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lspanya dahili har
binde, ~imdiye kada r 
ikl tara fta n olenler 80 
bin ki~lyl b uldu .. 

• 

Telefon: 24240 {ldaro) .. 242'9 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) .. 20113 (~o) 

Biiyiik Misafirimiz Ho1 Geldiniz 
ra ugiin saat e. -1ehrimiz e u unaca 

• .. • ... # _,..,.,. 

Muhterem misafirimiz diin 11 de kalaballk bir. balk kDtlesinin 
alk1,1ar1 aras1nda Seddiilbahir, sonra da Kilya mezarl1klar1n1 
ziyaret ettiler. Mehmedcik ibidesine giizel bir Gelenk koydular 

~~~~~~~~~~~~· -~~~~~~~~~~~~ 

Kral birGok defalar Atatorkten sitayi,le bahsettiler ve orgeneral Fahreddinin Mehmedcik 
abidesi onOnde resimlerini ald1lar. Kral, Canakkale tahkim edildikten sonra Kaleden at1lan 

ilk topla sel8mland1, kOGiik bir kiiylii k1zmm takdim ettikleri buketa te,ekkiir ettiler 
Montro konferansmm sonunda, ga

nakkaledeki rnezarllklara her zaman
ki gibi hi.irmet edilecegini soyleyen 

Hariciye vekilimize, lngiltere delegesl, 
QOk heyecanll ve Tlirkiye hakkmda 
QOk dost ve sitayi~le dolu cevabmda, 
c:~eref meydamnda yatan Ollilcrin, 
iki memleketi birbirine bagllyan en 
kU\ vetli bag> oldugunu soylemi~ti. 

Bu sozlerde, yalmz hisleri o~yan 
manevi bir gorii~ degil, tarihe hahim 
olan bir haklkat vard1r: Tilrk ve ingi
Uz rnilletlerlnin birblrlerini tamyip 
anlamalan, hatta se\•meleri Qanak
kaled~ ba~lam1~r denebilir. insanla
nn hayatmda oldugu gibi milletlerin 
tarihinde de boyle elemli hAdiseler, 

ruhi seciyelerin apa~1k kar~1la~1p ~ar
p1~masile iki tarafm asaletini, merd
ligini meydana ~1kar1r. Mazide boyle 
~etin lmtihanlarda. 'boy Ol~il~mil~ mil
lctl~re lstikbalde clele ~ah~mak mu
kadderdir. 

Bugiin istanbula ~eref veren Sa 
Majcste in~ltcre krah, memleketimi
zi ziyarete <;anakkalc harp meydan
lanm gezerek ba~ladi. Orada duydu
gu ~ -:.idsi hislcre, burrida gordi.igii ve 
go1 r •gi samlmi hiinnet ve sevgi tc
zal ·r leri kat1lmca, aziz misafirimi
z:n ,.·ireginde Ti.irkiye dostlugunun 
yc1 · i.::e~inr cminiz. 

T klerin ingiliz millctinc kar~1 scv
gile .. i ~k cski ve samimidir. Bunun, 
1rk1 •ciye benzerliginden ~1kan tabii 
scb n'0 ri kadar, tarihte zaman vc 
tee· i"b->lerle belirmi~ amillerl vard1r. 
Bu th ise, sadece sulhu vc millctlcr 
awsmda anla~mayi ozlcyen iki devlet 
olmak itibarile. Tilrkiyc ve lngiltere
yi bilyiik politika bak1mmdan ayni 
yolun yolcusu yapan ba.~llca bir sebep 
vard1r. ' 

Sir! dinlenmek maksadile hususi su
rettc gezmeye ~1kan kral Sekizinci 
Edvard'm seyahatinde hi!( bir siyasl 
hedcf olmamakla beraber, Reisicum
hur Atati.irkle bu ilk rnillAkatimn . 
ehemmiyeti inkar olunamaz. 

Yeni Ti.irk devletini kuran ve Tilr
kiyenin mukadderatma hft.klm bulu
nan bi.iyi.ik ~fin, az1z ve asil misafi
rimiz iizerinde birakacagi testrin ne 
dercce harikulade olacag-tm tahmln 
etmek gi.i~ degildir. 

Bu konu~mada, her iki devlet reisi
n1n birbirlerine kar~ giyaben duy
~uk1an sevglnin bir kat daha artaca
~ ~phesizdir. 

BO.yuk ve azlz rnisafirimize ¢HO~ 

geldin> derken bu ziyaretin, iki rnem
leket arasmdaki dostluk rni.inasebetle
rinin daha fazla kuvvetlenmcsine yar
dtm etmesini dil~riz. 

Necmcddin Sadak 

~anakkale (Eceabad) 3 - (Kocate
pe ile <;anakkaleye giden muhar
riritnizden) - Muhterem misafirim1z 
ingiltere krall seklzincl Edvard.I ka~
lamaga rnemur ordu miifetti¢ orgene
ral Fahreddin Altaym bulundu#u Ada
tepe distroyeri ile ona refakat eden 
Kocatepe torpitosu imroz a~lklann- · 
da bulunuyor. 

Sabahm fiaat sekizi... Telgrafum 
Kocatepe telsizine verdigim ~ daki
kada krahn bulunduklan Nahlin ya
ti ile bu yata refakat eden H 89 ve 
H. 92 disttoyerlerl ufukta gozi.ikt\1-
ler ... Nahlin hafi! bir seyirle yol all-
yor .. . 

Adatepe ve Kocatepe muhripleri sa
at tam sekiz bugukta prova hath nl
zammda Nahlin yatmm yanmdan ay
kln bir scyirle gc9tiler ve gemllerim1-
zin sancak tarafmda dlzllmi~ olan de
nizcilerimiz kralI ii9 defa cYa~a ... Ya
~a .. ya~ ... > diye selft.mlad1lar. Bu es
nada gemilerimizin grandi direklerine 
ingiliz bandlras1 ~ekildi .... 

GENERAi, FAHREDDiN KRALIN 
YATINDA 

Bu dakikada Nahlin yati onde .. Ada
tepe ve Kocatepe torpitolannuz da ar
kada ... 

Bu esnada ordu milfctti~i orgeneral : 
Fahreddin ve krall kar~llyacak heyet 
Adatcpe torbitosunun moWru lle Nah
lin yatma yakla~tilar. Biiyilk misafiri
miz yatm gilvertesindc bulunuyorlar
d1. O\gcneral Fahreddin krall rnott>r
den sel&.mladl. Kral da mukabelede 
bulundu. Bundan sonra orgencral 
Fahreddln lngll1z at~e komers!yall 
kolonel Vuts ile yata ~ ve Atatflr.. 
kiln selamlanru rnuhterem mfsafire 
arzetti. Kral memnuniyetle aI'Z1 te
~ekki.ir ettl. 

Kral, orgeneral Fahreddinin alm.an
ca konu~tugunu goriince ~k memnun 
oldu ve kendisile almanca konUflllala htanbulu ,,ereflendlren bUyiik misafirlmls sekirlncl Edvard 

Biiyiik misafirimisin mahtellf podarda ilO resml: Soldan itibaren ~yab, Gaw muhafis ve sivil layafetinde 

b~ladJ. Kral bir almandan farksls 
olarak almanca konu~yor. 

GOLYAT ZIRHLISTNIN BATTIGI I 

YER DE 

Miiteakiben Golyat zirhhsmm bat.. 
tigi yere gellndi ve Adatcpe muhribi
rniz burada denize ~ok ~1k bir ~clenk 
atb, mar~lar ~lmdl. Bu esnada kral 
da elinde bulunan ~ok mi.ikemmel blr 
fotograf rnakines!le resim abyor, ay
n i zamanda durbinlc ctraf1 seyrcdl
yor, Qnakkalc harbi haklnnda orgcne
ral Fahreddinden harita iizerfnde iza
hat ahyorlardl. Kral kendisine vcri
len izahati bi.iyiik bir alaka ile dintt
yordu. 

SEDDtJLBAHfR (jx0NDE 

Bundan sonra Nahlin yati onde, Ud 
inglllz torbitosu nrkada, bunlnnn ar
kasmda da Kocatepc ve Adatepe muh
riplerimlz oldugu halde saat 11,5 te 
Seddillbahlr onilne gelindi. Burada in
g1lizlerin ilk ihra(; hareketini yaptik
la.n yertn tam i.istiine, iskelenin kar
~a Tiirk, ingiliz bayraklarile si.is-

lenrn~ blr tak kurulmu~tu. ihra!t ha
reketlnde ve <;nnakkale muharebesin
dc bulunan eski muharipler bilyilk mi
safiri gormek igin kafilc kafilc Seddiil
bahire gelmi~lerdi. Krahn ~ilmcagi 

yrde biiyilk muharebeden kalm1~ mer
mller ve pek ~ok harp ankazi vardl. 

Nahlin yatmm yana~ocag1 iskele 
eniinde muharebelerde batnu~ bir in
gillz z1rhhsmm iskeleti vard1. Daha 
ilerldeki eski Ti.irk ve ingiliz siperlerl
ne, Tilrk siperi, ingiliz siperi diye in
gilizce IA.vha1ar as1lm1~t1. 

KARA YA (;JKI~ 

Krall gormek i~in istanbuldan, Qa
nakkaleden ve bir~ok yerlerden binler
ce ki~i Scddiilbahirde gekliyordu. Nah
lin burnda demirlcyince kral Grafton 
motori.ine bindi, yanma ingiliz mezar-
llklar komisyonu relsi Velingtonu al
dl . Evve1A. orgencral Fahred
dini getiren Sinop motori.i ve 
sonra Grafton mot.Orii iskeleye y~ 
ttlar. DUnyamn en ~k crkegi olarak 
tarunan krsl sirtmda son derece ~. 
!;izgili kur~uni bir elbise ile motOrden 
!;11dl. Elinde yine bir fotograf makinesl 
ve blr durbln, b~nda siyah !tizgili be
yaz blr deniz kasketi vard1. Kahve ren
gi podostiet bir iskarp!n giymi~lerdi. 
Gomlegi kur~mni ldi Boyunlannda 
gayct sade bir krnvat vard1. Yan cep
lerinde beyaz keten blr mendil ta~yor
lardi. 

Krall kar-511amaga gelen eski muha-

j 
rlpler, koyli.iler: 

- Ho~ geldin .. ya~ ... 
(Devamt 5 inci sabif ecle) 



Suhife 2 

Son dakika 

Malaga §ehri teslim 
iniizakerelerine giri§ti 

Asiler lrun ~ehrinin baz1 mahallelerine 
girdiler, kanl1 miicadeleler devamda 
Burgos 4 - Mal~ga ~ehrinin vazl

yeti iimidsizdlr. l?ehirde mahsur olan 
htikiimet~iler, teslim olmak i~n 8.si
ler ilc mtizakcreye gi~erdir. 

Asturide icrayi hareka.t eden ii~ Asi 
kolu Oviedo civannda yerle~~er

dir. inm ~chrine taarruz eden asiler, 
~Eilrin baz1 mahallclcrine girmi;;ler
d ir. Fakat bilti.in mahallelerin zapti 
~ok i;etin milcadclelerden sonra kabil 
olacaktir. <;iinkii hilldimet~Ier, ma
halleier arasmda adlm adrm milda
faada bulunuyorlar. 

Behobia ¢uinin &gjer tarahndan 
~all miicadelesi devam cdiyor. So-

Beledige 
muhasebesi 

F azla i~ yiiziinden ikinci 
bir muavinlik kurulacak 

idarci hususiye muhascbesinin de 
bckd1yc ile birle~tirllmesi ·ve bina ve 
a rPz1 ve1 gilerinin de belediyeye devr
eclilm esi ytiziinden bclediye muamcla
tl b1r ka t daha art~tl. 

Belediyc reisligi, yalruz bir sene j~n
dc muhasebe vmide evrak numaraSI
run 90 bini tccaviiz ettigini ileri s\ire
rek ikinci bir muhas~be mildiir mua
vinligi ihdasm1 dahiliye vckiletinden 
rica etm:~ti. 

Dahiliyc vekaleti, ilk once bu tekli
fi kabul etmemi~. fakat belediyenin 
ikinci bir miiracaati i.irecine ikincl 
muavinlik kabul edilmi~ ve bii~ye 
de tahsisatI konmu~ur. 

Btit~c geldigi igin bugiinlerde yeni 
mildilr muavinligi ile milnhal bulunan 
leva.z.im ve mlivazene rniidiirliiklcrine 
ycni memurlar tayin edilcceklerdir. 

~acar ba~vekili milli mOdafaa 
naz1rhgmdan istif a etti 

Budap~te 3 (A.A.) - Ba~ba~ B. 
Gornbeos, milli miidnfaa bakanllgm
dan affcdilmcsini hi.iklimet naibinden 
rica etmi~ ve kencli teklifi iizerine bu 
bakanhga general Jozef Symkriti ta-
yin edilmii,;tir. . 
Budapc~ 3 (A.A.) - Ba;;bakan B. 

Gomboes, hava miisaid oldugu takdir-
4e bugiin tayyare He Miinih yakinin
de bir sanatoriuma gidecektir. 

Loyd Core Almanyada 
· Mimich 3 (A.A.) -M:. Lloyd George, 
bu sabah buraya gelml:?Ur. 

Japon filosu 
Cin sularana gitmek 

emrini ald1 
Tokyo 3 (A.A.) - U~iincii Japon fi

losu , 26 agustosta Chengtu'da vukua 
gelcn hadisc dolay1siyle Yangtzekian
ga harekct etmek emrini ~trr. 

Uci.incil filonun kwnandam olan Vis 
amiral Oikawa, izumo amiral gemisi 
ile Port Artiirden $anghaya g~tir. 
Chungking'de iki gambot kalacak ve 
~agidaki yerlerdc de blrer gambot 
yer alacakt.ir. 

Bu yerler, ~unlardlr: 
Nanking, Kiukang, Hankeou, Chan

gsha, ichang. - - - - -
Seyyar kaleler 

Paris 3 (A.A.) - Frans1z gazeteleri, 
yapllan asker:! manevralar hakkmda 
uzun tafsilAt veriyorlar. 

Bu motOrlii kuvvetler arasmda, 70 
ton agtrhgmda agrr hiicum tanklan 
vardlr ki, bunlar 14 ki¢.lik milrettcba
t.I, toplan, ~ifte mitralyozleri ile haki
katen scyyar kalelere benzemektedir
ler. Bunlan kaplamnkta olan zirhlar 
o derece saglamd1r kl, on bucukluk 
mermiler ilzerlerinde hi!;bir tcsir yap
mamaktad1r. Otuz ton sikletinde ga
yet seri Hogkis tanklan da bilhassa 
nazan dikkati cebetmi~tir. 

kaklarda miltcnmz ftsilerle miidafi
ler arasmda ~ok kanll sokak muhare
beleri cereyan ediyor. 

"BIR GAZETEci DAHA OLDfiRfiLDO 
Buse.Ion 4 - Arietta na.mmda bir 

ingillz gazetecisi cephede aldlg-I yara
lardan milteessiren olmi.i;;tilr. 

iTALYA BlR 'FJLO GONDERiYOR 
Roma 4 - Barselon ¢1rinde bir 

italyan i~gisi daha oldiiriilmii~fu'. Bu 
i:spanyada. Oldiirillen altmc1 ltalyan
dlr. italya neUcesiz protestolarda bu
lunmu~ Barsclona da harp gemileri 
g0ndenni~tir. 

Man~uride 
Ruslara mii~kiilat 

Japonlar, <;inlileri Rus 
konsoloshanesine mal 

satmaktan menediyorlar 
Moskova 3 (A.A.) - Tas ajans1 bil

diriyor: Japon-Man~uko otoritleri Sov
yct konsolosluklanna ka~ kiistah~ 
hareketlerde bulunmakta, ve hi~ ~ilp
hesiz, bu konsolosluklarm ~uride 
kala~ilmclerini imkfUlsiz ktlacak bir 
rejim tesis etmeye ~1~maktadlrlar. 

Medero memleketlerde hi~bir za
man gorfilmlyen bu tarzda.ki hareketin 

yeni bir mlsall de Tsitsikar J apon-Man
~u otoritclerinin Sovyet konsolosluguna 

krul1 takmdlkls.ri vaziyetUr. Bu otorl
teler, konsoloslugun bademe ve ah~1-
lanru vazifelerini h'rakmaya mecbur 
etmekt.e ve bu emrc itaat etmiyenleri 
