

Az1 Coiu Garanti 

lstiliiye, Niimune bastane
lerile Heybeli Verem 

Palates 16500-22500 
Soian 12100-15100 

Tahmini 
fiyat 
5,50 
3,50 

264 90 

aanatoryomu. 
Yukar1da adlari yaz1h S1hhi miieueselerin kapah zarfla eksiltmeye 

konulan 1936 mali y1h palates ve 1ogan1na teklif edilen fiyatlar mutedil 
goriilmediginden pazarhkla yeniden eksiltmeye konulmu,tur. 

1 - Pazarhk 16/9/936 giinii saal 15,30 da Sihhat ve l~timai Muave
net Miidiirliigiinde kurulu komisyonda yap1lacakbr. 

2 - lstekliler tartnameyi her giin komisyondan gorebilirler ve her 
miieuese ihtiyac1 i~in ayr1 ayr1 pazarhga girebilirler. 

3 - lstekliler cari sencye aid ticaret oda11 vesikasole 2490 1ayd1 ka.
nunda yaz1h belgeler ve bu ite yetermuvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektublarile birlikte belli giin ve saatte komisyona gelmeleri. (746) 

yorsunuz?) diyerek ortahgi kan~tir
maga b~ladi. Sokullunun bir fiCY soy
lemegc cesareti yoktu. Bu vaziyet kar
*1Smda Yun usu himaye edemiyecegini 
anlaymca sustu. Ve padi~ah da idam1-
na ferman buyurdular. Bir rivayete 
gore ikincl Selimin gozdelerinden 
(Gillcemal) i de c;iragan saraymdan 
giiya Yunus refs ka~mm~. Bu s0ziln 
de Piyale p~ tarafmdan uyduruldu
gunu soyliiyorlar. (Giilcemal) 1 Ytmus 
ka~rm1~, siz bu kad1m onun gemi
sinde gormediniz mi?> 

Emir c;avu~nun verdigi maliimat 
Klhc; Ali p~yi ~ok dili;;iindilrmii$tii. 

- Acaba Yunus bu kadmla beraber 
mi saVU$tU? 
Gibi bir i;;iiphe uyandise de, diger reis

Ierin verdigi teminat Kaptan p~nm 
bu ~phesini zay1flatm1$tI. 

Emir ~avui;;u Kaptan pa~nm gemi
sinde yatiyordu. · 

Bir sabah Kille; All P* c;a~ 
sordu: 

- Ne zaman doneceksin sen istan
bula .. ? 

Emir c;a~ uzun kayt.an blyiklan
m biikerek cevab verdi: 

- Piyale ~z: (Yunusun boy
nu vurulurken ~da duracaksm!) 
dedl. Yunus ele gec;meden nasil dO
nebllirim, p~c1gim? 

- Peki ama, sen de goriiyorsun kt, 
onu Akdenizde aramadlgumz kiic;uk 

bir liman ve korfez kalrnad1. Ne ken
disini ne de gemisini bulmak mum
kiln olmuyor. i~i gilcu b1raklp yillar
ca onun tzini anyacak degiliz ya! 

- Vallahi ben onun boynu vurul
madan bir yere ad1m atamarn, pa
~! Aksi takdirde lstanbulda benim 
boynum vurulacak. Siz Piyale p~
nm ne inatc;1 bir vezlr oldugunu ben-
den iyi bilirsiniz! 1 

• •• 
KILi(! ALt PASA fSTANBULA 

DONUYOR ~ 

Yunus reisin izi bulunamam1$tI. 
Sahil boylarmdaki Rum kayikc1Ian 

onun Venedikliler tarafmd.m da c;ok 
arand1gm1 soylcmi!llerdi. 

Kllu; Ali pa~ kendi kendine ~ 
hiikmii vermi;;ti: 

- Belki de Venedik korsanlan tara
fmdan yakalamp batmlmi~ vcya eslr 
almrm~1r. 

Kaptan pa~ Navarinden cyliil son· 
larinda donanmayi topladt .. saray
dan gelen emir ~vu~ ile birlikte yo
la ~lktJ.lar. 
Donanma Qan!l.kkaleden g*rken, 
kale muha.flZl Hilsrev bey kaptan pa
pmn kulagmn fU s0zleri flsilda~1:' 

- Yunus reis ile burada goril.,til· 
film zaman bana Akdenizde kara yel· 
ken ~ekccegini ihsas etmi$ti. Onu bu· 
rada bir ~k gibi dii~iinceli gordfun. 

(Arkas1 var) 
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IKocoK ILANLAR 
«Akfam» rn Pazar, Car1am· 
ba ve Cuma nii•halarrnda 
~rkar. 

1 - I!i ar1yanlar 

MUHASiB MUHABIR - Senelerce 
banka muhasibliki etmi~. 1biitiin biiro 
i~lcrine tamamen vak1f, ticaretten anlar, 
~ok iyi Frans1zca ve biraz Almanca bi
len k1rkhk ve teminatlJ bir bay i~ isti
yor, Bekleyebilir. isteklilerin Ak~amda 
( K A ) rumuzuna mektubla miiracaat. 

BA YAN ARANIYOR - Ta~rada 
cyi mevkii olan ciddi bir baym ev 
i~lerine bakacak ciddi ve kimsesiz bir 
bayan ariyor. Gazetemize CC. riimu· 
zile mektupla miiracaat. 

BiR BAY AN ARANIYOR - Bekii.r 
annesi olan bir baym evinde yiiksek se
viyeli ve tahsili iyi olanlar tercih olu
nur, dam do kompanyi oldrak isteni
yor. 25-3::> ya~1 gec;miyecek. Mufassal 
adreslcri!e Ak~amda (B.Z.) riimuzuna 
mektupla miiracaat. - 1 

lYI TORK<;E. ve FRANSJZCA Bl
LE.N - Bir Tiirk bayan daktilo olarak 
almacaktir. lngilizce bilmesi ~ayam 
tercihtir. lstekliler Istanbul 510 posta 
kutusuna izahname gondersin. - 1 

3 - Sat1l1k efya 

IKI ADET SPOR MORIS OTOMO
B LI - l~ler bir halde ac;1k arthrma ve 
sahibi yedile sahhkhr. 6 eyliil 936 Pa
zar giinii saat birdc isteklilerin Kadi· 
koy Sif ada 20 numaraya gclmesi. - 2 

EVLENMEK OZERE OLAN BAY 
VE BAYANLARA - Ta~raya gidi~ 

munasebetile ycni bir halde ~ofyanosun 
mc:h bir yatak odas1 ile bir yemek oda
s1 tak1mlan acele sahhkhr. Osmanbey 
Nig-ar ap: No. 9 Si§li 1 -

SATIL!K MOT0RL0 T AKA - Alh 
to.1 yiik ta~1r benzin ve motorinle r;ah· 
~: r bir taka sahhkhr. Galata Kalafat 
)'Cri No 167 - 169 da Fuat Recep ve 
karde~:eri fabrikasma mi"racaal. -

t;- - B'irahk-Satlhk 

. 