tevkif etmektedirler. Polis ginli tiiccar
lara Sovyet konsolosluguna hi~bir ma1 
satmamak emrini ve~tir. Bu yiizden 
konsolosluk miibayaa ~erinde biiyiik 
m~killerle ~Iapnaktadrr. id.arc ba
~da bulunan Japon memurlan, m~
gul bulunduklan bahanesiyle Sovyt>t 
konsolos veklli M. Gon~ovsky'yi ka· 
bul etmemektedirler. 
Pogrami~ya istasyonunda, polis 

butiin sat.icilan Sovyet konsoloshane
slne mal satmaktan mene~ ve bu 
ya.saga rlayet etmyienle1in tectiye edi
leceklerini blldi~tir. 

Konsoloshane yakmmda, binayi a¢
lir bir ~de tarassut eden beyaz 
Ruslardan mil~ bir grup bulun
maktadlr. Bunlar, konsolosha.ne me
murlanru tahkir etmek cesaretini g0s
termektedirler. 

Harbin Sovyet general konsolosunun 
~ddetli protestolanna ragmen vaziyet 
d~i~ degildir. 

M. Hitler 
Berlindeki ecnebi el~ileri 
Nurenberg konferans1na 

davet etti 

Berlin 3 (A.A.} - M. Bitler g~ 
yil oldugu gibi bu yll da Berlindeki 
ecnebl el~eri, Nfu'enberg nasyonal 
~ist kongresinde kendi misafir
leri olarak bulunmak ilzere davet ey
lemi~tir. ~imdiye .kadar, Tiirkiye, Po-

lonya, italya, ~Hi, <;in ve Brezilya bil
yilk clc;ilcri, isv~. Mlslr, Bolivya, Ar
jantin, Peru, Romanya, Yunanistan, 
Irlanda, Porteldz, Kolombiya, Uru
guay, cenubt Amerika birligi, Kuba, 

iran, lrak:, Letonya, Afganistan, Yu
goslavya, Macaristan, Nigaraguay, 
Deminken el~leri ve Guetema.la, Pa
nama, ApuatOr, Bulgaristan, Estonya, 
Venezuella, Litva.nya, Danimarka, 
9eJcoslovakya, Meksika, isvi~re ve A
vusturya maslahatgiizarlan bu daveti 
kabul eyl~lerdir. .. 

M. TitOlekonun s1hhi vaziyeti 
Montekar'lo 3 (A.A.) - M. Titilles

ko'nun Slhhi dununu bugiin daha iyi
dlr. 
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( Bu Sabahki Telgraflar ) 

lspanya harbinde Olen ne kadar? 
Bir gazeteye gore 80,000 ki~i olmii~ 13,000 ki~i de 
garalanmz~, /run oniindeki muharebe tafsilatz 

Paris 3 - Tigors gazetesinin Lizbon
dan ahp ne~rettigi bir habere gore is
panyada dahili harbin kurbanlan milt
tan ~dur: Hiiktimetgilerden 34,000 
olii ve 5,000 yaralI, asilerden 46,000 
oUi ve 8,000 yarall. 

ASiLERIN TEBLiGt 
llendaye 3 - Asilerin tebligine gore 

irun ~ehri yakmda dii~eccktir. Gene 
ayni teblige gore Malaga ~ehrile lima
mnda bulunan hilkfunet harp gcmileri 
yeniden bombardrman edilm~erdir. 

iRUN O~"DEKt KANLI 
1\IUIIAREBE TAFSiLATI 

Belwbia 3--.. Havas ajans1 muha
birinden: th.Ulalcilerin d\in saat 17,30 
da La Puilcha.yi ve saat 18,35 de San 
Marcial kalesinl ele gec;irmeleri iizeri
ne irunda vaziyet ilmidsizl~tir. Zi
ra lhtlilciler, ~hre hakim olan biitiin 

Y eni Tiirk- lngiliz 
anla~masz 

15 gun sonra 
ne~rolunacak - , 

Turk - ingiliz ticaret anla.5masmm 
tasdik edildigini habcr alan tacirler
den bazilan diin Tiirkofise miiracaat 
ederek bu hususta malfunat almak is
temi~erdir. ~at anla~namn metni 
on ~ giin sonra n~olunacagmdan 
tacirlerin bu arzulan yerine getirile
mem~tir. 

Y:eni anl~ayi imzalamak :il7.ere 
bundan bir miiddet evvel Faik Kurd
oglunun riyaseUnde Londraya giden 
hcyet yakmda ~rlmize donec&tir. 
Yeni anl~ ile ild memleket arasm
daki ticari miinasebat da.ha ziyade in
~f edecektir. Gelen haberlere gore 
anl~ im7.8.lamrken her iki tara!m 
m~terek menfaatleri de g0z onilnde 
tutulm~tur. 

~-------

Adliye tatili 
Tatil yapan mahkemeler 
pazartesi i§e ba§hyorlar 

Temmuzun yirmisinde b~layan ad
llye tatlli yann ak~ bitmcktedir. Ta
tu eyliililn be¢nci giinu ~aka
dar devam edecegi cihetle eylilliin al-

tJSI pazara tesadiif etmektedir. Bina
enaleyh ma.hkemeler ancak pazarte
si sabahmdan itibaren faaliyete b~ 
layacaklardlr. - - - - -
Belediyeler bankas1 umumi 

heyeti topland1 
Ankara 3 (A.A.) - Blediyeler ban

kasmm 935 yllI umumi heyet toplati
SI bugiin saat 15 te Divaru muhasebat 
toplati salonunda, Divaru muhasebat 
reisi B. Seyfi Oranm re.isligi altmda 
yaptlm~tlr. 

Umumt heyet, ruznamede yazlh hu
susab miir.akere ile pil.8.n~yu tasdik 
ve idare meclisini ibra e~tir. 

Zehirli haplar 
Diin Beyoglunda istiklfil caddesin

de bir hamalm dil~ilrdiigii haplan 
yiyen iic; musevi ~ocugunda zehirlcn
me alB.metleri goriilm~ ve Beyoglu 
hastancsine kaldm~ardir. Hama
lm ta.pdlgJ. yUk arasmda bir ta.1run 
ila~ bulundugu ve burilardan d u
~ haplan musevi ~uklann y~ 
zannettikleri anl~maktadrr. Polis 
tahkikat.a b~~t.Ir. 

Bulgar krah Almanyadan 
ltalyaya gitti 

Sofya 3 (A~m) - Bulgar krah ve 
krali~ Almanyadan donfu;elerinde 
isvi~ede bir k~ giin kal~ardlr. 
Burada kral, Bulgaristamn Paris se
firi Batalofu ka.bul etmi~tir. 

isvigreden sonra kra1 Boris krali!;C 
Uc italyaya gitm~erdir. Halen itaI
yada San Rosore ~rinde italyan 
kral1 ailesinde misafir bulunmaktad1r
lar. 

tepeleri ele ~~ bir vazlyette bu
'unmaktadlrlar. 

Bu mevzU miidafaa etm1~ olan halk
¢ar cephcsine mensub bilti.in milisler, 
bulunduklan mevzi.lerde oldiiriilm'*" 
lerdir. Bunlann arasmda FransIZ .. Al
man, italya ve Bel~ikall olmak fir.ere 
bir~ok ecnebi goniilliiler de vardir. 

Yalmz 80 milis ka~maga ve hududu 
~maga muvaffak olmu~lardlr. 

Ayni saatte ihtilalcilcr, Behobia lleh
rinin vc Var~anndaki evlere kadar 
~~ bulunuyorlardl. Buralarda 
ahali, muhacimlcre kar~1 mukavemet 
g&termek iizere barikadlar vilcude ge
ti~erdir. DUnkii giinde Olenlerin 
miktan 2,000 ki¢ tahmin ediliyor. 

~ETiN BiR ~ARPI~~L\ OLDU 

Hendaye 3 (A.A.) - Burgodaki as
keri grup umumi karargalurun bildir-

Tiirk pedagoglar 
Moskovada ~ereflerine 

samimi bir ziyaf et verildi 

Moskova 3 (A.A.) - Tiirkiye Killtfu' 
bal{anlJg1 mesleki tedrisat genel direk
tOril B. Ril~tiiniin b~kanl1g1 altmda 
bulunan bir Turk pedagog heyeti 2 ey
liilde buraya gelmi~tir. Heyet istasyon· 
da Tiirk bilyiik el~iligi memurlan, d1i,; 
~leri komiserligi llark bilrosu ;;e~, yiik· 
sek mektepler direktOrliigu 11efi, Intu
rist b~am ve Sovyet Rusya ile ecnebi 
rnemleketler arasmda kiiltiir miinase
betleri cemiyetinin mfunessilleri ile 
matbuat mensuplan tarafmdan sclam· 
lannu~tir. 

Kiiltilr korniseri Bubnov Tiirk pc
dngoglan ~erefine bir ziyaf et vermi~tirJ 
Biltiin Tiirk heyeti, Tiirkiye bilyiik el
~iligl memurlan, rnaslahatgiizarlar B. 
Ferruh, B. Knrahan, Kerjentzev Kej
lank, Voks cemiyeti ba~am M. Arro
sev ile dJ.~ ~eri ve killtur komiserligi 
erkaru b.Jl ziyafette hazir bulunm~ 
lard1r. M. Bubnov ile heyet b~kam, 
RU~til nutuklar teati etrni;;lerdir. 

Nuri pa~a 
lrak hariciye nazin diin 
ak~am §ehrimize geldi 

Irak Haliciy enazm Nuri pa~a diln 
~amld Toros ekspresile 7,30 da ~eh
rimize gelmi~tir. Nuri p~a Irak sefiri 
B. Naci Sevketin cvine misafir olmus-' . 
tur.. Bir haft.a kadar ~hrimizde kala-
cakt:J.r. 

Turk dili kurumu 
t stanbul 3 (A.A.) - Tiirk Dil lru

rumu genel sekreterligindcn: 
tt~uncii Dil kurulta.y1 bitmi~ir. Ku

rultaym kabul ettigi yeni ana tiizilge 
gare kurum genel m~rkez kurulu ~y
le s~ilmi;;tir: 
Ba~an: Saffet. Ankan, kiiltiir ba

kam, Erzincan saylaVI. Gencl s~e
ter: ibrahim Necmi Dilmen, Burdur 
saylavi. Sayman: Besim Atalay, Kil
tahya ~ylav1, Uye: Ahmed Cevad Em
re, <;anakkale saylavi, iiye: Ali Canib 
Yontem, Ordu saylaVl, iiye: Hasan 
Re~id Tankut, MaJ'ru? saylav1, iiye: 
lsmail Mtistak Mayakon, Si.iN; sayla
vi, uye: Nairn Onat, Konya sayla.v1, 
iiye: Refet thgen, Urfa saylavi. 

Yeni genel merkez kurulu toplana
rak lengilistik-etimoloji kol~llgtna 
Hasan Re¢d Tankutu, gram.er - sen
taks kolba~1llgma Ahmed Cevad Em
reyi, Lllgat-illoloji kolba¢lgma All 
Canib Yfultemi. terim kolba¢Jgma 
Refet Ulgeni derleme kolb~hgma 
Nairn Onati, yaym kolb~bgma imia
il Mii~tak Mayakonu ~tir. 

Romanya hariciye veklli 
el~imizi kabul etti 

Biikre~ 3 (A.A.) - Tiirkiye elgisi 
B. Suphi Tannover, di~ i~leri bakan1 
tratmdan kabul olurun~. 

digine gore, lrun etrafmda yap1lan mu
harebeler dahili harbin ~imdiye kadar 
kaydetmedjgi ~arp1~malann en c;eti
nini te~il ctmi~tir. 

Piyade kuvvctleri, lejyon askerlerl, 
Navarre muhaf1z kuvvetleri de muha-

.rcbcye i~tirak etmi;;lerdir. HilkUmct 
kuvvetlerinin ~ok bilyiik zayiata ugra
d1klar1 vc milhim miktarda esir ver
diklcri soylcnmektpdir. 

Bu esirler arasmda ecncbilerln de 
bulundugu s0ylenmektedir. 

Burgostaki kanaate gore, iron ~ehri 
yakmda tcslim olacnkt1r. 

BiR CASUS T~KiLATI 
Madrid 3 (A.A.) - Asiler lehine ca

suslukta bulunan geni~ bir ~Hit 
meydana <;1kanlrm~ ve aralannda ba.
zis1 ecnebi olmak iizere bir gok kimse 
tevkif olunm~tur. 

Romanya v~ 
Balkan itilaf z 

Y eni Rumen hariciye 
naz1nn1n beyanati 

Bilkre$ 3 - Yeni Romanya hariciye 
nazin Roma.nyamn di~ siyaseti hak
kmda gazetecilere bcyanatta bulunur
ken Kil~iik itilaf ve Balkan andla~a
lanna temas edcrek demi;;tir ki: 

<- Kiigiik itilaf devlctlerile ittifa
kuruz, harici siyasctimizin esasm1 ~
kil eder . Bizi birbirimire baglayan 
baglar, giinden giine S1kl~1yor. Mem· 
leketimizin mti;;terek fa.aliyeti sulhiln 
ve mcnfaatlcrimizin mildafaasma ma
tuftur. 

Hem siyasi menfaatle1i, h em de ik
tisadi baglarla biribirine bagll olan 
Balkan andl~as1 devletlerilc dosta
ne miinasebetlerimiz daha miiessir 
blr fa.aliyet ic;in inki~af ctmelidirler.1 

Filistin meselesi 
lngiliz kabinesi Arab 

metalibini kabul 
etmege karar verdi 

Londra 3 (A.A.) - Alman habe:r al
ma bllrosu kabinenin di.in bilhassa Fl
listin meslesiylc i~tigal ettiglni ogren
mii,;tir. 

Sabah gazeteleri, kabinenin Irak d~ 
bakammn Arablam bazi ta vizler veril
mesini derpi~ eden sulh tcklifini kabul 
etmemeye karar verdigini yaziyorlar. 

Deyli Telgra.f gazetcsl, kabinenin 
Yahudi muhaceretini tahdide ka.rar 
vermedigini bildirmekte vc Filistinde 
orli idarc il8.rurun muht.emel oldugu
n u yazmaktadlr. 

M. Edenin hastahg1 
~i~egiymi~ 

SU 

Londra 3 (A.A.) - M. Eden haliha· 
zirda hafif bir suc;;ii;eginc tutulmu~
tur. Bu yiizden vazifcsinc bir rniiddct 
devam edemiyecektir. Kendisi, neza
reti ile telefonla. temasta bulunacaktir. 

:Mumaileyhin yakmda iadei s1hat 
ederek Milletler cemiyeti asamblesi 
mesaisine ~tirak edebilecegi umf d 
olunmaktadlr. 

Amerika haydutlarmm 
bir tecavozo 

Det roit 3 (A.A.) - Ernest Gallagher 
ismlnde bir zengin miiteahhit, ~er 
tarafmdan kaldmla.rak bir agaca bal
lan~ ve rovelverle $r bir halde ya
ralannui,;trr. 

iki yolcu kendisini ~k sonra gor
m~er ve hastahaneye goto.rm~Ier
dir. 

Bel~ikadan bir seyyah kafilesi 
geliyor 

So/ya 3 (~) - Otomobillerle 
istanbula gitmekte olan Bclc;lkall sey
yah kafilcsi Romanya tarikile buraya 
gelmi~lerdlr. Kafile bugiinlcrde Sofya 
- Edimc ~osesini takibcn istanbuln 
hareket cdeceklerdir. 
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AKl;iAMDAN AK~AMA: ......................... ---
Mini miniler ic;in 
Senelerdenberi c;ah~an bir Himayei

etfal cemiyctimiz var. Burada, hie; bir 
menfaat mukabili olrruyarak, kachn 
erkek bir c;ok hayir sahipleri bir insa
niyet ideali ugurunda c;all~1yorlar. 

Cemiyete daimi bir gelir temin ·ettik
leri gibi arada miisamereler ve saire 
gibi vas1talarla biraz daha fazla para 
toplamaga gayret cdiyorlar. Kap1 ka
p1 dola~arak mini mini yavrulan igin, 
para istemek zahmetini bile bir zevk 
biliyorlar. 

Bunlan habrlamaktan maksad1m1z 
ne ka<iar c;ah~kan, sebath ve fedakar 
unsurlara malik oldugumuzu anlat
mak ve hizmetlerine kaq1 duydugu
muz hayranllk hissini ifade etmektir. 
. Diger tarafta, bir de ic;timai mua
:venet vekaleti var ki vazifesini ifa hu
susunda elinden geleni yap1yor. 

Fakat biitiln bunlara ragmen, orta
da ac1 bir de hakikat duruyor. Bu ha
kikate di.in temas ettlk: Mini mini 
kimsesiz c;ocuklan kabul edecek bir 
muessesemiz yoktur, kimsesiz, ve fakir 
~ocuklar ac;J.ktadlrl 

Bunlan yalmz Dariilaceze kabul 
eder. Fakat Dariilacezeye bir c;ocugu 
kabul ettirmek ic;in onu mutlaka so
kaga atmalrdlr! Eger c;ocuk sokakta 
ac;1k ve c;1plak kalmaktan zatiirree: 
dizanteri ve saire gibi miihlik bir has
tallk yakalamadan Dariilacezeye gi
debilirse orada kurtulm~ saythr. 
·Bu hakikat ispat ediyor ki mevcut 

tc;;kilat kafi deglldir. Sarfedilen him
met dairesini genif?letmek icab eder. 
Kiii;iik ve kimsesiz meme c;ocuklarrm 
knbul edip bi.iyi.itecek muesseselerin 
mutlaka bedava olmalan da icab et
mez. <;ocugun masraf1m - ama yalruz 
hakiki masrafm1 - verecek ana yahut 
baba bulunabilir. Tamarmm degilse 
de bir klsmm1 odeyebilmek kudretini 
haiz ana yahut baba da ~J.kar. <;iinkil 
bi.itiln biitiin bei;; parasiz bir vaziyette 
olmay:ip ta ba~mda bir iki ~ocukla yal
mz kalmI?, c;ah~maga mecbur kadm 
veya erkekler de '(Ocuklanm bakllmak 
uzere tevdi edebilecek bir miiesseseye 
muhtac;t1rlar. 

Ni.ifusu milyona yakla9an koca bir 
~ehirde bu kadar iptidai bir sosyal va
zifenin ihmal edilmesi bizleri gecelcri 
yataJ1m1zdn rahat uyku uyumak hak
kmdan mahrum b1rakacak bir suc;
tur. Ev ba~ma ayda be~ yahut on ku
ru~ veremez miyiz? Sadaka verirken 
dilencilerle dolandlncllan kru.·19t1ra
rak milctenib davraruyoruz. Fakat 
hakiki bir sadaka demek olan boylc 
hayll'll bir i? ic;in yardlma kalbimiz 
bizi zorlamaz iru? ic;imizde rahm ve 
:;;efkat duygusu bu kadar kurudu mu? 

Fakat bizi bu sadakay1 vermege 
vicdanen zorllyabilmek ic;in, Himayei
etfal cemiyeti evvela bOyle mini mini
leri kabul edecek mi.iesseseler kurma
ltdll'. Verdigimiz sadakamn bu mties
scselere sarfolunacagrm bilmeliyiz. 
~ehrimizin. muhtelif semtlerinde srrf 
kendi mmtakal:lrm:i mtinhas1r suret
te c;all~n Himayeietfal te~ekkiilleri 
bu GOcuk kabul evlerini m~terek bir 
gaye bilerek onun masraflarma bir 
nisbet dahilinde io$tirak etmelidirler. 
Hasill dakika kaybetmeden bu haytr 
i~ini ba~a c;1karmnga ~ah~mak iktiza 
cdcr. 

Ak!jiamc1 

lktis a d vekili 
Bir iki giine kadar ~ark 
vilayetlerinde seyahate 

~1kacak 
iktisad vekili B. Celal Bayar di.in og

leden sonra Ti.irkofise gelmi~ ve be~ da
kika kadar direktor B. Mahmudla go
r~m~tiir. Vekil bundan sonra u~
turucu maddeler inhisarma gitmi?, af
yon i.<}leri etrafmda alakadarlardan 
izahat alm1~tir. B. Celal Bayar bir iki 
gilne kadar ~arka bir seyahat yapacak
trr. 

ikitsad vekilinin bu seyahate Kara
denizden ba~lamas1 kuvvetle muhte
meldir. Vekil limanlarmuzda tedkikat 
fapacak, ihracat vaziyetini gozden ge
~irecektir. 

Avrupaya gonderilecek talebe 
I 

istatistik miitehass1s1 yeti~tirmek 
tizere Avrupaya gondelilecek talebe 
i~in istanbul k1z lisesinde bir miisa

t>aka imtiham ac;Ilmas1 kararla~tmlm1~
tlr. imtihan puzartesi yapllacak ve ka
z:manlar Avrupaya gondcrilecektir. 

-II R BA ERLBRI 

Sehir ~iipleri 
A rtik denize 

dokiilmemege 
ba§landz 

Belediye temizlilt miidi.irli.igilniin, 
~ehrin temizlenmesi ve c;oplerin imha
s1 ic;in yeni c;ah~ma programma gore, 
goplerin ~ehrin mtinasip yerlerinde 
toplatilarak imhas1 kararla~tm~ 
ve tesis edilecek ~op toplama ve imha 
yerleri de tayin edilmi~ti. 

Belediyenin Avrupadan getirttigi 
kamyonlar, iki giindenberi c;op topla
maga bal?lam1l?t1r. Qopler, ~imdilik 

~ehrin baz1 miinasip yerlerinde toplat
tmlmaga ba?lanm1? ve iki gtindenberi 
denize dokillmemege b~lanm1~t1r. 

<;opler, ?imdilik l?ehrin uzak semtle-
1·inde c;iiriimege terkedileceklerdir. Bu 
yeni tedbir ile artlk Marmara sahilleri 
GOplerle kirlenmekten kurtulmu~lar

dir. 

Mulkiye mektebi 
Millkiye mektebinin bu ders y1ll An

karaya nakledilecegi hakkmda c;Ikan 
~ayialan dun kendisile gorfr?tiigi.imiiz 
alA.kadar bir zat tekzip etmi~ ve An
karadan bu ~kilde mektebe hic;bir e
mir gelmedigini soylem_i:;;tir. 

Mektep tedrisatmm bu ders ytlm
dan itibaren dart seneye c;J.kanlacag-t 
da dogru degildir. 

Belediyeye para 
Belediyeler bankas1ndan 

para istenecek 
Belediye, muhtelif i1?lere sarf edilmek 

i.izere Belcdiyeler bankasmdan 750 bin 
lira kadar bir para istikraz talebinde 
bulunmu~tu. 

Dahiliye vekaleti, yalruz hal in~
silc imar plamna kar~1llk olmak iizc-
1 c bir miktar para ikrazma muvafa
kat etmi9, fakat diger klsmm bcledi
yeye vcrilmesi teehhilr etrni~ti. H3.l
buki istanbul bclediyesinin Bel~diye
ler bankasma tevdiat miktan, iki mil-
yon liraya yaklndll'. . 

Haber ald1gmuza gore, Belediyder 
bankasmdan ikraz edilecek paramn sirf 

l?ehir planile tesbit cdilmi? imar faall
yetine hasredilmesi esaSI kabul edil
diginden, eyliiliin on be?inde 1?ehrimi
ze gelecek olan ~ehircilik miltehass1-
s1 M. Proste'un hazll'hyacag1 ~ehir pla
mnm esaslanna ve ihtiyaca gore imar 
i?lerine sa!·fedilmek ic;in Belediyeler 
bankasmdan yeni istikraz talebinde 
bulunulacakt1r. 

Kamyon ~arpt1 
Beygirden dii§en Apostol 

hastaneye kald1nld1 
Apostol admda bir adam diin bindi

gi beygirlc Tcpeba~mdan ge~erken ~o
fOr Recebin k~myonile kar91la~m1~trr. 
Recep kamyonu yan tarafa <;evirmek 
isterken Apostol da ~al?kmllkla beygiri 
o tarafa dogru siirmii~ ve kamyonla 
Garp1~m1~lardlr. <;arp1~ma net1cesinde 
beygir yuvarlanm1~. Apostol birl(ok 
yerlerinden ag1r yaral~tir. Kam
yonun da on taraf1 par~alanm1?t1r. Ya
rall hastaneye kaldlrll~, kaza etra
fmda tahkikata bal?lanmii;;tir. 

Bu sene her mmtakada tale
beye bakacak birer dispanser 

a~1lacak 
Maarif mi.idiirli.igi.i, mekteplerdeki 

talebenin s1hhi vaziyetlerini yakmdan 
takip etmek iizere her kazada s1rf c;o
cuk muayenleri ic;in dispanserler tesis 
etmi~ti. Bu dispanserlerdeki hekimler 
ve hastabaklcllar s1k slk mektepleri zi
yaret ediyorlar, slhhati muhtel lfOCuk
larm tedavisine ehcrn1niyet veriyorlar, 
slhhi konf eranslarla ((OCuklarm velileri 
muntazaman ilraz ediliyordu. 

Maarif mtidiirliigiiniin verdigi yeni 
bir karara gore, bu sene mektepler 
muhtelif mmtakalara aynlacak ve her 
mmtakada bir dispanser bulunacakt1r. 
Dispanserler daha s1k1 bir surette mek
tep c;ocuklarmm ahvali slhhiyesini ta
kip edeceklerdir. 

Y eni vapurlar1m1z 1 

Almanyada in§as1na ba§
land1, lngiliz firmasile de 

Halin tevsii 
Yeni pavgonlarda 
hangi maddeler 

satzlacak ? 
miizakereye giri§ildi 

Denizyollan idaresi i~in ismarlanan 
alt! vapur Almanyadaki Krup tezkah
larmda yap1Imaga b~lanm1~tir. Ilk 
vapur bir buc;uk senede vc digerleri 
de hirer ay faslla ile iki sene sonunda 
tamamen teslim edilmi~ olacakl:lrdir. 

On milyon lirahk tahsisatm geri ka
lan klsmile ismarl:macak diger vapur
lar ic;in de bilyi.ik bir ingiliz l?antiyesi 
milmessillerile iktisat vekaleti arasm
da miizakereler cereyan etmektedir. 

Mali k1s1mlarda uyu~lduktan son
ra teknik k1s1mlar i.-;in de denizyollan 
fen heyeti me~gul olacaktir. 

Bu partide Denizyollarmm Kara
deniz ve hari.-; postalar ic;in yapt1raca
g1 tic; bi.iytik posta vapuru ile Akay idaA 
resinin iki ve izmir kO!iez i?}etmcsi
nin de iki vapuru vardlr. 

Denizyollan idaresi, yeni vapurla
rm inl?asma kadar sulanm1zda syri.i
seferi eldeki vesaitle temin i~in bin;ok 
vapurln.n ycniden tamir etmege karar 
vermi~tir. ilk olarak Tari, Dumlup1-
nar vc Saadet vapurlan Kas1mpa~a
daki havuzlara ahnmI9t1r. 

Festival heyetleri 
Belediye pazartesi 
ak~am1 bir ziyafet 

verecek 
Belediye ontimiizdeki pazartesi ak

~anu ~eh1imizde bulunan Ti.irk, Ru
men, Yugoslav ve Bulgar festival he
yetleri ~erefine Taksim bahc;esinde bir 
veda ziyaf eti verecektir. 

Evvelcc yaptlan program mucibince 
festival heyetleri pazar giinii Fener
bah<;_:e stadyumunda bir mtisam~re ve
receklerdi. Programm bu klsm1 tadil 
edilmi~tir. 

Yeni tesbit edilen esasa gore, cumar
tesi n.k;;am1 Taksim stadyumunda, pa
zar ak~am Taksim bah<;_:esindc vc pa
zar giini.i de gi.indiiz yine Taksim stad
yumunda rnilli oyunlarm1 oymya
cnklardlr. 

Kad1koyunde bir ~arp1~ma 
Vatman Ne~etin idaresindeki tram

vay diin Kadlkoyilnde Bahariye cad
desinden ge<;_:erken kar~1dan gelen ~o
fOr Osmamn kamyonile ~arpm1~tir. 

<;arp1~mada tramvaym sag taraf1, 
kamyonun da on tarafi parc;alanm1st1r. 
Kazada kimse yaralanmamii;;trr. Zab1ta 
kaza etrafmda tahkikat yap1yor. 
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- Benim agzundan yalaq soz ~1k-
maz. 

- Malum, sen gcnzinden konu~ur
sun. 

Meyva ve sebze haline ilave edile
cck yeni pavyon hakkmda. bel~diye 

fen heyetinin yaptigi proje hazirlan
nul? ve belediye rcisligine verilm~tir. 

Bundan evvel yap1lan pavyon yal
mz sebze ve meyva sat1$ma inhisar et
tirilmi~ti. Yeni pavyon, kavun, kar
puz, portakal, limon, patates, yumur
ta gibi gidai maddelerin sab?ma tah
sis edileceh.1iir. 

Belediye bilhass!l yumurta gibi en 
muhim bir g1da m:idd~sinin hale alm
masma biiytik bir ehemmiyet vermek
tedir. :?ehrimiz piyasasmda yumurta 
sat1~1 ~imdiye kadar p~k ba~bo~ bir 
surette idare edilmekte idi. Bilhassa 
bayat yumurtalann piyasaya siiriil
mcsi yi.izi.inden halk, bozuk, gi.iri.ik yu
murta almaga mecbur oluyor, bilhas
sa yumurta ile imal edilen pasta ve 
saire yiyenlerin slhhahm da bozuyor. 

Bclediye, yeni pavyonu yap1p ta yu
murta sat~im da hale ald1ktan son
r:i bu mahzuru killliyen. ortadan kal
duacaktir. 

Yumurtalar hale almd!ktan sonra 
buraya gelen yumurtalara birer soguk 
d~mga vurulacak ve yumurtalar ta
rih s1rasile fiate tabi tutulacakt1r. 

Yeni pavyon iki kattan ibaret ola
cakt1r. 

Bina vergileri 
Bakayan1n devir muamelesi 

hala bitmedi 
Maliyeden idarei hususiyeye devr

edilen bina vergisi bakayasmm devri 
hala ikmal edilmemi?tir. Bakaya ver
gilerinin bi.it tin mi.ifredat ve tef erriia
tile devri laz1m geldiginden devir mu
amelesi bu nokt.:tdan gccikiyor. Hal
buki bu bakaya vergilari i~inde sene
lcrdenberi birikip kalnn~ vergiler mcv
cuttur. 

Bakaya vergilerinin devri ikmal e
dilmedigindcn muhasebei hususiye de 
bnkaya tahsilatma heni.iz ba?hyama
m1~tir. Binaenaleyh ~imdilik haliye, 
yani 936 mali senesi vergi tahsilat1-
na ehemmiyct verilmektedir. 

Bakaya vcrgileri ancak devir ta
mamland1kta;1 sonra tahsil edilecek
lerdir. 

l~~i yevmiyeleri 
l§lerinden ~1kanlan amele 
hakk1nda tahkikat devam 

ediyor 
i? kanununun tatbikinden evvcl ka

~amakll yollardan yiiriiycrek amclele
rinin yevmiyele1ini mesai saatlerine 
gore degi~tiren ve dolgun yevmiycli 
baz1 amelelerini de i~lerinden c;1ka
ran fabrika hakkmdaki ta11kikata de
vam olunuyor. · 

Vazifele1ine nihayet verildigini iddia 
eden ve sanayi mtifetti9ligine bu hu
susta imza veren 23 amelenin yans1 
tahkik heyeti tarafmdan dinlenmi~ti. 
Geri kalanlarmm dinlenmesine de diin 
devam edilmi~tir. 

iktisad vekaleti i~ idaresi reisi B. 
Enis Behi~ iktisad vekaletinden aldlg1 
emir lizerine bu i~le bizzat me9gul ol
maga b~lanu~. diin sanayi mi.ifett~i 
B. Dani~ ile i9 btirosu ~efi B. Halfiktan 
bu hususta izahat almJ.?tll'. B. Enis Be
hi~ ayni zamanda yeni i~ kanununun 

tatbikat1 ve yap1lacak te~kilatla. da me?
gul oldugundan amele tahkikab bit
tikten sonra Ege mmtakasma gtderek 
~kilat etrafmdaki tedkiklerine devam 
edecektir. 

lktisad veka!eti tefti~ heyeti 
reisi 

iktisad vekaleti heyeti tefti?iye reisi 
B. Hlisni.i Yaman i;;ehrimizdeki iktisad 
vekaletine bagh bazi miiesseselerde 
yapt1g1 tedkileri bitirmil} ve Ankara