K1RALIK - Rumelihisarmda 1 bii
yiik 2 kiiciik oda, mutfak su elektrik 
buyiik meyvedar bahce, ayhk1 7 lira· 
dan 5 liraya kadar, Ost katta tek sa· 
hibi orada oturur, kolej talebelerine de 
yarar, gezmek i~in hisarda sucu Meh
mede yahut <;enberli ta~m kar~1smda
ki yabanc1 diller okulu riyaziye k1s· 
mmda Bay lsmaile miiracaat. - 1 

SATILIK EV - Fatih itfaiye yamnda 
imam Niyazi sokagmda salon, yedi 
oda, boyah bahc;esi, tramvaya yakm 
9 No. h kagir ev sahhkhr. Jc;indeki-
lere miiracaat. - 3 

ACELE SA TILIK ARSA - Bo~azici 
Vanikoyiinde vapur iskelesine c;ok 
yakm fabrika in$asma yarar miikemmel 
nhtimh ve icerisinde ufak bir evi bu
lunan geni~ bir arsa satihkbr. lsteyen
lerin gazetemiz ilan memurlu~na mii-
racaatlan. • - 1 

YOLCULUK DOLA YISILE SA TI
LIK - 9 odah, mobilyeli, etel ve lo
kanta, banyo telefon ve bah~esi olan 
Beyoglu tramvay caddesindedir. fstek· 
lilerin Ak§amda A B 3 riimuzuna mek· 
tupla muracaat. - 1 

BEYOGLU BALIK PAZARJNDA -
Ozerleri salonlu betonarme iki diikkan 
satihkur. Miiracaat ic;in: Sabahlan sekiz 
buc;uga kadar Harbiye mektebi kar~1-

smda 295 numarah evde Mosyo Leona 
ogleden sonra iic;ten be~e kadar Sad1k1-
ye han 16 numarada Mosyo Leona. - 8 

1500 LiRA YA - $i~li Biskiivi fabri· 
kas1 kar41smda 4 odah biiyuk bah~eli 
terkos ve elektrikli ev sauhktir. Yerli 
Mallar pazan Osman Pekine miiracaat. 

MENBA SULARILE ME.SHUR YA
KACIK KORUSU - Toptan veya 
k1smen sabhkt1r. Senelik mukavele ile 
su da verilir. Kad1koy ~kerci Haa 
Bekir kar~1smda l~ numaraya miira-
caat. -

' 

-

KIRALIK MOBIL YELl Y ALI - Ar· 
navudkoyiinde birinci caddcde be~ oda 
banyo telefon vasi bahce ve sair kon
foru havi yalt mobilyeli mobilyesiz. ki· 
rahkbr. Derunundakilere miiracaat te-
lefon Bebek 78 - 2 

MODA CADDESiNDE tskeleye 
yakm kagir hane ve iki diikkan, 9, 1, 2 
numarah otel, pansiyon, mektep halin
de ve iki aile iskanma da elveri~lidir. 
Her gun ogleden sonra icindekilere 
miiracaat. - 9 

KIRALIK - $i~li Bomontide Tokah-
oklu sokaA-1 12 numarah be~ oda, iki 
antre, mu~amba, banyo ve telefonu ile 
geni~ ve bak1mh bahcesi olan ev mo
bilyah veya mobilyas1z kiraya verile· 
cektir. lc;indekilere miiracaat. - 2 

SA TJLIK EV - LA.leli: Selimpa~a 
soka~1 42 No. Kemalpa~a ca~desine 
nazu havadar, be~ oda, bir mutfak, 
bahc;e, hamam, terkos, elektrik, hava 
gazini havi ya~h boyah yeni hane ace· 
le sabhkhr. 1cindekilere miiracaat. 

- 6 

1500 LlRA YA SA TlLIK KAGlR 
HANE - 9 oda 1600 ar~m bahc;e Kuz
guncukta Boyac1 sokagmda 4 numarah 
ev sabhktir yanmdaki haneye miiracaat. 

-4 

ACELE SA TIUK EV - Kad1koy ay· 
nab fmn civarmda Miihiirdar Fuad bey 
soka~mda 9 numarali 8 odah ev ile 
yanmdaki arsa acele sablikllr. Havaga
z1 ve terkos lesisatJ. vard1r. lc;indekilere 
miiracaat. 

SA TILlK KO.SK - Kalami~ta bir 
cephesi Bakdat caddesinde 142 numara, 
digeri Kalam1~ caddesinde 7 numarah 
iic bu~uk doniim bahc;e icinde her tiirlii 
konforu haiz ve bii.tiin nakil vaintalan
nm ortasmda 12 odali ko~k sabhkur. 
lc;indekilere miiracaat olunmas1. 

ACELE SATILIK EV ve DOKKAN -
ISTANBUL ERKE.K LiSESI CIV A- 6 odah, elektrik, terkos, bahc;esi olan 

RINDA _ Kirahk ucuz ve muntazam ve denize yakm altmda berber diikkam 
hane ile diikkanlar satihk arsa ve hane- ve gazinosu olan ev elden sahibi tarafm-
ler ve Fatih tramvay dura~mda arsa dan sahhkhr. Halie; Fener vapur iskelesi 
arayanlar Sultanahmet E.ski Zaptiyc caddesi 27 numaraya miiracaat. - 1 
sokak1 ba~mda Surat idarehanesine 
miiracaat. -

BULUNMAZ BiR FIRSA T - Yan 
fiyata sah§ : Kanhcaya §Ose tarikile 
yirmi dakika mesafede 54 doniim arazi 
dahilinde ko~kii bahc;ivan odalarm1, bii
yiik ahm, akar suyu, havU7.u, su kuyu
su ve 500 kadar meyva akac1 olan ma
hal satihkllr. Talipler Istanbul belediye· 
si kar~1smda di~ tabibi Bay Mehmed 
Rifata muracaat. - 7 

A CELE SA TILIK EV - Y enik&p1 
Katipkas1m mahallesi <;e~me sokak 50 
numarah hane acele sahhkllr. Be~ oda, 

ACE.LE SA TILIK HANE - Aksa· 
rayda pazara kar~1 lnkdab sokakmda 
33 No. h kagir be~ odab ve geni~ bah
r,;eli Kemalpa~a caddesine elli metredir 
sahibi ta~raya gideceginden ucuz sab
likbr. Saat 12- 2 ye kadar ic;indekilere 
miiracaat. - 5 

FERiKOY BARUTHAHE CADDE
SINDE - 129 numarah biitiin kagir 
yeni aparhman iic katta 7 oda 3 mut
fak 3 helii. bir cama~1rhk kurnah ha· 
mam bir diikkan komiir ve odunluk ve 
bahc;eli acele sallhkllr. Taliplerin ic;inde
kilere miiracaatlan. - 5 

A CELE SA TIEIK EV VE ARSA _ 1 sofa, iki hala, iki mutfak ve sarmct 
mevcuttur. i~indekilere miiracaat, 5 - Mtlteferrik 

2 oda, mutfak ve hamam1 900 ar~m 
bah~esi l uyusu olan kagir ev sahhkbr. 
Karagiimriik Uzunyol 37 numarah ha· 
nenin kc:r~1smdaki 4S numaraya miira· 
caat. - 2 

ACELE SATILIK EV - Yedikulede 
Belgrat m:: hallesi Sarayonii soka~mda 
5)3 numarah bahr;eli ah~ap bir ev sa
llli! llr. Gormek ve pazarhk ic;in ir;in· 
deki sahibi11e miiracaat. - 5 

~CELE SA 1 ILIK ARSA - Yedikule
de mrahor caddesinde Aya Kostanlin 
ki'iscsi yakmmda Karaka~ evinin ya
nmda eski 41 numarah ve 486 ar§m 
b1r arsa sabhktir. Gormck ve pazarhk 
i~in Sarayonii sokakmdaki 603 numa
rali cv:: miiracaat. - 5 

KRALIK EV - Kad1koy YoktJrtcu 
caddesi Frans1z. mektebi kar§ismda kagir 
yedi odah 91 numarah hane gayet ehven 
fi, tle alt1 ay ic;in kirahkhr. Elektrik, 
h<:..vagi:zi, kumpanya suyu vard1r. !r;in· 
dek1lcre soru:sun. - 5 

T A~RA YA AZIMET DOLA YISILE -
Aceledcvren sahhk tiitiincii ve bakkaliye 
diik~ am. Sarar;hane ba§mda temiz f I• 
rm kar§1smda 265 No. h diikkan satJ· 
hkt1r. fcindekine miiracaat. 

SA TIUK iKI ADET MOFREZ HANE -
Ht:.vasmm temiz ve giizellikile tanmm1~ 
Kad1koy Sifada 1 numarah 367 metre 
arsa uzerine iki kat sekiz oda, mii~temi
lat 350~ liraya, 2 numarah 275 metre 
arsa uzerine iki katta dokuz oda 3500 
liraya bahcelerile beraber sallhkllr. Ar· 
:zu edenler Kad1koy ,Sif ada 20 numaraya 
m ··r; cu<: t. - 9 

ACELE SATILIKTIR - Oskiidarda 
Kiiciik <;ambcada Salahaddin Korusu: 
Eskidenberi ve halen mesire mahalli 
6lan yiiksek varidath ve menba suyu 
ile yiiz doniimii miitecaviz arazi satihk
br. Miiracaat: Galata Havyar hanmda 
muameleci Aristidiye, Kad1koy Su ~irke· 
tinde saat ayar memuru Mehmet Aliye. 

iYi MEVKIDE - Gayet i~lek bir kt
raathane sahhkhr ortakda ahmr talip 
olanlar Ak~am gazetesinde AH 2 riimu
zuna mektupla miiracaat etsin. - 2 

ACE.LE SA TILIK 0<; DAIREU 
APARTIMAN - Aksarayda Atatiirk 
caddesi civannda lnebey mahallesi Tir
yaki Hasanpa~a sokakmda 26 numarah 
umum tesisah miikemmel sencvi yedi 
yiiz yirmi lira irad getirmekte, miiced
ded ve beton, 150 ar~m da bah~esi 
bulunan aparbman alb bin be~ yiiz li
raya acele salthkhr. l~indekilere miira· 
caat. - 6 

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

ACELE SATILIK KO.SK ARAZISl
Goztepenin denize nezareti olan, istas
yona on, otobiise iic dakika mesafede, 
kuyusu, terkosu, elektrigi bulunan ko~k 
yapilmaka miisait miinbit yirmi be~ dO
niim arazi sahibinin hareketi dolay1sile 
sabhkhr. Kay1¥fag1 c;e~mesi s1rasmda 
kahveci muttalibe miiracaat. 

.................. 
BlR ALMAN MUALLiMESI - Gayet 

ucuz fiatla Almanca dersleri veriyor. 
Ak~mda (ABC 12) rumuzuna mek-
tupla miiracaat, - 1 

DANS DERSLERI - Hususi 
ve miinferiden (asri dans dersleri) 
Beyo~lu, Kartman kar§ismda eski Po
Jonya Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat 
saatJeri: 12 - 14 • 17 - 20. Profesor 
Panos)·an. - s 

2 $ERIK ARANIYOR - Madeni e~· 
ya ve bilumum madeni mobilya ve 
ah~ap mobilya halen 30- 40 i~~isi mev
cut olan biiyiik bir fabrika beher ~erik 
6000 lira ile iki ~erik aramyor koyacak· 
Ian sermayeye kar~1hk teminat mev· 
cuttur kazanc iimid fevkindedir arzu 
edenler tahriren Ak§am gazetesi vas1-
tasile E. E. rumuzuna miiracaat. - 2 

ALMANCA, FRANSIZCA, TlCARET 
USULLERI - Ve diA-er dersler haz1rlar 
ve yeti§tirir. Avuslurya Sankt Georg 
lisesininin otretmeni en ucuz ~artJa Al
man mekteplerine devam edenlere her 
sm1f icin Frans1zca, Almanca biitiin bil
gi derslerini en k1sa zamanda haz1rlar 
ve otretir. lsteklilerin Karl Weiner: Be
yotlu Tiinel Otcu sokak 5 say1da Kos
ti Papayani aparhman 1 say1. Fazla taf
silit icin Beyotlunda Kalis kitap evine 
miiracaat ediniz. - 6 

1$LEK KARLI - Bir ticarethaneye 
bin lira sermayeli ortak aramyor kar 
ayhklada maktuan verilir teminathd1r 
isteyenler Ak~am gazetesinde A. K ru
muzuna mektubla miiracaat etsin. 