ya dbnmii?tiir. Htisni.i hareketinden ev
vel t:ilc;iiler ba~ miifetti~lig'ine de gide
rek teft~lerde bulunmU?tur. 

Sahlfe S 

f STANBUL HAYATI 

B ir sandal safas1 
Ellerinde gramofonlar, plak kutula

n, yiyecek sepetleri, su dolu kocaman 
binlikler, kucaklannda <;ocuk kunduk· 

Ian sekiz kif?ilik bir kafilc sahildeki san
dala yakla~tilar. ~aq;afu, pelerinli, 
mantolu kadmlar sendeleye sendeleye 
birer hirer kay1ga girdiler. Sandalm biT 
ucu kum iistiinde oldugu ic;in hepsi 
de rahat rahat yerlerine yerle~tiler ve 
oturur oturmaz pakctleri a~maga b~
ladllar. Kay1kg1 ktirekleri cline allrken 
gramofon da «meded>ler c;ekerek ga
zele b~lad1. Fakat ag1zlarmm tad1 pek 
c;abuk bozuldu. Sandal kumlar i.izerin
den kay:ip tamamile suya girince i~e
riden bir ~1g1Ik koptu. 

- Eyvaaah, oliiyorum .• 
- Aman oglum. Kaptan rrusm, kU-

rek~i misin?. Allah~klna i;;u tekneyi 
~alkalama. Vallahi basrm tuttu .. 

- Teyzecigiiim. ic;im dl~1ma doni.i· 
yor. Aman biraz yakma gel. 

~ ' Q1gllklar ru.·asmda gramofonun sesl 
kayboluyor. Sahilde gazinoda oturanlar 
hep ileriye uzanarak bunlan seyredi
yorlar. Sandalc1 bir arallk tereddud et
.ti, sandah tekrar sahile i;evirmek iste
di. Lakin o zamana kadar rakl ~i~esinl 
ac;1p birinci kadehi bo~altan aile reisi 
suratm1 burUJ?turarak itiraz etti: 

- Olamaz. Sen onlara bakma. Benl 
dinle. istediklcri kadar bagirsmlar. 
Onlar alJ.?nfar ¢mdi .. 

Sandal gazinolann oniinden yava~ 
yava~ denize ac;llmag·a ba~ladl. Grru.no
fonun mededleri ve kadmlarm c;1gllk
lan devam ediyor. O sll'ada ko~ede o
turan erkek de miitemadiyen kadehle
ri bo~alt1yor. Bir yandan da sandalin 
kenarmdan birer, fk9er ba~lar uzaru-

yor ve midelerinin hamulesini gilrilltil
lerle denize bo~alt1yorlar. 

S~ndalc1 birka~ klirek daha c;cktL 
Kilreklerin her hareketi i<;_:indekilerin 
sinirlerini biraz daha gev~etti. Ogilr
meler, bagirmalar artt1kc;a artti. Ni
hayet kol?ede oturan adam hiddetle 
?i~eyi kafasma dikip son damlasma 
kadar ii;tikten sonra etrafmdakilcri 
bastiracak bir sesle haylnrdl: 

-· Allah belfullzi versin. Bugiin ef· 
karlandlln da gtiya ~oylc dcniz i.istiln
de bir iki tek atayun da gamlan dagi
tay1m, dedim. Sizden rahatllk yok ki. 
Bundan sonra evde hanginiz gezmege 
gidelim, derse bir yumrnkia agz1m, 
bumunu dag1tmm vallahi.. Qek baka
llm sandalc1. Sahile don de ~;u siipriin
ti.ileri bo~altalun. 

Sandal sahile dondii. igindekilerin 
geriye c;1kl~lanm artlk anlatmaga Hi
zum yok. -C.R. 

ln~aat atelyesi 
Vekalet Tophanedeki 

atelyeyi kald1rttl 
Dcnizyollan idaresi, Tophane rlhtl

mmda kurdugu in~aat atelyesinde 
idare mi.idi.irlerine mahsus olmak iize
re btiyiik bir motor in~ etmcktedir. 
Atelyede idare vapurlarmm baz1 tami
ratlarile tahlisiye sandallan da ya.p1l
maktadlr. Yalniz Kas1mpa~adaki ha
vuz ve fabrikalar dururken Denizyol
larmm bu ~ekilde uf::tk ta olsa bir ta
mir atelyesi vticuda getirmesi diger a
Ia.kadarlru.· tarafmdan ~ikayeti mucip 
olmu~tur. Bunlar, Denizyollan idare
sinin diger deniz muesseseleri gibi 111.
zim gelen i;;Ierini ayni vekalete bagll 
olan fabrika ve havuzlarda yaptirma
s1 Iaz1m geldigini soylemektedirler. 

iktisat vekil.leti de bu vaziyet.i dog
ru bulmJ.yarak atelyenin kaldmlmaSJ.· 
ru bildirmii;;tir. 

OJ~O ve tart. kontrola 
Ol~ii ve tarttlann ytlhk muayenele

ri bitmesi dolayisile belediye ve t>I~U.
ler b~ miifetti~ligi kontrollara b~la· 
nu~lardlr. Bu kontrollar her ii~ ayda 
bir tekrar edilecektir. Muayeneye gel· 
meyenler tesbit edildikc;e mahkemeye 
verilecek ve 15 liradan yiiz liraya ka
dar cezaya c;arptinlacaklardlr. 

YOksek orman mektebi 
Bi.iyiikderedeki yilksek orman mek-

tebinin Bursaya na1dedilccegi yaz~ 
ti. Vekaletten gelen bir emre gore, 
mcktebin orta klsm1 Bmsaya ve ytik
sek klsnu da Ankaraya naklcdilecek
tir. Mektebin ta~mm~\sma bugi.iclcrde 
b~lanacaktir. 
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Sahife C 

Moda koyunda yaptlacak 
biiyiik deniz yar1§lar1 
Y an~lara davetli zatlar, hangi 

vapurlara ve nereden binecekler? 
M oda deniz klilbiinden: 
1-Bilytik b~b:ikamnuz ismet ino

niiniin yiiksek himayelerinde olmak 
ve deniz miiessesclerlmlzin ~tirakile 
eylftliin altmc1 pazar giinu SJ.at 
14 de b~amak ve 18,10 da bitmek 
iizere kliibiimil.z taralmdan Moda ko
yunda bilytik deniz y~an yaplla
caktlr. 

2 - Yan~ann program1 ile saha
nm tanzirnlne ve scyircllerln btiluna
cagi vapurlarm duracaklan noktalara 
aid tertiple, y~lartn idaresile mer 
gul sel8hiyettar zevattan mtirekkep 
komite tarafmdan tesbit edilmilltir. 

3 - Her hangi bir yanll~hga ve ra
hatsizlJga mahal kalmamak iizere ati
deki hususatm yan~an gormek ve 
gelmek Jstiyecek muhterem hallmmza 
blldirilmesi fa yd all goriilm~tiir. 

A. Saylavlar. Ordunun kara, deniz, 
hava erkfuu, ~ehir meclisi azalan, par
ti, vilayet ve kaza heyeti, Universite 
rektor, profesar ve d~entleri, te~rifata 
dahil vilflyct ve belediye erkamna saat 
12,30 da Koprilntin Bogazi<;;i iskele
sindcn hareket edecek olan ~irekti 

Hayriyenin 74 numaral1 vapurunda 
yer aynl~t.Jr. Saylavlar vapura ken
di hilviyetlerini soyliyerek girecekler
dir. Bu vapurun davetnameleri beyaz 
renktedir. Vapura yeti~iyecek olan
lar bilhassa Modada demirleyecek olan 
aym vnpura davetname gostererek 
gircbilcccklerdlr. 

B. Istanbul, Bcyoglu, Bogazi~ balk 
partisi mensuplan, sporcular, mual-

T enis ma.;lar1 
Dagc1hk kliibiiniin tertib 

ettigi son turnuva 
Tiirk Dagcll1k kuliibfi mevsimin son 

tents tumuvasm1 tertibediyor. 
Tumuva (5) miisabakadan ibarettir. 

l - Tek erkek II - Tek bayan 
III - <;ift erkek IV - gift bayan 

V - Muhtellt. 
Burada ~i birincili.klerden maa

da bir de ekip tumuas:i vard1r. 
En c;ok puan alacak ekibe verilmek 

iizere Dagc1hk kullibii reisleri Dbay 
bay Muhidclin Usttindagm lsmile bir 
(<;;alen<;; kupas1 koymu~tur.) Puanlar 

~ suretle hesabedilecektir. 
I ci - 5 puan II ci - 3 puan 
III cil - ve "IV cil (domi finalist) 

birer puan. 
Memleketimizde e.kip ~de tur

nuva pek nadirdir. Bu clhetle bu tur
nuva hem daha enteresan olacak ve 
hem de ayni zamanda ~st kuvv2t
lerini bildigimiz oyunculardan maada 

hangi kulfibtin daha kuvvctli oldugu 
meydana <;;1kacakti:-. 

Bundan maada T. D. K. gelecek se
ne (Davis kupas1) ~eklinde ma<;;lar 
tertib edecektir ki, bu hakikaten tcb
ri.ke ~ayanchr. 

f?imdikl ma~Iara Ankara ekibinin 
gelmek lhtimali c;oktur. Yalruz zan
netmiyoruz kl !zmirlller ayru mev.sim 
i~nde bir ikinci seyahat daha yapa
rak bu ma~ara gelebilsinler. 

Tumuvaya 12 - 13 ve 19 - 20 eylill 
tarihlerinde ve icabederse hafta ara
smda devam edilecektir. 

Kayit ~imdiden b~a~tir. Ktiliibe 
(Taksim Bahcesi yamnda) 9 eyliil ak
fIDWna kadar miiracaat ediniz. 

Komite burada bo~ yer birakm1ya
caktll'. Bunun ir;in oyuncul&nn tam 
vt?.ktinde kaydolunmalan rica olunur. 

i~tirak ooecek her kuliibiln turnuva 
tertip heyetine girecek bir miimessil 
yollamasi rica olunur. 

Daha fazla malumat ic;in Tiirk Dag
ctl1k kuliibiinde bay Gorodetzkiye mii
racaat ediniz. - - ---

Ecnebl vapur kumpanyalar1 
Bazi ecnebi vapur kumpanyalan, 

nakliyat iicretlerine yiizde lark zam 
yaptiklan i~in ihracat tacirleri aIAka
darlara mOracat ederek bu zam lle ih
nca t f~lerinin ~ddetle miiteessir olaca
gmdan bahsederek ,PkAyette btilun
mu~lard1r. Alakadarlar bu .!likAyeti ted
.kik etmektedirler. 

limler halkevleri mensuplar1 i~in saat 
12,30 da Sirkccidcki Araba vapuru is
kclesinden kalkacak olan Akaym Goz
tepe vapurunda yer aynlml~br. Bu 
vapurun davetnameleri kmmzl renk
tedir. 
C. Konsoloslar, bnnkalar, ~irketlcr, in

hlsarlar erkAnlle yerli ve ecnebi mat
buat miintesipleri ve diger davetliler 
it;in saat 12,30 da Kopriiniin Haydar
p~a iskelesinden kalkacak olan Aka
ym Erenkoy vapurunda yer aynlm1~
br. Bu vapur davetnameleri mavi 
renktedir. 

D. Uskiidar ve havalisindeld parti 
mensuplan ve deniz kliibii davetlilerl 
i~n deniz ~letmesinin Aksu vapu~ 
tahsis cdilmi~tir. Vapur Moda koyun
da demirli bulunacak ve saat 11-13,30 
arasmda Moda iskelesinde ihzar edi
len vas1talar davetlileri vapura t~1-
yacaklardlr. Davetiyenin rengi san
chr. 

E. ingiliz konsolosu i<;;in ayrllan hu
sust vas1taya aid daveliyeler ingillz 
konsoloshanesine gonderilmi~tir. 

F. Bilttin davetnameler ve biletlcr 
Akay ve ~irkl!ti Hayriye memurlan ta
rafmdan vapurlara girilirken kontol 
edilecektir. 

G. Gaute fotograf ve muhablrleri 
1~in her vapura girebllecekleri ~kildc 
husust kartlar verilecektir. 

H. Vapurlar yan~Ian miiteakip av
detlerinde geldikleri yerlere ugrayarak 
doneceklerdir. 

Kuleli yar1~lar1 
Y arin su sporlan yan~lari 

yap1lacak 
Yann saat onda Kuleli askeri lise

slnde su sporlan miisabakalan yap1la
caktir. Mi.isabaka program1 ~dur: 

1 - Karada yiizme haz:eketle1i. 

2 - Yiizmeler: 
A - 100 metre serbest. 
B - 100 metre kurbagalama. 
C - 100 metre arka iistil. 
D - 200 metre serbest. 
3 - Atlamalar: l, 3, 5 metreden 

muhtelil. 
4 - Kurtanna yiizmcsi: 
A - Su altmdan yilzil~. 
B - Elbise ile 300 metre yiiz~. 
C - Su tistiinden dalarak 3, 4 met

re derinligmden bir kilo aguhgmda 
~ ~armak. 

D - Elbise lie 5 metrelik kuleden 
suya atl.Jyarak su i<;;lnde soyunmak. 

H - Bogulmak ilzere olan bir ada
IIll kurtarmak. 
E - Kesilen, yorulan bir adam1 muh-

tellf ~ekillerde ta~mak. 
L - Canland1nna. 
5 - Padelbot yan~ (<;ift, tek). 
6 - Su topu (Vatcrpolo) mektep 

taklmlan arasmda. 

Meccani leyli talebe imtihani 
Orta mekteplerle liselere almacak 

meccani leyli talebenin miisabaka im
tihanma aym be~inde b~lanacaktir. 

Bu sene mekteplere iki bin meccani ta
lebe almacak, kazananlar arasmda ~e
hid ~ocuklarile yetimler diger taliplere 
tercih edlleccklerdir. 

Evin tavan aras1 esleha 
deposu mu? 

Sofya 3 (~m) - Zab1ta evelkl giin 
burada Onal(;enska sokagmda 98 nu
marall eve yaptigi bir baskmda evin 
tavarunda gizli bir odada komiinist 
partisine aid ti~ rnitrelyoz, 8 el bom
bas1, 23 tiifek ve daha bir <;;ok taban
ca ve fi~k bulm~tur. Bunun iizeri
ne ev sabibleri tevki! edi~tir. 

Romanya krahnin seyahati 
Sofya 3 (Aqam) - Bildirildigine go

re Romanya kra11 Karol, bu sene ha
ziranda Qekoslovakya reisi cumhuru 
Benes tarafmdan yaptlan ziyareti la
de etmek maksadile sonbaharda Pra
ga gidecektir. 

Te~ekkur 
Valdemizin vefatt munasebetile tel

graf ve mcktubla kcderimizc i§tirak liit
funda bulunan zevata bor~lu oldugumuz 
tqekkiirlerimizin iblagm1 saym gazeteni
zin tavassutunu dilcriz. 

Ailesi namma 
Sanayi umum mudiiru 

Re!1ad Bener 

Ferid Birtek 
.Fabrikatorleri, direktorleri; 

Amirleri, memurlan; ~ adamlan
ru ve ~lleri yakmdan alakadar 
eden bir eserdir. i~ te~kilati, ikti
sat ve i(;timaiyat enstitiisii prog
ramlarma giren ve blzde henuz 
yeni l~lenmege ba~lann~ bir mev
zu Olan c4letme ekonomlsb nm 
en miihim bir branll1chr. Harbiye 
mektebi matbaasmda, muallim 
Ahmed Halit, Ha~et ve diger kii
tilphanelerde sabllr. 

Kirahk konforlu 
apart1man 

Ni~nta~11lda vali konafl kar· 
~lSlnda Eytam sokagmda ~ nu
marah apartonanm iki numarab 
dairesi kirahkb.r. Aparbman alb 
odad1r. Kaloriferi, sicak suyu, 

.Marmara denizi, Adalar, Kadtkoy, 
Uskiidara (evkalade nezareti 
her tiirlii asri tesisab vardlr. Ka-
p1c1sma miiracaat edilmesi. 

"!1•r.,.._,,ni1rr-_. .... J;J.,,.· 1""'"i·'.'T"!'4 :11....,. Be~ikta~ Suad Parkta 

.. A ~ ... bu ak~am 21,30 da 

~~~~ Halime 

,, Yann ak~am: 
Biiyiikada lskele 

tiyatrosunda 
HALiME 

istanbul 2 ci icra . 
memurlugundan: 

Mihal oglu anastasm lspiro km Ange
likiden odiin~ ald1g1 paraya rnukabil i-

potek ettigi Samatyada Mirahor \lyas bey 
maha1lesinin Narh kapt caddesinde eski 
~ 26 miikerrer yeni 25 No. ile murakkam 
bir tarafi lstilyanos hanesi ve bir taraf1 
Milana hanesi ve bir taraft Vangel bah

~csi ve bir taraf1 rabii tariki am ile rnah

dut 94 ziira m1ktarmda ve Emine hatun 
tabag elha~ Jlyas mescidine imam ve 

muezzin olanJara ffiC§rute Ve kap1dan j. 

~eri girildikte karasimen bir l~§hk iize
rinde dolaph bir oda, k1rmm c;.inili bir 
mutbah, bir dolap ve bir merdiven alt1 

dolab1, hela, arahk bahc;.ede bir kuyu ve 
mu§amba do§cli bir sofa iizerinde altt 
dolap yi.iklii ve dolaph bir oda, birinci 

kat bir sofa iizerinde bir hela, bir balkon 

iki oda, oda ve sofalar mu~mba do~eli, 
elektrikli ve yamnda yangm duvan olan 

ah§ap bah~eli bir bap hane sabhga c;.1ka

nlm1§t1r. Bu haneye iic;. yeminli erbab1 

vukuf tarafmdnn 1820 lira k1ymet tak.dir 
edilmi~ olup birinci arttumas1 6/ 10/ 936 
tarihine miisadif sah giinii saat 14 den 

16 yn kndar dairede devam olunacak ve 

verilecek bedel muhammen k1ymetinin 

5¢ 75 iiini bulmad1g1 takdirde son arth

ranm taahhi.idi.i Laki kalmak §artile art· 
t1rma 15 giin daha temdit olunacak 23 /, 
10/ 936 tarihine mi.isadif cuma gunii saat 
14 den 1 6 yn kadar temdiden miizayedc
sine devnm olunacak ve en !;;ok arttna-

nm i.istiinde birak1lacakhr. Arthrmaya i§
tirak edeceklerin mezkur gayrimenkule 

takdir edilmi~ olan 1820 liranm ~h yedi 
bu~ugu nispetinde pey akc;.esi ve ya ulu-

1al bir bankanm taminat mektubunu ver
meleri mecburidir. 

!§bu gayrimenkuliin 20 senelik taviz 
va1'1f bedeli mu§teriye ait olup belediye 
rusumu ile vak1f icaresi ve vergiler bede· 
Ii miizayededen tefrik edilecektir. 2004 
No. lu icra ve iflis kanununun 126 c1 

maddesine tevfikan haklan tapu 1icilleri
lc sabit olm1yan ipotekli alacakhlarla di· 

gcr alakadarlann ve irtifak hakkt sahip· 
lcrinin bu haklarm1 ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialanni ilan tarihin1 

den itibaren 20 giin i~inde evraka miia
bitelerile birlikte 935/822 No. aile dai
reinize bildirmeleri li.zrmd1r. AJUi takdir· 
de haklan tapu 1icillerile sabit olmayan
lar aat11 bedelinin payla§manndan hari~ 

k.alirlar. Arttnma tartnamesi 14 /9 /9 36 
tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi 

ic;.in divanhaneye a11h bulunduru]acaktir. 
Daha fazla malumat almak. isteyenler da

iremizin 935/622 No. ama miiracaat ey_ • 
lemeleri ilan olunur. .(25392) · 

jBORSAj 
Istanbul 3 EylOI 1936 

(AK~~ KAPA!"'!~ FiATLERt) 

Esham ve Tahl'ilAt 

fst. dahilr 97,- I~ B. Hamllfne 10, 
Kuponauz 1933 » Mfiessi_, 80,-
istikrazi 97,75 T. C. Merke:z 
Onitlirk I 23,40,- Bankasi 82,-

• II 21,70,- Anadolu hlne 24,85 
» III 21,85,- Tclcfon 7,-

Miimcssil [ 45,80 Tcrkos 12,75 
• ll 44,40 <;imcnto 12,05 
• III - lttihat de~. 8,SO 

It Bankasi 10, Sark • 0,70 

.(Para (~ datlerl) 

Parll 12,06,- Prat 19,22,56 
Londra 635,75 Berlin 1,97,34 
Nev York 79,20,- Madrit 6,54,40 
Milano 10,09,20 Beland 34,68,38 
AUna 83,96,75 Zloti 4,22,20 Cenevre 2,43,58 
Briibcl 4,70,25 Pcni'O 4,26,14 

Aruterdam 1, 16,88 Biikrq 107,32,66 
Sofya 63,13,33 Mo!!kova 24,87,55 

Macar ba~vekili MOnihe gitti 
Pe~te 3 (A.A.) - M. GombO~. bera

berinde refikas1 oldugu halde bu sabah 
Miinich'e hareket etmi~tir. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu ~am nobe~i eczaneler ~unlar

chr: 
:;>l~ll: As1m, Taksim: Kiirk~iyan, Fi· 

ruzagada Ertugrul, Kalyoncuktillukta 
Zafiroptilos, Beyoglu: istiklfil cadde
sinde Galatasaray, Tiinelde Matkovi~, 
Galata Ok~umusa cacJdeslnde Yeniyol 
Ftnchkl1da Mustaaf Nail, Kasimp~a: 
Vasi( Haskoy: Hallc1oglunda Barbut, 
Eminonii: Agop Minasyan, HeybeJi
ada: Halk, Biiyiikada: Halk, Fatih: 
:?ehzadeba~mda Asar, Karagiimrilk: 
Ahmed Suad, Bakrrkoy: istepan, San
yer: Asaf, Tarabya, Yenikoy, EmirgAn, 
Rumelihisanndaki eczaneler, Aksaray:: 
Ethem Pertev, Be~ikt~: Vidin, Kadl
koy :Pazaryolunda Rlfat Muhtar, Mo
dada Alaeddin. Uskildar: Merkez, Fe
ner: Fenerde Emllyadi, Beyazid: Kum
kap1da Belkis, Kfi~iikpazar: Hasan Hu4 
11'.isi, Samatya: Yediktilede Teofilos, A
lemdar: Ankara caddesinde ~re! Ne
~et, f?ehremini: Topkap1da Nflz1m. 

Liman hani 
Bir tilrlil satilamayan Llman ham 

tallplerlnden Ticaret odas1 10,000 lira 
pey akc;esl vermf~ti. Miiteaddid miira
caatlara ragmen bu parayi geri almalt 
mfunktin olmadlgmdan oda, Liman ¢!'. .. 
keti tasfiye heyetini dava etmege ka-
rar vermi~tir. 1 

BERLiN OLiMPiYADLARI 
Filminin 3 iincii ve son k1sm1 geldi .. 

Yap1lan son miisabaka]ar ve Olimpiyadm kapanma merasimi.. Aynca 
gure~ rnusabakalanna i~tirak eden tak.Jm1m1z - Muvaffak1yet kazanan 

giire~~ilerimiz Tiirk~e olarak izahat veriyorlar : 

Bugiin iPEK ve MELEK Sinemalarmda 

Programa ilaveten gosterilecektir. 

Mehtap gezintisi 
4 Eyliil 936 Cuma giinii ak~amt 

Akay Direktorliigiinden: 
Festival Hey'ctinin ittiri.kile Bogazm yakm k1ammda yap1lacak 

mehtap gezintisine tahsia edilen el~ktrikle tenvir edilmit vapurlar1n 
hareket cetvclidir: 

Kopriiden 

Kad1koyilnden 

Adalardan 

- Kalam•t vapuru aaat 21,25 te Koprii· 
Ada iskelsinden 
Heybeli vapuru aaat 21,30 da Koprii 
-Kadikoy iakelesinden 

Goztepe vapuru saat 21,05 te Kadi· 
koyiinden , 

21,13 te H. Patadan 
21,30 da Kopriiden hareketle alaya 
ittirak edecektir. 

Erenkoy vapuru saat 21,10 da B. 
Adadan 
19,55 Heybeliden 
20,30 Burgazdan 
20,45 Kmahdan hareketle Tophane 
onlerinde fen er alayina ittira.k ede
ccktir. 

0CRETLER 
Kopriiden binecek yolcular i~in gidip gelme 25 kuruf. 

Kad1koy ve H. Patadan binecek yolcular i~in gidip gelme 30 kurut 
Adalardan binecek yolcular i~in gidip gelme 37,5 kuruf 

Mehtap gezintisi bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelere ug-
rayarak yolcularm1 ~1karacaktir. (952) 

istanbul S1hhi Miiesseseler artt1rma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Kapah zarfla eksiltmeye konulan Haydapa~ Nii.mune bastanesinin 
1936 mali y1h ibtiyac1 olan 244 kalem ttbbi alat ve edevata teklif edi
len fiyatlar f azla goriildiigiinden yeniden kapah zarf usulile eksiltmo
ye konulmuttur. 

1 - Eksiltme 18/9/936 giinii saat 15 de Cagaloglunda S1hhat 'Ve 

l~timai Muavenet miidiirliigil bina11nda kurulu :komisyonda yap1lacak-
h~ ' I 

2 - Tahmini fiyat 6358 lira SO kuruftur. 

1 
3 - Muvakk1at garanti 476 lira 69 kuruftur. 
4 - tstekliler f&rtnameyi parasiz olarak komiayondan alabilirler. I 
S - lstekliler earl aeneye ~id ticaret oda11 ve1ika1ile 2490 aay1ll 

kanunda yaz1h be)aeler ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz 
yeya banka mektubu Ue ilia.le eaatinden bir aaat evvel teklif mek-
tuplann1 komisyona Termeleri. c949» 

Bergama belediyesinden: 
Her aene a~1lmui mutat olan Ber1ama ha,,-an panayiri bu •ene de ' 

14/9/1936 da a~1lacai1 YO µmumu11 latirahat1~1~ miiemmeo J:>ulundu~ 
I ilin olJ!~ur. J ... S:OS)j · 



Biiyiik misafirimiz §ere
fine yap1lacak §enlikler 
Sahiller tenvir edilecek, minarelerde mehyalar 

kurulacak, bu gece denizde fener alay1 yaprlaaak 

Kral sekizinci 
Edvard1n 

tercomeihali 
istanbulu ve Tiirkiyeyi ilk def a ~e

refiendiren dost ingiltere krah sekl-
1 

~anakkaledeki harp mezarhklanm hin dinlenmek maksadile seyahat et- zinci Edvard, 23 haziran 1894 tarihin-
gezdikten sonra Nahlln yable istanbu- tiklerini gt>z on'iinde tutarak kendile- de Londra civarmda White Lodgede 
la hareket eden tngillz krall bugi.in sa- rini rahatsiz edecek harektlerden ~e- dogmll{ltur. Bu itibarla bugful 42 ya-
at onbire dogru Umamm1v,a muvasalat kinecegi tabildir. ~dadl.r. Kendileri bekArchr. 1907 se-
edecektir. BU ~AMKt FENEB ALAYI nesinde 13 Y8'1llda. Osbomede bahriye 

Kral, istanbula muvasalat edfnce Bu aqam denfzde yap:llacak bilyttk ganilllii mektebine yaz1hru~, 2 sene 
arzu etttkleri zaman Tophane nhtmu- fener alayi ve feilliklerin biitiin hazJ.r· sonra da bahriye mektebine ge~~ 
na ~karak Beyotlundaki sefaret kona- l1klan tamaml.a.nnnft1r. ~enliklere A- tir. 
Ima gidecek bir miiddet orada iatira- kay, '1rketthayriye, Denizyollan, Ha- Bi1yiik babasi yedinci Edvardm ve-
hat ettikten sonra maiyetinde tnglli• lie ve Lhnan ~etmesinin vapurlan If- fet.l U2rine kra1m bilyfilr oiluna ve-
aefirl oldugu halde Dolmabab~e sara- tirak edecektir. Akfam saat 21,30 da rilen Due de Comoua.Wes ve ~a 
ym~ giderek Atatilrktt ziyaret edecek:· ~ketihayriye, Akay ve Hali~ firket- veliahdine verilen Due de Bothesay 
lerdir. Atattirk, bu ziyaretini krala lerinin iki.fer vapuru ~enliklere iftirak ve 1911 senesi!lde on altmc1 yqma 
Nah~~. yatmda fade edecektir. . etniek isteyen halla alarak ve elektrik· vannca Prince de Galles ve Comte de 