2 Eyli.il 1936 

Bu ufak yanl1.ff 
sizi 10 YA$ 

Daha fazla gosterebilir 
~u renk pudra slzl gencle~irir 

ve cildinizi gilze!le~tirir, ba~a 
renk pudra da, akslne olarak sizi 
ihtiyarlanu~ gibi gosterir. Teniniz 
esmer ise, esmerlere mahsus bir • 
pudra ve mesela koyu Ra~el ren· 
ginde bir pudra kullanmaruz ica· 
bettlgi glbl teninlz kumral ise, a-

Clk ise a~1k Ra~el renginde bir pudra 
kullanman1z laz1mdlr. Bir pudra 
intihap etmek i~in yiizilnilzde al
b muhtelif rengini tecrilbe ctme-
11 ve tesirini gormelidlr. Burun ve 

~enenizi s1k slk pudralamamak i~in 
cildde sabit duran bir pudra kullan
mahstmz. Bir kutu pudra derununa 

bir ka~1k mikdarmda krem kopilgu ilA
ve ederek pudraruzi kuvvetll ve sabit 
bir ~ekle i!rag edebilirsiniz. Tokalon 
pudrasmda en iyl cins havalandml
Jlll~ pudra ile beraber krem kopiigi.i 
matlllp mikdarda ve fenni bir surette 
kan~tmlnu~tir. 

Bu pudra, cild ilzerinde ne leke b1-
raklr ne de tabaka halinde gori.inUr. 
Yalruz bir defa pudralanmakla sekis 
saat sabit kalarak ~yam hayret ve 
sevimli bir ten yarat1r. Renk; son za. 
manlarda icad edllen ve hii; bir valdt 
yanh~hk yapmaya imkA.n birakmayan 
bir makine ile kontrol edllmi~tir. Her 
sabah 5000.000 kad.lnTokalon pudra
Sim kullamr. 

Kapah zarf usulile eksiltme ilan1 
Tiinceli Naf1a Direktorliigiinden: 

1 - Eksiltmeye konulan if: «Dordiincii Umumi miifett~lik mmta
kaainda takriben 102 kilometre uzunlugundaki Elaziz • Pliir yolunun 
tesviyei turabiye, sinai imalat ve makadam ,ose intaat1»d1r. 

Bu itlerin tahmin edilen bedeli 500,000 liradir. 
2 - Bu ite aid fartnameler ve ev i-ak tunlard1r. 
A - Eksiltme fartnamesi. 
B -Mukavelename projesi. 
C - Bayandirhk itleri genel tart namesi. 
D - T esviyei turabiye, fOSe ve ki rgir infaata dair fenni tartname. 
E - Hususi f artname. 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G - T af, kum, su grafigi. 
lsteyenler matbu Naf1a itleri terai ti u~umiyesi ve fenni f&rtnameyi 

dairede tetkik ve miitalaa ve diger f artnameleri ve evrak1 on iki bu~uk 
lira bedel mukabilinde Ankara Naf 1a vekaleti fOseler idaresinden ve 
Elazizde Tun~eli Naf1a dairesinden alabilider. 
3- 24/8/936 giiniinde yap1lacak ihaleye talip ~1kmad1gmdan ek

siltme 18/9/936 tarihinde cuma giinii saat 15 de Elazizde Tunc;eli Na
f1a miidiirliigii binasmda yap1lacak tir, 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ic;in is teklinin 23, 750 lira mu\·akkat temi

nat vermesi ve bundan ba,ka ticaret odas1 vedkas1m ve Naf1a vekale
tinden istihsal edilmif yol ve teferrii ah mUteahhitligi ehliyet vesikasma 
haiz obp go&tcrmesi laz1md1r. 

6 - Tcklif mektuplar1 yukar1da 3 iincii maddede yaz1h saatten bir 
i:aat evveline kadar Elazizde Tunc;e Ii vilayeti Naf1a dair~sine getirerek 
eksiltme komisyonu reisligine makb vz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gonderilen mektuplarm nihayet 3 iincii maddede ynz1h saate kadar 
gelmit olmas1 ve d1' zarf1n miihiir mumu ile iyice kapattlm1s olmas1 li
z1md1r. Postada olacak gecikmeleri kabul edilmez. (806) ' 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasi Istanbul Subesioden: 

Galatada Voyvoda caddsiende B ankam1z binas1mn ~absmda yapt1-
r1lacak tamirat ile imal ettirilecek 13 adet demir arfiv dolab1 kapalt 
zarf usuliyle miinakasaya konulmu flur. 

Bu husustaki teklif mektuplari 5/ Eyliil/936 saat 10 a kadar tube mil• 
diirliigiine verilmif bulunmahd1r. 

~eraiti ogrenmek isteyenlerin Ba nkaya miiracaatla ihzar olunan 
fartnameleri almalari. ( 554) .. 

Maliye Vekiletinden: 
Ankara, Istanbul, Izmir ve t~el vilayetlerinde teslim edilmek iizere 

3, 4, 7, 8/Eyliil/936 tarihlerinde kapah zarfla eksiltmeleri yap1lacai1 
ilan olunan bet ornekte yaz1hane ve sairenin fartnameleri goriilen lii
zuma binaen degittirileceginden eksiltmeleri tehir edilmittir. Tesbit 
edilecek gunleri baf.kaca ilan olunacakhr. (676) (834) 

'"1H1tu1tt••n111111111111111111•utt111111111w11111111111t11111111111111111111111111u11111u11111111111111u1ttu1111111n11111-111ttu1111111111mun1"'""'"'''""''"'--

ALMA NCA DERSLERt - Berlin DAMIZLIK KO YUN - Ucuz ve ace-
iiniversitesinden edebiyat ve felsefe ag- le sabhkbr. Topkap1 ac;1klarmda Ferhat 
rejesine malik, • 1stanbul iiniversitesi pa~a ciftlik}nde. - 2 
lectorlerinden - Frans1zca ve Jngilizceye ALMANCA, tNGILiZ<;E VE FRAN-
vak1f gene; Alman prof esoru hususi SIZCA - (Bah us us ticaret §ubeleri 
veya grup halinde dersl~r vermektedir. ic;in ) Oiplomah Alman okretmeni tara-
Muhtelif ticaret ~ubeleri ve bakalorya f mdan gayet seri ve hakiki metodlarla 
icin katt ve seri usullerle ihzar eder. verilmektedir. Serait rekabet kabul et· 
Fiatlar mutedildir. «Prof. M. M. rumu- miyecek derecede miisaittir. (Ak~amda) 
zile (Ak~am) a mektupla muracaat. - 11 « Tcrakki • rumuzuna mektupla miiracaat 

HUSUSl RIYAZIYE DERS
LERI - Yiiksek tahsilli bir gen~ 
lise ve ortamektep talebesini emin me
todlarla gayet seri bir surette imtihan
Jara haz1rlamaktad1r. Riyaziycsi zaif 
olanlann yeni .sene derslerini kolayhkla 
takip edebilmeleri icin hususi dersler 
verir ve aynca yiiksek riyaziye dersleri 
verir Ak~amda N. T. 1iimuzuna mek
tupla miiracact. - 2 

ediniz. - 8 

Mektuplanniz1 ald1rm1z 
Gazetemiz idarebaneeini 

olarak goaterilmit olan karilerimizda\ 

SF · MA - BZ · AE - SK - AS 
PR-BBB-EE-CC-ABC12 

Prof. MM - NE 
na.mlarma gelen mektuplan idare• 
hanemizdcn ald1rmi.lan mcrc udur. 
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Deniz yollan 
l~LETMES1 

Acenteleri: - Karak6y - Kop~ 
Tel. 42862 - Sirkeci Miihiirdarude 
:=-- Han Tel: 22740 

3 Eyliil pertembe giinii Kara
deniz postu1na kalkacak olan 

CUMHURIYET vapuru yal111Z 
bu sef ere mahsus olmak iizere 
PER$EMBE SAA T 24 de kal· 
kacak ve YOKONO HARE.KET 
GONO ALACAKTIR. (866) 

OABKOVIC VE ~. Yapur acentall 
SCHULDT ORlENT LINE 

A vrupa iltt $ark limanlan ara1mda 
muntazam po1ta 

ROTIERDAM, HAMBURG n 
ANVERS i~n yalt1r.da 1atanbul ve .lz. 
mir' den hardcet edecek vapur: 

DUBURG vapuru 10 - 12 eyli.ile 
dogru Karadcnizdcn avdetle Avrupa li
ma:ilan ~in Cf)'& tab°mil edecektir. 

Taf1ilat i~n Calatada f'renkyan ha• 
nmda 3 ncii katta Dabkovitcb Ye 
Siirekau vapur ecentaliima miiracaat. 
Tel. 44706/7. -41200. 40604 - . S1hhi BALSAMIN Kremi 

G0lELLiGIN 
SIRRI 

CILDINIZI 
Tehlikeden koruyunuz 

Herhangi bir kremin ona 
liizumu olan g1day1 verece
gini zannediyorsamz bu tec
riibe size pck pahahya mal 
olabilecegini deThahr edi

niz. Hi~ bir hem size Krem 
Pertev k;idar 5ad1k kalamaz. 

I 

I 
I 

Sahlf e 11 

Mektep, lngilizceyi eo iyi 6greteo bir mflessesedir. Almanca veya frans1zca ibtiyari olar~k mOtell1ss1s mualllmler 
tarafmdao 6gretilir. Millf terbiye ve ktUtOre son derece ehemmiyet verilir. Aile bayat1 ya~at1hr. Kltlphaneleri 
mllkemmeldir. IC1z ve erkek bedta terbiyesi ve sporlar talebenin bedenJ tekemmulOnD temin eder. Lise k1sau 

dersleriae manzam olarak tlcaret dersleri g6sterihr. 

MUHEND}S KISMI Amell n nazarJ usullerle elelctrik, makine ve Nat.a mllleldisi Jtliftirir. 

KAYIT G0NLERI: 
1 A~ustos'tan sonra Carlamba ve CUmar~esl gDnleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 fyllldea sonn ~ aoa. 

Fa.zla tnalClrnat icln ~cl<tupla veya blzznt ·moracnat edllebllir. 

Istanbul Gayrimiibadiller komlsyonundan: 
D.No. Semti ve mahallesi 

4123 Eminonii Ahi ~elebi 

1965 Heybeliada 

4567 Uskiidar Sel.8.msiz 

2867 Kasunp~a Sururl 

Sokait 

Limoncular 

Sed 

Dibck 

E. Gizlice Evliya ~azi 
Y. Keramet > 

2288 Edirnekap1 Kariyci atik All~ ~aklraga yok~ 

1925 Kas1mpa~a Sururi lnceka~ 
1959/ 1 >' > 

1959/ 2 > > 

Emlak No. Cinsi ve hiMC&i Hiuep sore 
muhammen K. 

E. 37 Y. 34 Ustiinde odalan olan kigir 550 T.L. 
diikkanm 4800 de 900 Bia. 

20 ila 30 Be~ Jata arsa 

43 154 metre arsa 

.WO > 

155 > 

E. 17 180 metre arsamn 5/8 Bis. 150 > 
Y. 27 

E. ve Y. 3 140,50 metre arsa 

29 47 metre arsa 
33 57,50 metre arsa 

31 51,50 metre ar.a 

150 > 

150 > 
180 > 

'11606 Uskildar Tenbel Haci Mchmed Selami Ali 

--------------- , 542 Uskildar imrahor Doganc1lar Cad. 

I 

E. 29 Y. 27 53,50 metre arsa 

E. ve Y. 157 44,50 metre arsa 

180 > 

160 > 

200 > 

Esmer, snn~n, kumral her tene 
te\•afuk eden giizellik kremleridir. 
S1hhi usullerle haz1rland1gmdan 
cildi bester ve bozmaz. f;il, leke, 
sivilce ve buru~ukluklan kimilen 
giderir. 

4 ~Ckilde takdim edilir: 

ahmz 

KABIZLIGI 
1 - Krem Balsam.in yagh gece defeder. Yemeklerden birer saat 
i~ pembe renkli sonra ahrursa: 

2 - Krem Balsamin yagsa giin· llAZIMSIZLIGI, MiDE EK~iLiK 
di.iz i~in beyaz renkli ve yanmalanm giderir. Agudaki tat-

3 - Krem Balsamin aetbadem 51zhg. ve kokuyu izale eder. ~i~ 75 
gece i~in ve 120 kuru~ 

4 - Krem Balsamin ac1badem BOROS markal1 etiketimize dikkat 
giindiiz i~in Deposu: Yenipostane arkas1, 

Kibar mahfillerin takdir ile kul- A~ircfendi sokak No. 47. 
Jand1klan yf'gine s1bhi kremlerdir. 