Buyuk misafirlmizin memleketimizl lerle donablnufi bir halde kopri1den .Cheater unvanlar1m alnu~tir. 
f}ereflenclirmesi miinasebetile ~hrimiz- hareket edecekler ve Dolmabah~e saati · 1912 senesinde Prens do Gal Oxford 
de ~raptlacak tenvirat programi tan- oniinde bulunacak olan Nahlin yat1- iiniversitesine gir~ ve burada bil-
zim ~cl1lmift1r. Bvvelce de yazdljmnz run ~igmda demirliyeceklerdir. hassa ecnebt l!sanlar, hukuku esas!ye 
ve~h~e, Beyazu:l ve Gaiata yangm ku- ~lrketihayriyenin diger iki vapuru · ve sosyolojl tetkllsatma girifmlftir. 
leler1le ~ybum~ sahiline E. VIII. R. da ~nliklere ~tirak edecek Bogaz hal- Umumt harp prensin bu tetldkatma 
harm birer elektnk l~vha konulm~ kuu. alarak Liman ifletmesinin mot.Or . ansizm bir nihayet ve~ ve harbin 
tur. Sarayburnundaki bu levhanm u- ve \'OmorkOrleri ile beraber burada ala- ii~iinctt gilntl Grenadiers alayma. as-
zerine elektrikli bir ta~ va~tir. ya iltlhak edeceklerdir. Hari~ten iste- · tetmen rU.tbesile ~-
Bu g~~e._Sultan.ahmed camnnde ve di- yen kimseler de vesaitlerile ~nliklere Prens dH Gal, ISr:irlan iizerine Fran. 
ge~:uyuk camilerde mahy~ler kurula- ~tL:ak edeblleceklerdir. mz cephesine gonderilmii;; ve mare~ 
ca~ BAYBAK. DiBEKJ.ERt P'ESTiVAL HEYETLERtNiN DUBASI Fren~in yaveri ~-Jf~tile 9 t~riniaant 

Yan yanya Tilrk ve ingiliz renkle- Balkan festival heyetlerinin mllll o- 1914. ~ihinde buyiik karargaha ve-
rile si.islen~ olarak Galatada 4, Sa- yunlarm1 oynayacaklan Liinan ip.rke- rilmi~tir. 
rayburnuna ve koprti. ti.zerine iki~er ti dubas1 da alayi te~ eden vesaitle 1916 martma kadar Fransa ve Bel-
muazzam bayrak diregi konulmll{ltur. Nahlin yatmm arasma demirleyecek- ¢ka cephelerinde hizmet ettikten son-
Koprudeki bayrak direkleri on ild1;er tir. ~nllk masmda festival heyetle- ra yilzbqi rfitbesile Akdeniz ordusu· 
metre boyundadlr. Ki>prii geceleri e- rin1n bulunduldan dubadan havat 11- na verilmif ve M1sira giderek mayma 
Jekt1ikle tenvir edilecektir. ~emsipa- ,ekler atrtaa1t ve eg!enceler yaplla- lw.dar orada hizmet etmftl soma ca-
fada, Selimiyede, Ahlrkapidan Saray- caktir. Denizyo1larmm Ege vapuru sa- porett.odaki italyan hezimettnden 
bumuna kadar olan sahilde de t.en'Yirat bpazan ve :em. vapuru da Bef1ktaf soma italyay.l gonderilerek Aaiago 
yaptlacak, m8'&leJer yakilacaktlr. ~ d&matlllmf olarak demirll· yaylasmda altl ay hizmet e~. 

ist.anbul halkl biiyiik miaafirimizln yeceklerdir. Sahpazanndan Bef11rtaf" Barbi umnmiye Ast.egmen riitbesl· 
muvasalatim gormek ve aeli.mlamak kadar olan sabada bu. sabahtan ttt- le lfren Prens dO Gal.. harbi yilz~ 
~ ~1>8'&. Sellmye ve Alurkapl- baren berhangl bir vesaitin demtrte- riitbeatte bltlrm1ftk. Sulh aktedildtk-
dan itibaren sur haricindeld sahillerde • mesi mened1lmiftlr. ~nlikJer gece ya• ten sonra, Prens. dO Gal btitdn dtln.ya-
clurabil"'~ektir. HaJJnm1mn biiyiik mi- nsma kadar devam edecek ve bundan yi do~tlr. Hie bir hiikiimdar yok-
safirimize lAzun gelen hilrmet ve ta- sonra vapurlar halla bindikleri iskele- tur kt onun kadar ~ok seyahat ve 

simi gO.stermekle beraber, miifariiniley- Jere ~aldardlr. memleket garmtif olsun. 
_.1111111111u11111111w11n1m111111111111111111111111111111m1111111111111m11•n11111H1111111111J1m1nn1nmanu11111w1•1ma 11..- Biiyiik misafirimizin, diinyada 

~---· UYKU 
Hind mihracelerinden biri aylarc:hr 

uyuyarmyor, bir tiirlii uyku tutmu
yor bi~areyi. Ne yapsm? .. ingiltere ve 
Hindistan gazetelerine bir ilAn veri· 
yor, diyor ki: 

- Bana uyku uyutabilecek ~areyl 
ldm bulursa onu zengin edecegim. 

Binlerce cevap ahyor. Bu cevaplar
dan en ~yam dikkati de fU: 

- hn mum ahmz, birini bir saat, 
6taini ik1 saat yanacak kadar kesinf1. 
B1rinin attma bin, obiiriiniln attma 
bef yQz frank koyunuz. Yakmlz ve 
yatuuz. Paralar yanmasm diye ken
dtnizi uyumamaga zorlayiniz. Slz ne 
kadar uyumamala ~~ 0 Im-

' dar uyku basttracak ve uyuyacalcsJ.-
mz. 

KRALIN MODAFtt 
tnglltere krahmn tac giyme t6re

ninde, (leref mevkil ckra1m miidafii>
ne verilecektir. Krabn miidafll, krabn 
arkasmdan elinde milll bayrakla yil
rilr. 

Bu vazife bir k~ as1rllkt1r. Kral 
mudaflligi de babadan evlAda intikal 
eder. 

Bu seferki kralln mildafii yetmif ii9 
ya.pndadll', 5 incl Jorjun tac giyme 
merasiminde de bayrail o taflJDlftl. 
Dymak ailesindendir. 

iBT1YAT BU KADAR OLUB! •• 

Japonyada yeni bir birlik te~ekkiil 
etti. Bu birllgm merkezi Tokyoda. 
Birllgm azalan platin hirer yiiztik 
takmaga mecburlar. 

Kuyumcu rekllnu nu? diyeceksiniz. 
Hayir. PIS.tin bir ~ok silAhlarm ima
llnde kullamllr. Japonlar miistakbel 
bir harbi nazari dikkate al~ar. 

Harp zuhurunda Japonyada k!fi mik
tar platin bulunmu~ olacak. 

Birlik reisi diyor kl: 
- Eger Japonlarm onda biri birlige 

aza olur ve birer platin yiiziik takar
larsa, Japonyada 120 ton platin sto
ku mevcut demektir ... 

ihtiyatll davranmak bu kadar. 
oJurl .• 

200,000 millik seyahatler yap~ ol· 

? 
dugunu &Oylemelr ne kad&r qok gez. 
"ID1f olduiwm ptermep klftdlr. 

•• , • ._.. Babasmm kisa bir hastallktan son-

TABTAPABA 
Altm mikyRSJ. mi? Denabuation mu? 

Hiflasyon mu? Amerikamn ktt~ 

devletlerinden Blaine bu meseleyt kO. 
kiinden halledtverdl. 150.000 frankl1k 
tahta para ~Jkardl. Biitiin memurla
nna bir sene tahta para verdl, sene 
sonunda ellerde kalaca.k olan tahta
lan hakild dolarla ~ekti. 

Sene sonunda ancak c1agitt1gi pa
ramn dortte bUin1 deiiftirdi. Geri 
kalanlar Amerikaya ya~, dagitll
~. kolleksiyon merakblannm kol
leksiyonlanna gft'mifti. 

matne kazan~ bir 1' yapllllf oldu. 
TUALET REKORU 

Lomira radyosu nihayet televfZ
yonlu n.,tyat i~ iki spiker bnRtu. 

Bin ild yttz ·kifi arasmda ild tane 
bayan ~- BUnlardan biri iiniverst
te talebesi digeri de bir terzi. 

Bu ik1 bayarun memnun olduklan 
bir feY de her giln ~a bir elbise 
giymefe meebur olu~andlr. Radyo 
idaresi, dinleyicl ve g0ri1cillerinin 
ho~larma gitsin diye spikerlere her 
giin bir b~ka elbise giydirecek. 

Senede 365 elbise ... Jan Harlov bile 
bunu yapannyor! .. 

BOOAY~ 
~arid Hindistan adalarmdan birl 

olan · Madoerada her sene diinyada 
misli bulunnnyan yan~Iar yaplll.r. 
Boga yan~lan ... 

Avrupada at yet~irmek i~in nasll 
haralar varsa bu adada ya~c;1 boga
lar yeti~tirmek i~in ~iftllkler vardlr. 

Hatta ya~larda en evvel bahse de 
giri~ilir, yiiksek yekftnlar mevzuu bah
solur. 
Yan~tan evvel bogalar suslenir ve 

ancak siisl ii olarak yan~ ii;;tirak ede
bilirler. 

stmilsilNE BEREKET-
Bir tav~ uc senede 13,000,000 

tane ahfadl olabili~. Bundan 76 
sene evvel bir inglliz Avusturalyaya 
24 tane tav~an gondermi11. :;Jfmdl 
tav~an !fetinin oniinii almak i~in 
Avusturalyada senede 1,000,000,000 
t&VUf&Il oldilriililyormllf. 

ra vefati iizerine 22 klnunusani 1936 da 
inglltere kral1 ve Hindistan impara
toru ilAn e~. 

Boluda bir panay1r a~11d1 
Bolu. 3 (A.A.) - Bolu panaym her 

sene oldulu glb1 bugftn ~dL 9/9/938 
tarihine kadar bef gttn devam ede
cektir. 

Uray tarafmdan yapllan panayir 
mahatHne barakalar yapllmlf ve ge

celeri elektrlkle tenvir edilmiftir. 
Cocuk etJencelert, davullar ve- mmt 

oyunlarla panay.ir meydam &deta bay
ram yeri kadar zevkli ve eilencelidir. 
Bu yilki panaJI? daha kalabahk, da
b& Defeli ve daha ~ ptiyw. 

Sinema mevsimi 
yakla,tt 

Artlk bu ay sonunda sinemaJar kif 
mevsiminfn fllimlerini g6stermete 
oo.,I.tyacak. lstanbullular i~ bir et
lence ve te~ zevki akm akm sine
malara kof?Daktlr. Son zamanlarda 
fillmler ve sinemalar o hale geldi kl 
gidenler mutlaka artiatlerinln klm ol· 
dU.gunu ogrenmeden gitmiyorlar. Her
kesin sevdigi ve h0'1Jn& gitttlt taVU\o 
Jar, jestler, mfmikler ayn~. Mese. 
IA. ~loyu seven, Gtistav Froyll~'t sev
miyor. Marta Egerti sevenler IJlyan 
Hayddan h~annuyor. Bunun tc;in 
artistleri tyt bellemek ~ok faidelldir. 
Hem artistlerin ne gtbl fllimler ~vir
digmi, nasll yet~tlklerini, naml cahf
t1klanm, bir ~oklannm adl'eslerinl 
ihtiva eden bir kltap hem de g\lzel 
resimlerini bir arada tophyan bir al
biim tarzmda bir esere biitiln slnema 
meraklllanmn ihtiyaci varchr. Bu eser 
matbaanuzda pek nefis bir ~ekilde 
basll~, gayet gilzel ciltlen.mt.,tir1 
Me~hur 300 sinema yildlzmm tercii
met hallerint ihtivs. etmektedtr. Hele 
istanbula gelip te bu arttstleri seyre
demiyecekler i~ ne biiyttk fll'sat. Bu 
kitab1 alarak hem reslmlerlni gtsrftr
ler hem de artistlerin kimler olc:IuAu
nu 1yice 61nmirler. 

Kral bugiin saat , 
§ehrimizde bolunacak 

(Ba' taraf1 1 inci sahif ede) 

D!ye bagll'dilar. Kral ~pkasi ellnde 
son derece nazik b!r tavirla mukabele 
et tiler. 
OTOMOB1LLERLEMEZARLIKLABA 

GiDtLDt 
Kral, maiyetinde ingiliz mezarhk

ls.n komisyonu reisi Velington ve or
general Fahreddin ile birlikte bir oto
mobile bindiler. K.-al, ingwz mezar
hklan komlsyonu reislne cann ~tir
dl. Kral, otomobilin riizgAr almRSJm 
arzu ediyorlardt. 

Evvell hep beraber Seddillbahir tn
giliz mezarhgma gittik. Kral burada 
~apkasllll c;lkardl. Siyah gozlugunu ta
karak birer hirer mezarlarm tistiinde
ki isimleri okudu. Kral butiin mezar
Ian gozdeu gec;iriyor ve mutemadiyen 
mezarhklar komisyonu reis1 Vellgton
dan izahat abyorlardt. Kral, mezarlan 
gezerken bir taraftan da orgeneral 
Fahreddinden almanca olarak izahat 
ahyordu. 

KOnmmu: :ILTiFAT 

Klrtt koyunda bir kOylil kafilesine 
rasthyan .kra1 heme.."1 kafileyi durdurt
tu, kendilerile .k.on~tu. Sarlflll c;ok gii
zel bir k1Zln ve koylillerin resimlerini 
c;ekti. 

Miiteakiben harp s::i.has1 dola~1ld1 ve 
kral Nahlin yatma dondti. Orgeneral 
Fahreddin gemiye d<Snerken krala: 

- Attederslniz 
Dedf .• lmya k6y!Wert Nahlln yati

na g6nderDmek Uzere b1r tepst bar
bunya bahfl getirmiflerdlr. 

KRAL K1LYADA 

Yat saat 16 da Kilyaya geldi. Kilya 
fngiHs lmkmisi ve binlerce vatand&fl· 
mus taralmdan dolmu,tu. SahUde ii9 
tak yaplmlftl. Xilyaya aJlafllll' &milll

da cikan krala. Sabahat admda bir 1az 
bir buket takdim etti ve cHo" geldiniz> 
dedi. inglliz kolonisi nanuna da mis 
Meri krala bir buket takdim etti. Kral 
gen~ lazm elini SlktJ.. 

KRAL MEiiME'IVftl ABtDESINE 
~BNKKOVDV 

Kral bundan sonra Mehmet~ik abi
desini ziyaret etti.Kral resim. almaga 
~ok merakhchr. Fotograf makinesini 
elinden ~ b1rakmlyor. Yolda rast gel
dlli koyliilerin resimlelini ahyor, ken
dilerile konll{lUyor ve muhacir olup ol
madlklanm soruyor. Harpte yi~ 
bir k0yle son derecede alftkadar oldu· 
lar. Mehmetc;ik lbidesinin aniine git
tller. Kralt lbideye yaklaf!ne& .pp
kasml ~ SOD derece htirmetkAr 
bir t&Vlrla gj1zel b1r ~k Jmydu. 

KRAL oBGENBAIJN RESMINt 
~EK1YOB 

Bir arahk kral; orgeneral Fahred
dine almanca: 

- Simen bir fe'1 r1ca edeceihp, 

abide oniinde fotog~afmlZl almak istJ
yorum dediler. 

Orgeneral Fahredin, derhal Meh
metgik Abidesinin onunde durdu. Kral 
~ok klsa bir zamanda resmi alarak 
fotograf ~ekmekteld meharetfni gO. 
terdi ve tefekkilr etti. 
BALIK VE KEKLitK BEDtm JmtLDI 

Kaylil bahk~, krahn bal1gi sev
diifni bildikleri i~ en nadlde barbun
ya, mercan bahklanm, iBtakozlan, av
Cl!ar da avJad1kian JrekHkleri kraJa 
takdim ettiler. Kral bu hediyelerden 
memnun oldu ve hepsine ayn ayn te
~ etti. Kral, gordugu candan te
zahurden dolayi Qanakkale ahaltsine 
ve valiye de aynca ~iir ettt. Ay
nca orgeneral Fahreddin de kralm 
gayet candan ~ dolayi
sile biltiln memurlara tefekkiir etti. 
DAL llTATtlRKTEN S1TAY1~LE 

BARSED1YOR 

Kral, bir~ok defalar orgeneral ll'ah· 
reddine Atatiirkten biiyiik bir sitayif
le bahsetmiftir. 
~ANAKJLU.ENIN TAHK1MtNDEN 

SONKA ATILA.N ILK TOP 

Kral, Mehmetc;ik t.epesinden ve Kan
b s1rttan muharebe meydamm uzun 
uzadlya seyretti, izahat aldl. 