INGILiZ KANZUK ECZANESI [ Di!i )abibi :J 
illlllll- Beyog u - istanbul ' A. S A B I M 
------------- Avrupadan gelmi~ ve i~ine 

Di~ Hekimi ba§lam1~t1r. 

FERIT RAMiZ · lnhisarlar ldaresi 
Viyana kongresinden avdetle 0 I 
hastalanm kabule ba~Iam1~tir. skiidar Depo ar 
Beyoglu fstiklal cad. Rii~tii Grupu Miidiirliigunden: 

Pa~a apt. Tel. 43413 1- ~ernsipa~ baklm evi memur oda-

Sat1l1k Emlik 
Ankara Memurlar koo

peratif ~irketinden : 
f?irketimize aid olup PolatJ.mm cum

huriyct mahallesinde kain , biri halen 
Posta - Telgraf merkezinin tahti isti
cannda bulunan ibirbirine bi~ik :fev
kani oorder oda ve tahtani birer oda 
ve birer mutbah ile altlannda ilti~er 

:magaza bulunan iki ev miisaid ~eraitle 
sattllkt1r. Ankarada ~irket merkezine, 
PolaUtda Ziraat Bankasi sand1gma mu
raca.at edilmesl ilan olunur. 

lannda yap1lacak tadilat il?i plan ve 
kc~itnarnesi mucibince pazarhkla iha
ie edilecektir. 

2 - K~if bedcli 170 lira 39 kun.L?
tur. 

3 - Muvakkat teminat 12 lira 78 
kuru~tur. 

4 - Kati ihale 18/ 9/ 936 cuma g\inli 
saat 14 de gurup merkezinde miite~ek
kil komisyon oniinde yap1lacaktir. 

5 - isteklile1in plan, ke~fname ve 
~artnamcyi gOimek iizere her gfu1 ko
misyona miiracaatlan ve miinakasa 
giinii saat 14 de kadar teminat ak~c
lerini rnakbuz mukabilinde gurup vez
nesine yalmnalari ilan olunur. (873) 

E,mniyet i~leri U. Mudiirliigiinden: 
1 - 936 senesinde zab1ta memur Ian i~in diktirilecek az1 4270 ~ogu 

4696 ta.k1m elbise maa ka~etin dikimi yirmi giin miiddetle ve kapah 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmut tur. 

2 - Kasket dahil bcher tak1m el bisenin dildt- muhammen bedeli 411 

1065 Arnavutkoy 

1067 Kad1koy Osmanaga 

1542 Kmahada 

8124 Ycnikoy 

8290 Kurtulu~ 

8332 Kad1koy Tuglac1ba~ 

8272 Kad1koy Tuglac1ba~1 

7183 F.dimekap1 K~eci Piri 

7227 ~abah~ 

6865 Fcrikoy 

7599 istinye Gtizelce Alipa~a 

806 Yenikoy 

7207 Sainatya imrahor 

6484 Kas1mpa~a Ycni!;e~me 

6309 istinyc Giizelce Alip~'l. 

6346 Tophane .Karab~ 

3486 Ku~iik .Bebek 

3752 Beyoglu Htiseyinaga 

3341 Usktidar Ycnimahallc 

E. Yaghane 
Y. Ogul ~1kmazi 

E. Misk 
Y. Misk Anber 

Karanfil 

E. Birincl 
Y. Kanber 

Mum cu 

E. Bagdat cad. 
Y. Fenerli Ahmed bey 

E. 19 - 21 i~nde yem~ aga~lan ve do- 100 > 
Y. 124-19-21 laph kuyusu ve ahm olan 

bostamn 76/ 2400 Jlis. 
E. 2 Mu. Y. 47 Bahgcli ah~p hanenin 

Mahallen 48 3/ 24 His. 

58 483 metre arsa 

E. 16 Y. 18 Bah9cli ah~ap hanenin 
Mahallen 12 15/ 96 His. 

E. 4-6 Y. 4 54 metre arsa 

E. 49 MU. 2073 metre arsa 
Y. 38 

220 > 

200 > 

140 > 

100 > 

5200 > 

> E. 49 Mii. Y. 40 2088 metre arsa 5250 > 

170 :t Kececi Pirl ve LOkilncfilcr E. 93 Y. 177 112 metre arsa 

Kilise E. 23 1827 metre arsamn 1/ 4 His. 150 > 

E. Ducu Y. ~e:Yh Merdan 10-12 Bah~eli ah~p hanenin 
1/4 His. 

300 > 

Ermeni Bostaru 

E. KOyb~ Arkasi 
Y. Hekim 

E. 35 9187 metre arsa 

E. 8 Mil. Arsarun 2/ 3 His. 
Y. 1 

280 > 

80 :t 

E. Haci Manol Y. Haci Manav 71 Ah~p hanenin 18/ 64 His. 350 > 

E. Kilise 
Y. Muhit 

Ermeni Bostam 

Lilleci ve 
<;ubuk~ular 

E. Hmamc1 kuyu 
Y.Yeni 
Teknecl 

Yenimahalle Cad. 

E. 4 Y. 51 71,50 metre arsa 
Maltallen 23 

E. 36 9187 metre arsa 

E. 10 ~p barakarun 29376/ 
Y. 20-22 31104 His. 

110 > 

400 > 

100 :t 

E. 1 Mu. Y. 12 225 metre arsa 150 > 
Harita 71 

E. ve Y. 12-14 120 metre atsamn 1/ 2 His. 188 > 

E. ve Y. 78 106 metre arsa 160 > 

Yukanda cvsaf1 yaz1ll gayri menkullcr 11/ 9/ 936 tarihine tesadiif eden Cuma giiniindan itibaren 10 giin 
milddetlc pazarhkla sah~ i;1knn1m1~tir. Pazarhk i¢n talip olanlarm ihaleleri Sall ve Per~mbe g1lnlerl saat 
10 dan 12 ye ve 14 den 17 ye kadarwr. Bu iki giinden maada her giln sabahlnn saat 10 dan 12 ye kadardJ.r. 
Sati~ milnhnsiran gayri mubadil bonosiledir. 

Istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 

iZMiR SATl$1 
D. No. Semti ve mahallesi 

729 Buca A~gi mahalle 

898 Tepecik 

Sokagi Emlak No. Cinsi ve His. 

E. Mccldiye Y. Belcdiye 69 Duvarh arsa. 
cad. ve Qayir sokak No. taj 8 

11118eye g&:e 
muhammen K. 

8814 

E. Hek.im K~ E. 22 Bodrum iizerinde blr oda 2000 
Y. Koca tepe No. taj 24 bir hayat bir mutbah ve 
ve Ak~ sokak No. taj 17 avluyu mti~temil ev 

Yukanda evsaf1 yazill gayri mcnkuller kapah zarf usulile sat1~ ~1kanlm1~tu. ihaleleri 14/ 9/ 936 pazartesi 
giinil saat 16 a.a izmir .Milli Emlak daircsinde yapllacakt1r. Sat~ mtinhas1ran gayrl miibadil bonosiledir. lrnruttu?'. 

3 - lhalesi 21/9/936 pazartesi giinii sa:it 15 de Emniyet itleri umum ·-------------.. ---··------------------------· 
miidiirliigiinde miite~ekkil komisyo n huzurunda yc.p1lacakhr. 

4 - Eksiltmeye girecekler 1447 lira 54 kuru~luk muvakkat teminat 
mektup vcya makbuzile ve 2490 say ih kanunun 2, 3 iincc maddelerinde 

yaz1h belgelerlc hirlikte teklif mek tuplanm ihale vaktinden hir saat 
evvel komi!yona vermeleri laz1md1 r. 

5 - Bu bnpta fazlaca izahat aim l~k ve ~artnamesini gormek isteyen
lerin Emniyet i~leri umum miidiirlii gii ii~iincii ~uhe miidiirliigiine miira-
caat eylemeleri. (682) (884) 

Muhim bir tavsiye 
Y asb.k, yorgan ve pltelerinizi kl!} 
tiiyiinden yap1mz. Y atmas1 rabat, 
kt§tn steak, yum serinc!ir. ( Kilosu 
75 kuru~dan ba§lar) Fabrika ve saltf 
dcposu 1stanbul, ~nkmak~1Jarda 
Ku~tUyii fabrikast. Telefon: 23027 

Beyoflu ingiliz K1z Mektebl 
( High School ) 

Mektep 23 Eyliil <;ar~amba gunii acilacakbr. Kay1t ve her tiirJU mal6mat 

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

her sabah saat 10 -12 yeni talcbe kay1d ve kc.bul olunur. 
......... 11m2._ ........ aa ........ .a_. .................. 111'111!11!11.-iiil!lllm-..l!llll~ 
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2 EyJiil l93f 

S1 h hat i~in 

iyisi ola.m~azl 

ENO'S, buti.in dtinyada s1hhat1n 
en latif bir yard1mc1s1 olarak ta
n1nm1~t1r. Ci~~z hazminin munta
zam halini temin ve bu suretle 
mukemmel gtinluk Sthhatini tan
zim eder. 
Bugunden bir ~i~e ENO'S allniz. 
ENO'S'un yerini hic;bir mumasil 
mustah;.i:ar tutam1yacag1na hemen 
kesbi kanaat edeceksiniz. Sondere
~etfks~ edilmi~ bir tuz ~Ian ~NO'~, 
granule ~eklinde olan mumas1l 
muStalizartai·dari daha <;abuk 
aaha kat'i btr tesir icra eder. 
ENO'S .af makda israr edinlz. 

bund n 

ENO' ''Fruit Sait ", 
"Set de Fruit" ve "Mey .. 

=-~ va Tuzu" kelimeJerl fab· 
rika markas1 olarak-tes~ 
cit edilmi,tir • 

... 

$irketi Hayriye • • 
Eyliiliin 2 nci <;ar~amba giinii ak~am1 

• ~irin BOGAZIN en ~en geces1 

Mehtap - Musiki - ~iir 
~irketimiz ge~en ay yapbgl meh tab aleminden ald1g1 hiiyiik tecriibe ile bu def a saym hal1Cim1zm 

tam huzur ve istirahati, eglence programm1 gorebilip ifitebilmesi i~ in liz1m gelen tertiball almit, 
arzu edenlerin eglence nihayetine kadar kalm1yarak daha erken avdetlerini de temin etmii;tir. 
_r.IUSIKI: Batta luymetli sanatki. rlar1m1z Bayan Safiye ve yiiluek m usiki iis.tatlar1m1zdan Bay Kemal 

ve Sadeddin olmak uzere Tanburi Selahaddin, Kemani Cevdet, Udi Fahri, okuyucu Ya~ar, Numan ve 
Celal, kemen~eci Aleko, kanuni Ahmed ve klarnet ~eref'den miirekkep olacakhr. 
Hoparlorler Bogazi~inin hiitiin ikisahilini latif musiki nagmelerile ~mlatacaklard1r. 
Yeni neslimizin en kudretli 9airi Bay Faruk Nafizin Bogazi~i sevgisini soyliyen bir tiiri bu gece i~in bes

telenerek notalari tabedilmittir. Bu nota tenezziihe ittirak bu yuran zevata vapur i~inde tev
zi edilecektir. Bundan batka iis tad Bay Sadettinin yeni repertuva rina aid par~alar1, Bahk!rt ve 
Dursun kaptan ve G~men isim lerini taftyan ~ok cazib ve milli eser leri okunacakllr. 

Musiki grupunu hamil olan a raba vapurunun renk renk ebktrik ziyalari bu musiki ve mehtab 
alemini bir kat do.ha canlandira cakttr. Saz heyetile hareket eden araba vapuru saat tam 21 de Be
bek :kanalmdan ge~erek Ha,J.m Pa,a yah11 oniinde kendisine iltiha k edecek diger vapur kafilesini 
bekliyecektir. 

Biitiin vapurlar musiki heyeti ni hamil araba vapurile birlikte ha fif seyir ile Y enikoy iskelesi hi· 
zasmdan Beykoz park1 oniine gi derek orada bir saat tevakkuf et tikten sonra saat 23 te Beykoz
dan kalkarak 23,30 da Biiyiikdere de Beyaz Park oniine gelip bir bu~u k saat kalacaklard1r. 

Bilhassa bu iki tevakkuf hengam mda musiki heyetimiz ba,ta Bayan SAFlYE oldugu halde biitiin var
I1klar1m gostereceklerdir. 

Biiyiikdere oniindeki tevakkuf es nasmda Beyaz Park miiessesesi tara fmdan haz1 siirprizler yap1lacaktir. 