Kral, ogleden sonra elbisesini de
g~tirdi. Kenarlan zirh11 gayet ~ b&
yaz bir pantalon giydiler. 

Krala Bozcada. iiziimu hediye edil
di. Sahilde halk ve askerler mutema
dlyen: 

-Y&f& .. yap. .. 
Dlye bqmyor ..• 
CanakJnde tahJdm edlldikten sonra 

ilk deta olarak kaleden kral t~ top 
atlhmftir. Kral beledlye r1si. lle gs.yet 
diizgiin fransizca lisanile kon1J'1ll1Jf-
tur. Hikmet Feridun F.s 

~ANAKKALEYE G1Rt~ 

<;ana.kkale 3 (Sureti mahsusada gt. 
den muharririmizden) - Qanakkale 
bogazma giri¢miz c;ok heyecanll oldu. 
ButUn. bojam dolduran bu girlfin en 
heyecanh manzarasi KllidUlbahir ve 
~enlfk istihkimlan arasmdan ge.. 
~i~ olm~tur. Biiti1n bu mevklde
ki kltaatmuz istihkimlara diziI~ 

oldugu halde Nahlin yatmm g~ 
«Y8'&.. Y8'8> diye selAmllyordu. 

Qanakkalede yfne sabilde dlzilmlf 
olan kltaat b~ta mJZJka oldugu ha\
de bu hilrmet tezahiliiine btlt'iin lske
leleri dolduran halk ta flittrak etmi.f
ttr. Bu heyecanll ~. mlistahkem 
mevldden 21 pare top atmu ile se
lA.mlamDlftlr. SelAm toplan devam e
derken Nahlln yatJ. lle tngntz to~ 
Ian, Kocatepe ve Adatepe torplto
lammz durmllflaT, top sesleri bltttkt.eQ 
BODra yoliarma devam etmiflerdlr. 

Rlhnet Pertaua Ba 

Ankarada Yenlfeldrde 
yapt1r1lan yenl ko(leJ 

Ankara ~(Hususl) - Tilrk maarit 
cemiyeti tarafJ.ndan Ye~hirde yap
tmlmakta olan il.ria ve Use kollej bt
ruw iqaati ilerlemektedir. Cemiyet 
bu kollej i~ yeni sene bt1~esine 150 
bin lira tahstsa.t koymuftur. P1Am ml
mar SeUm tarafmdan yapllan kollej 
blDa8I H llDlfl1 P1acak ye eoo ta1ebe 

alabllecektir. :Mektebin aynca leyll 

k1sml da olacakt.lr. Binamn bu sene 
bltirllmesine Callf!lmaktachr. :tni;;aat 

1kmal edildigi takdirde kollej tefilnl· 
sanide tedrisata ba.,hyacakttr. Resim· 
de kollej binam itlpat hallnde gtirill
mektedir. 



Sahife 6 

MEMILEKET • HAB 
? ---

Van gOliinde vapur 
seferleri intizama girdi 
Vapurlarda ehemmiyetli 1slahat ve 

tadilit yap1ld1. Tarifeler ~ok indirildi 

Tukanda: Van golii vapur ~letmesl miidiirii B. Tevfik ile golden bir manzara 

Van (Ak:;;am) - f?imdiye kadar i1t- smda tahlisiye ve saghk tedbirleri ln-
i~leri bakanllgmda olan Van golti i~- sa bir zamanda biiyiik bir varhk eseri 
letmesi ekonomi bakanllgma gei;ecek olarak gorillmektedir. 
ve ticari mahiyette bir i~letme kuru- Eskiden Vandan Tatvana kadar be:;; 
lacaktir. Hiikfunt yeni gemiler getir- liraya olan kamara ticreti ~imdi 75 
tecek ve gol miinakalatlill ihtiyaca kuru:;;a, ti<; liraya olan giiverte ticreti 
uygun bir ~ekilde temin edecektir. de 35 kuru~a indirilmi~tir. Eskiden 

van golti, vana 175 kilometre uzak- ii<; buguk 1iraya ta:;;man muhtelif cins 
bktaki Tatvan nahiyesinden ba~lar e~ya igin ~imdi 100 - 175 kuru~ nav
ve Vana kadar devam eder. Gollin lun ahnmaktadrr. Gemilerde yaptlan 
manzaras1 ~ok gilzeldir. Nisan, mayis 
aylannda gOlde bahklara tesadiif edil
mektedir. Sodas1 boldur. ~imdilik gol
de nakliyat1 Van, Erci~, Ahlat adla
rmda ti~ gemi temin etmektedir. Van 
sihilinden Tatvan sahiline kadar mo
torle yedi bu~uk saatte gidilmektedir. 

GOLDE SEFERLER 

Evvelce on be~ gilnde bir sef er ya
p an gemiler yeni tetbirler almmcaya 
kadar ~imdilik haftada ii~ muntazam 
sefer yapmaktadlr. Bu seferlerden bi
risi Vrndan kalkarak goliln ~imal sa
hilind~ .. i iskelelere ugrayip Tatvana 
gelmekte ve dogru Vana donmektedir. 

Digeri Vandan kalklp cenup sahilini 
takib ederek Tatvana ve ayni iskele
lere ugrayarak Vana donmektedir. 

Bir ti~ilncii sefer de Vandan dogru Tat
vana gelip yine ~imal iskelelerine ug
rayarak Vana avdet etmektedir. 

VAN GOLUNDEKi GEMiLER 
~ki vaziyetlerine gore, gemilerin 

dahilinde pek klsa bir za.manda i;ok 
ehemmiyetli islahat yaptlml~ kamara 
ve gi.iverte yolculannm istirahati te
min edilmi~tir. Gemilerin eski vaziye
tin~ nazaran yen! alman tedbirler ara-

OLONCEYE 

1Slahat ve tarifelerdeki ehemmiyetli 
tenzilat, i~letme direktorH.igi.ini.in gos
terdigi fevkalade teshilatm verimli 
neticeleri gorillmektedir. Eylfil sonun
da ba:;;layan seferler muntazam devam 
etmektedir. i:;;Ietmenin merkezi Ernis
ten muvakkaten Vana getirilmi~tir. 
Fakat i~letmenin Tatvana nakled.11-

, IDl'tSi de muhtemeldir. 

Ozum ve incirlerimize 
talep fazla 

izmir 3 (Ak~am) - Berlin Tiirk ti
caret odasmdan ~ehrimizdeki aia.ka4 

darlara gelen haberlere gore yeni mah
sill iiziim ve incirlerimize Almanya 
piyasalarmda fazla ragbet aia.ka gb

ri.ilm.ektedir. Bu sene bailhassa iiziim 
fiatini dii~tirmek i~in tzmir tuccarlan, 
ge~en snelerde oldugu gibi hareket 
edememekte ve evvelce tesbit edilen 

asgari hadlerine gore sat1~lar yapmak
tadlrlar. Uzilm fiatleri, bundan be~, 
alti sene evvele nisbetle zaten dil~iik
ttir. Bu sene tizlimlerin yiiksek olma
makla beraber iyi fiatlerle sattlacag1 
anla:;;tlmaktadlr. 

KA DARI •. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

D1~ardan, ham. yagmurun sesi geli
yor ... Kirli, sisli, bulan1k bir yagmurl. 
Durmadan yag1yor ... Etraf tamamile 
aydlnlannullitrr. Kaq1 daglan:11 tepele
rinde dumanlar dol~1yor! .. Ince, ka
n~, miskin bir rtizgar!.. 

Klz, ona dogru yakla:;;1yor... Dizle
ri billriil.iiyor ... Sapsan bir ytiz ... Sal
laruyor! .. 

- Haydi agabey; git ~u doktorla 
gorii~, seni burada bekliyorum! .. 

1 
- Gidemem, asla gidemem! .. 
- Dort gi.in sonra, Hikmet gelecek 

agabey! .. Her ~ey mahvolacak! .. 
- Ne demek istiyorsun? Bu kor

lrun<; giinahlru Hikmetten sa.khyacalr
mn oyle mi? ustelik yaptiklann yetilli
miyormu~ gibi, namuslu bir adanu, en 
ldi bir dolandmc1 gibi kandrrmaktan 
9a utannuyacaksm "ha? .. Sonra, bu 
habis planlarma benim de alet olabi
lecegimi dii~ilnilyorsun degil mi? Sen 
ne dli:;;ilk yarad11I~I1 bir insanmi~sm 
megerl .. 

- Hayir, yanll~ dil~ilniiyorsun aga
bey!.. Boyle birdenbire hUkiim vere
rek bu kink kalbimi btisbilttin azip 

Tefrika No : 63 ___ ,, 

mahvetme! .. Ona, her ~eyi anlataca
gun, fakat bu ytiz klzru.·tic1 manza
ramla ona goriinmek istemiyorum. 
Oyle ayip bir ~ey ki bu; kar~sma bu 
halimle <;Ikmaga cesaret bile edemi
yorum! .. 

- Benim kar91ma c;Ikmaga nas1l 
cesaret et tin? 

- Agabey; sen nihayet benim her 
~eyimsin!,. ikimiz, ayni insanm kar
runda ilk havayi teneffus ettik! .. Be
nin kar~ma c;1kmak ii;in neler ~ekti
gimi, ben biliyorum, tazeleme bunu 
agabeyl .. Harab oldum, bak yi.iziime! .. 
Ai-tik biraz insanlI~m, gururuna ha
kim olsun! .. Ac1 bana, merhamet et! .. 

HJ.<;kmyor .. kesik kesik hlc;klnyor ... 
- Yalvanyorum sana; ananuzm, 

babam1zm habras1 ic;in git, bu adam1 
gorl .. Kendini, beni dii~iinme artlk! .. 
<;ok sevdigin, hala mezanmn bal?ma 
gidip, goz ya~1 doktilgtin babanm, ba
barn1zm ruhu i<;in, onun kemiklerini 
kirletmekten kurtarmak i<;in, gidip 
bu adam1 bull .. 

Bedri, bogulur gibi nefes a11yo1· ... Bo· 

Ayd1nda incir 
mahsulii igile§igor 
lncirler daha iri, temiz 

fakat az olacak 
izmir. (Aklliam) - Havalann mtisa

id gitmesi, poyrazm devam etmesi se
bebile Aydm mmtakasmda incir mah
sulii gittikc;e iyile~mektedir. Bundan 
sonra piyasaya gonderilecek mahsul, 
her balmndan daha iyi, daha iri ve 
daha temiz olacaktir. 

Bu yil incirler daha iri ve temiz ol
makla beraber mahsuliin tam gelii;;me 
zamamnda devarn eden s1caklar ve Io
dos tesirile rekolte gec;en yildan biraz 
a~ag1 olacaktir. Piyasa, buralarda git
tlkc;e iyile\)mektedir. ilk zamai1lar 
6,5 - 7 kuru~tan yap1lan sa.ti:;;lar, ~im
di 7,5 - 9 kuru~ arasmdadrr. Bunda 
mahsuliin gittik<;e iyilel?mi!;l olmasmm 
da tesiri vardir. Y:tlmz mtistahsil ve 
tticcan slk'.l.n, izmir komisyonculann
dan baz1lnnmn c;1kard1klan fatura
Iardaki masraf yektlnunun kabankh
~d1r. Satic1 ~ masrafle.ri odtiyor: 
5 lira komisyon, 1 lira simsariye, 8 ku
ru:;; c;uval nakliyesi, 12 kuru~ ~uval 
masra~1. 

inhisarlar idaresi, biitiln Aydm in
cir mmtakasmda hurda incir satm 
almak ic;in te~kilat yapmi9tir. Mtiba
yaata 3,65 - 3,95 kuru~ arasmda de
vam edilmektedir. izmirde 4 - 4,5 ku-
11l~ ilzerinden alivre hurda satlllilan 
yapilmaktad1r. -----
Turhal fabrikasmda tetkikat 

Turhal 3 (A.A.) - Beynelmilel ~e
ker sanayiinde tamnm1~ miitehassIS
lardan profesor Spengler'le doktor Ma
yer ~eker sanayiimizdeki tekamiilti ted
kik etmek iizere Turhala gelmi~ ve fab
rikadaki incelemelerine ba:;;Iarn1~lard!r. 

Yunan emlaki 
ni~in sat1lamzgor 

Miiterakim vergilerin isten
mesi sah§a mani oluyor 

izmir 3 (Ak9am) - Gayrimiibadil
lerin istikaklanna mukabil mtizaye
deye -;1kanlan Yunanl1 mallarmm aa
tI~ i~leri, izmirde ~ok batl yiiriimekte4 

dir. Halbuki izmirde miihim miktar
da Yunanll emlaki bulunduguna go
re bunlarm muamelelerinin biran ev
vel intacile sat~ muamelelerinin acele 
neticelendirilmesi, gayrimiibadil bono
larmm silratle itfasma ve bu suretle 
k1ymetlerinin az da olsa ytikselmesine 
amil olabilir. 

izmirde Yunanll emlaki sati~larmm 
yava:;; gitmesinin sebebi, bu emlakin 
mtiterakim ve bakaya bina vergilerinin 
Odenmesi meselesinden ~1kan ihtila
tir. Hususi muhasebe mudlirliigii, bu 
emHlkin milterakim bina vergilerinin 
gayrirlliibadiller takdiri klymet komis
yonundan verilmesini istemekte ve 
verilmedik~e satJ.~ muamelesine mil
saade etmemektedir. Halbuki ge~mi:;; 
senelerde bu emlakin ~aguleri ba~ka
lan olduguna gore bina vergilerinin de 
i;;agillerinden tahsili lazrmdlr. izmirde 
Yunanll ernlaki sat1~laf1Ill durdurmu~ 
olan bu ih tilafm en seri bir zamanda 
halli Iazundlr. Aksi takdirde sa ti~lar 
hi~ yap1Iam1yacaktir. 

Yunanl1 emlakinden olan Birinci
kordonda posta ve telgraf merkezi it
tihaz edilen biiyi.ik binanm pasta, tel
garf ve telefon umum mtidtirltigii na
mma istimlaki ipn takdir edilen 26 
bin lira; klymet, gaynmi.ibadiller cemi
yeti tarafmdan az gorillmu~ ve bu 
klymete itiraz edilmi~tir. ~imdi me
sele mahkemeye intikal etmi~ bulun
maktadlr. 

Yalonda Dikili kazas1 dahilinde Yu
nanll emlakinden Makaron ~iftllgi 

satI~a -;Ikarllacaktrr. 

Anadoluda bir tetkik seyahatine ~lkan Kocaeli ogretmenlerinden bir grup 

Adapazan (A.k~am) - 40 ki~iden 
mute~ekkil Kocaeli ogretmenler kafi
lesi killtilr direktorlerinin ba~anllg1 
altmda 15 gun stirecek Anadolu tet-

gaz1 kuruyor ... Yiizilnde derin c;izgi
lerl.. Dizlerinin titredigi gorilliiyor ... 
Dudaklarmda ac1 btikiili.i~ler... Bir 
dakika si.iren bir siikllt ve sonra olti 
bir ses ... 