Vapurlarm seyir ve hareketleri esnasmda hir kazaya mahal kalmamak i~in bu mehtaba sandallarile itti
rak edecek zevat1n yalmz Beykoz ve Biiyiikdere koylarmda evvelden toplamp kalmalar1 ve vapurlarm 
arkalar1na sandallarm1 baglamak tan i~tinap etmeleri sureti mahsusa da rica olunur. 

lstanbulun muhtelif semtlerinde ve Bogazm iki tarafmda oturan muh terem halk1m1zm bu mehtaba ifti
raklerini temin i~in atai1da gosterilen •seferler tertib edilmiflir: 

1 - 74 numarah vapur taat 19,20 de Beykozdan hareketle s1ra ile Oskiidara kadar biitiin Anadolu iske
lelerine ugr1yarak Oskiidard an 

2 - 66 numarah vapur saat 20 de Y enimahalleden hareketle Sira ii• Rumelihisarma kadar biitiin iske-
lelere ugriyarak R. Hisarmd an 

3 - 68 numarah vapur 20, 15 te K opriiden hareketle Befiktaf, Ortako y, Arna vutkoyii ve Bebekten 
4 - 65 numarah vapur 20,30 da Kopriiden hi~bir iskeleye ugramak11zm dogru Bebege giderek 

Ciimlesi 27 numarah araha vapu runa iltihak edeceklerdir. 
ltbu vapurlarda gidip gelme vapu r iicreti herkes i~in bili.istisna 37,5 kurut olup pasolarla fotografh ve 

hususi tenzilli karne ve kartlar mu teber degildir. Ledelhace zuhurat postalar bu terait altmda kaldir1la· 
caktir. 

Vapur biifelerinde mutat fiat dahilinde ihtiyaca kafi yiyecek ve i~ecek bulundurulacakhr. 
71 numarah vapur Kopriiniin Oskiidar iskelesinden saat 20,35 te kalkarak dogruca Bebekte kafileye 

ittirakle bahri alay1n tam ortasmda ahzimevki edecektir. 

Bu vapur i~in ancak 500 hilet sa tzlacak ve gidip gelme 37,5 kuruf bi let iicretinden hatka 20 kurut mun
zam bir iicret ahnacakbr. 

Biiyiikderede eglenceler bittikten 1onra saat birde 66 ve 74 No. h va purlar geldikleri gibi Rumeli ve 
Anadolu cihetlerindeki iskelelere ugr1yarak yolcularm1~1karacaklard1r. 71, 68 ve 65 numarah vapurlar 27 

numarah araba vapurile birlikte Bcylerbeyine giderek Saray oniinde bir saat kadar f estiv~le i~tirak ede
cek ve sonra Kopriiye avdet eyliyecektir. 

Bu vapurlardaki yolculardan festivale i"tirak etmek istemiyerek donmek isteyenler i~in Biiyiikderede 
eglencenin hitammda haz1r buluna n ayr1 bir vapur her ii~ vapura yana ~arak avdet yolcularm1 alacak ve 

yolcusu olan Bogazi~i i1kelelerine ugr1yarak Kopriiye gelecektir. 
Beylerbeyi 1aray1 oniinde 'IUreti mahausada haz1rlanan bir vapur festivale ittirak edenlerden Bogaz

i~inde oturanlar1 her ii~ vapurdan alarak yolcuau olduklar1 Bojazi~i i1kelelerine gotiirecektir. 

I :t~~~O 
r- _____. 

. ,,_ 

Ince ruhlu ve duygulu kibar kad1nlar bu ~ok 
cazib ve pirlanta ( Brillant ) 

Hasan T1rnak C1lalar1na 
bay1l1yorlar 

Beyaz ve k1rm1z1 10 ve 20 kurut 
Sedef 40 · 80 kuru, 

Hasan deposu: Istanbul, Ankara, Beyoglu. 

I,# Gala ta .. Kart~inar sokak ' 
Butiin modern ve s1hhi tei;hizata muhtevi Lcyli ve nehari 

Erkek AVUSTURYA LiSESi v~!~~~t 
Tam devrcli Lise - Ticaret Mektebi - Almanca ogrenmek ii;in ihzari sm1f. 

Derslere 15 EylOI Sah ba~lanacakt1r 
Kay1d muamelesi 1 Eyliilden itibaren her g-iin saat 8,30 dan 12 ye kadar 
nufus tezkeresi, a~1 kag1d1, s1hhat raporu, 3 fotograf vc mektep tasd1kname 
veya diplomas1 ile yap1hr. Fazla tafsilat i'Yin mektebe muracaat veya 

42095 e tclcfon edilmesi. , 

, AMBASADOR 
LOKANTA VE BIRAHANESI ACILDI 
Geceleri fevkalade varyete. dans, ak~amlari 21 kadar 

Tab!dot 75 kuru~tur. 

SinirH ve cigerleri zayaf olanlar 

Bunalhc1 s1caklarda rahat nefes almak ve 

c AM Losyonunu 
kullan1n1z 

Cigerleri temizler. <;am agacmm biitun §ifai tesirl~rini baizdir. 
<;am losyonile banyo yapm1z, cilde giizellik verir. Kokulara izale 

eder. Asabi zafiyetleri ge~irir. F erabhk ve ne§e uyandmr. 

$i~esi 60 kuru~tur. • Boyuk eczanelerde bulunur. 

Beyoglu -TOnelba§1 - Yeniyol 

ALMAN LiSESi 
Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi - Almanca o~renmek i~in ihzart am1f. 

Derslere 9 EylOI Car~amba ba~lanacakt1r. 
Kay1d muamelesi 1 EylUlden itibaren hergiin saat 8 den 12 ye kadar 

nUfus tezkeresi, a~1 kaA-1d1, s1hhat raporu, 4 fotoA-raf ve mektep tasdik

name veya diplomas1 ile yap1ltr. Fazla tafsilat ii;in mektebe miiracaat veya 
44941 - 44942 ye telefon edilmesi. 

Gecel-Gunsel - K1z - Erkek ( Eski: lnk1lap) ---~ 

YUCA ULKU LISELERI 
Kuram ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkiimen 

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

isteyenlere tarifname gonderilir. 

~·---- Cagaloglu, Yamk saraylar • Telefon : 20019 -----

Miizik Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

Okulun cngel ve hitimleme smav larma 21/Eyliil/936 pazartesi gu
nii ha•l~nE'.cakbr. (680) (879) 

1tt1UtlUllllMUtan1111HJlllllHIHUUHtlllUllHIUllllUtltllflllllHllllUUHlllllllllllHHUHllMlllHNllUlllllllllllHHllllHIUlllUllllllflUUIHHUIUU•HIMI-

Sahibl Necmeddin Sadak Umumi n~yat miidilrii: Enil Til 
Akpm matbaasl 