- Bu doktor nerede? 
- Beyoglunda, Caddei kebirde. 
- ismi ne? .. 
-Rasiml .. 
Bedri aghyor ... Koca adam bir ~o

cuk gibi ba~llyor hi.ingiir hi.ingilr ag
lamagal.. Buru~uk, kuru yanaklan
run iizerinde s1cak goz ya:;;Ian... Ko
lunu, 1slak camlarm i.izerine koyu
yor... Beyaz sac;Iarla ortillii, ihtiyar 
ba:;;nn da bu kolun tizerine b1rak1yor ... 
Gozlerini, sabahm ilk 1~1klan altmda 
parhyan, kaldlrim ta~larma c;eviri
yor ... Baklyor .. baklyor! .. Sonra; bo
~uk, kan~Ik, Olil bir..ses ... 

- Getir ~apkanul .. Kaderde bu da 
, ~ I 

va~ meger ... 
Ba~mt c;eviriyor .. hahlann iizerinde 

bir golge gibi serilmi:;; yatan lnz kar
de~ine baklyor... Soluk, kans1z du
daklarmda ac1 bir biikilli.i~! .. 

- Billend; iftihar et! .. i~te bir gol
ge, i~te bir f azilet daha ylklhyor ... Yti
zi.ime bak; beni ne hallere soktugunu 
gar ve sakm ac1ma! .. Yalruz igren ve 
agla! .. Uzun uzun agla! .. Kirk be~ se
ne, almm1 yilksek ve terniz tutabil
mek ic;in, tam kirk bel? sene geceli 
gi.indilzlii cah~tim. Vannu, yogumu 

kik gezisine bugi.in izmitten ba~lami~
lard1r. Bu gezide: izmir, Konya, mersin, 

Adana, Kayseri, Ankara vilayetleri 
gorillecektir. 

sana verdim!.. ~u beyazlanan sa-;lan
ma olsun acunadm ! .. Her ~eyden i.is
ttin tuttugum haysiyetimi, gururumu 
bir anllk zevkine feda ettin! .. Beni en 
korkung yerimden vurdun Billend! .. 
Hayatta, yalmz sana inamyordum, 
yalruz seninle iftihar ediyordum .. bu 
bir inkisan hayal olmadl, kafamin 
i<;inde bir alem yiklldl ~imdi!.. Bu 
alerni sen ylktm! .. Arbk gozlcrimde 
hi<; bir lnymetin izi yokl .. Hi<; bir ~e
ye inanmiyorum, hepimiz bir gblge, 
hepimiz hayattan igrcn<; bir rol alm1~ 
aktorilz! .. Yannki nesle, ahlak pren
sipleri ai;;1hyacak adama bak!.. Ba~m
da ~apkas1, clinde bastonu, Tokath
yan onilnde dola~an bir kadln simsar1 
hayas12hgile, klz karde~inin karnmda
ki gocugu di.i~ilrmek i~in sokak sokak 
doktor aramaga ~11nyor ... 

Boguluyor sank.i! .. Sesler, g1rtlag1-
na yurnruk gibi saplamyor ... 

- Haydi git, ~apkamla pardostimi.i 
getir Btilend; senin dokt0111 bulmaga 
gidiyorum! .. 

Yilrilyor ... Ayaklan, hahlarm ke
narma taklhyor, sendeliyor ... Sandal
yeleri, ortadaki masayi tutarak, kap1-
nm oni.ine kadar geliyor... Islak ve 
yirllk bir gama~rr par~as1 gibi, par
maklannm tizerine sanlm1i;; duran, 
mendili gozlerine goturi.iyor... Kuru 
vc soluk yanaklarmda kuru ve soluk 
goz ya~lan!.. Siliyor onlan... Sonra 
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KADIN KO~ESI 

Dantel gibi oriilen 
bir ceket 

At yan~larmda garillilp c;ok bege
nilmi~ bir ceket. Beyaz ipekle kan~1k 
yilnden dantel gibi orillmti~tilr ve 
koyu renk ipekli elbise ile giyilmelidir. 

11utu1u11111u111111nnnnnn1111111uuOn1•u1111uuuuuu111111111u111111111i 

Maliye te~kilat1 
... lzmirde 52 memur 

~1kanld1 
a~1ga 

Izmir 3 (A~am) - izmirde yenl 
maliye te~kilati kanununun tatbiki 
milnasebetile 52 memur ac;1ga c;1kartl
mi~tir. Bu memurlar arasmda tahak
kuk ba~memurlan da vardlr. Mevcut 
dokuz maliye ~ubesi, dorde indirlmi~ 
tir. Teblig memulan ile tahsildarlar 
maa~tan i.icrete gec;irilrni~lerdir. Bun· 
lardan bir kism1 da tekailte sevkolun
mu~tur. 

Motosikletten dO~tO 
Haydar admda biri di.in motosikletle 

istiklal caddesinden gec;erken motosik· 
leti ~ok hizlI. stirmu~ ve muvazenesinl 
kaybederek di.i~mu~tilr. Haydarm sol 
kolu par~alannu~. baygm bir halde 
hastaneye kaldlnlml~tir. Kaza etrafm· 
da zab1ta tahkikat yap1yor. 

Teneke ile kafasm1 yard1 
Mahmudpa~a civannda Tevfik ve 

Kemal adlarmda on bir ya~larmda ild 
c;ocuk sokakta oynarlarken aralarmda 
kavga c;1krru~tir. Kavgada bunlardan 
Kemal eline gegirdigi keskin bir teneke 
ile Tevfikin kafasma vurarak tehlikeli 
surette yaralarru~tir. Tevfik hastaneye 
kaldmlrm~. Kemal yakalanarak tah
kikata ba~l~tll". 

yava~ yava~ parmaklanm bi.ikerck, 
kapmm tokmagm1 c;cvh·iyor... Q1k1-
yor ... Bir golge, Bir hayal gibi sessiz
ce ~ik1yor ve kap1 kapamyor! .. 

BEYOGLUNUN KARANLIK, iZBE 
DOKTOR ODALARINDA 

Ayni gun ... Saat on ... Yagmur hah1 
yag1yor. .. Sokaklar tenha ve scssiz ... 
Beyoglunda, caddede bir apartnnamn 
ontinde duruyoruz. Kuc;i.ik bir aparti
man ... Kap1da tugla rengi bir tabela ... 
Btiyi.ik bir korku ve helecanla bu ta
belayi okuyoruz... «Doktor Rasim, 
kadln hastahklan miltehass1s1»! .. Bir 
an silk.lit ... HJ.rsiz gibi, gayriihtiyari 
etraf1m1za bakmarak, kimsenin biz~ 
gormedigine emln olduktan sonra i<;e
ri dahyoruz... Kilgilk bir antre ve 
karanhk, ta? merdivenlc1'. .. Ti trek ve 
sari bir golge, bu karanhk ve ta~ mer
divenlerden agir ag1r yukan c;1k1yor ... 
Nihayet bir kapmm oni.inde duruycr 
ruz ... Ayni tabela, ayni isim! .. Korka
rak elimizi uzatiyoruz... Kti~iik bir 
diigme!.. Bas1yoruz ... Kcsik, k1sa, gti
rilltilsilz bir ses!.. Kap1 a~1l1yor ... Ba~
tan a~ag1 beyazlara bi.irtinmil~ bir ka
dm! .. 

- Kimi istiyorsunuz rnosyo? 
Belli ki, bu elbisesl beyaz, sac;Ian 

beyaz, yilzii beyaz kadm bir ecnebi! .. 
Doktorun belki has ta bak1c1s1 ! .. 

.(Arkas1 var) 
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Kc§lf~~ ve feirace devirDnde DstanbnuDI DOrt def a Oliim teb.likesi 
Tophane camii atlatan bir koca 

Ktllcalip~a camii varken, Tophane 
camiine hi~ li.i.zum yok gibiydi. Fakat 
oras1, Galata surlan llaricinde en ~
lek bir iskele idi. Beyoglunun iskelesi, 
oras1 idi. El~iler oradan saltanat ka
yiklarma bindirilerek Topkap1 sara
yina gelirler, padi~ahm ve sad.razarmn 
huzuruna kabul olunurlardl. 1kinci 
Mahmud, bir ~ok muesseseleri ara
smda, eslafl gibi bir de cami yaptlr
rnak istedi ve orayi begendi. Buras1, 
o zamanlar istanbulu gorenlerin an
Jattlklanna gore, istanbulun en 
kalabahk rnahallelerinden biri idi. 
Gemiler, orada dolar, boj_alrrdl. Kol
tukcular orada en nefis ~allan, kaf
tanlan ve elmaslan satarlardl. Bu ca
mi. adeta bir ~ar~1 yeri idi. Oradald 
kalabahg-I, hayatl ve faaliyeti goren
ler, orayi bir camiden ziyade adet! 
bir gar~1 samrlardl. 

Tophane camil ve civanm en gtizel 
tasvir eden mare~al Moltkedir. Di
yor ki: cMermerden zarif bir ~e~me 
onilnden saga donuyor ve damlan 
hemen hemen birbirine dokunacak 
gibi yapllm1~ uzun bir sua dtikkanlan 
dola~1yoruz. Dikkatllill en ziyade ~e
ken ~ey, yenecek ~eyler; elimde bir 
gemi olsa, size bir sepet dolusu gon
derecegim. Hurma, incir, f1stlk, hin
distan cevizi, kudret helvas1, portakal, 
Korent iiziimii, nar, daha adlaruu 
bilmedigim pek ~ok ~eyler var. Bal, 
~orek, kaymak, uzfun pestill bunlarm 
hepsi de oyle temiz ve oyle nefis ya-
p1lm1~ ki. Daha sonra ~ic;ekler, laha
nalar, enginarlar, iri kavunlar, bal
kabaklan ve helvaclkabaklarile seb
ze pazan geliyor. Yan tarafmda, bii
ttin deniz mahsuJatI, iri torikler, gii· 
mti~ gibi parhyan palamutlar, dillger 
ba11klan, kalkan bal1klari, gayet le
ziz iri deniz canavarlan, istilidyler, 
lstakozlar, bocekler, yenge'tler ve bii
ttin cinsler. 

ic;lerinde, u~lan klrrmzi arjil veya 
kehribar ag1z1Ikl1 c;ubuklar yani uzun 
pipolar yap1lan yiizden fazla bir sira 
dukkanlar arasmdan nihayet Topha
ne camiine geliniyor. ~imdiki pa~ah 
tarafmdan yaptmlan bu camiin adI, 
Nusratiye yani muzafferiyet. Bu cam1 
yiiz kadem ytiksekligmde iki minare
sile kendini gosteriyor. Minarelerin 
kutru ancak on kadem. frrtmalara, 
hatta ekseriya yer sarsmtllanna da
yanmak i~in bunlarm saglam in~a 
edilmi~ o!malan gerek. Etraf1 gi.i.zel 
stitunlarla suslu olan i~ avluda sularla 
dolu uzun bir s1ra havuzlar var. Din
dar milslfunanlar, soguk bile olsa, 
yine bru?lanm, ayaklanm ve ellerini 
ylkJ.yorlar; boyle yapmazlarsa, na
mazlan kabul olmuyor. Bu serinlik 
verici i~ten sonra, miimin, yiizii Mek
keye dontik oldugu halde, diz ilstu 
oturuyor, ayetini okuyor, kundurala
nm giyip savu~uyor. (4 kanunusani 
1836). 

Moltke, yalmz iltinci Mahmudun 
Nusratiye camiini anlatm1yor, onun 
huzuruna nas1l kabul edildigini, sa
raymm da nas1l oldugunu anlat1yor: 

~Bizi Bogaz taraf1 demir parmak
hkla kapall ve Usktidar ve Marmaraya 
nezareti a~lk, etraf1 ytiksek duvarlarla 
~evrili bir avluya gottirdiller. Bu avlu, 
fiim~ir ve gill agac;lan ve fiskiyeli iki 
havuzla miizeyyen. En dibinde de tic; 
katl1 ah~ap bir bina, sultanm k1~hk 
ikametgaru. Bu bina kiitlesi arka
smda da, geni~ harem daireleri bulu
nuyor. 

Beni gayet zarif ve ~ok geni~ bir 
ko~ke gottirdtiler. Burada bir silrti 
mabeyincilere, hademelere, katiplere, 
askerlere ve diger saray memurlarma 
tesadiif ettik. Ya~ll bir memur bana 
bilhassa nazikane sozler soyledi, mem
lekete ~ok yararllk gosterdigimi ke~
fe~tiglni anlatb. Sonra ogrendim ki, 
bu zat padi~ah saraymm velisi iini~. 
Bir lahza bekledikten sonra saraya 
girdik. Az bir muddet te olsa, antI\)am
berde sizi biraz bekletmek ahval icab1 
oldugu ic;in, oni.inuze, uzeri giizel ha
War do~eli, fakat klsa ve ayakl1 iskem-
leler takdim ediyorlar. Bir kac; dakika 
sonra, bizi ~ag1rdllar. Vassaf efendi 
dcrhal kllmcm1 c;1kard1, ben sivil el
bise Ue idim. Gec;tigimiz daireler ne 
buyilk, ne de pek mutantan. Hepsi de 
Avrupakan do~eli. 1skemleler, masa-

- Nihayet dordiincii kar1s1 taraf1ndan 
uyurken tabanca ile oldiiriildii 

Yiiz sene evvel Topbane eamlinln goriintqii 

lar, aynalar, avizeler ve hAtta soba- rlhah11k ve Uitufka.rllktir. (21 kfLnu-

lar, hfilAsa bizim ~ehirlerimizde hall nusanl 1837) 
vakti yerinde olanlannkine berizer Moltkenin ~u sozlerinden de anla-
bir do~eme. ~yor ki, Tophane camiline Nusrettye 

Yan bir kapmm perdesi ac;lllnca, denmesinin sebebi de, ikinci Mahmu-
padi~ahl bir koltuga oturm~ gordi.ik. 
Adet i.i.zere kendisine ii~ defa reverans 
yaptun, kap1ya kadar geri ~ekildim. 
Zati ~ahanenin b~mda kll'mlzl !es 
vardI; buttin endam1m kaphyan mavi 

dun orduya ve zafere iptilasmdan lleri 

gelmi~tir. 

'Ahmed Refile 

Oks:esi kmhnca yere 
dO~erek yaraland1 

~uhadan bol bir manta, bir elmas dtig
me ile ile tutturulmU$tU. Zarif elmas-
larla silslti anber ag1zllkll, uzun bir Kumkap1da Muhsine hatun mahalle-
yasemin !;;Ubuk i!;;iyordu. Oturdu~ sinde oturan 1ruk admda bir kafun 

dtin evine gitmek iizere yoku~tan iner
ken luzhca yilrfunu~ ve iskarpinin ok
~esl iki ta11 arasma slk:J.{!1p kml~trr. 
Bu yilzden kadm t~ar iizerine yuvar
lanarak b~mdan agrr yaralanchg1 gibi 
sag bacag1 da ~tlr. 

Nevyorkta ev e~yas1 satan Jozef 
Barber nanunda bir tacir, evinde bey
ninden kuq.unla vurulmu~ olarak bu
lunmu~tur. Zavalhmn uyurken oldii
rfildi.igii vaziyetinden anla~1hyordu. 
I Maktuliln zevcesi bizzat karako
la giderek kocasrm bldiirdi.igiini.i. iti
raf etmi$tir. Kadm, derhal sorguya 
~ekilJil.i~ ve kocasrm me~ru miidafaa 
halinde Oldtirmcge mecbur kaldlgm1 
lleri siirmil$tiir. 

Kadlna gore son derece klskan~ bir 
adam olan kocas1, kendisini bir kac; 
defa oldtirmege kalk:I~rm~tI. Sonra ka
til kadm kocas1 ile nas1l tam~tigm1 ve 
nas1l evlendigini $Oylece anlatnu~t1r: 

- Dort sene evvel Barber, mahal
lemizde bir oda kiralarm~tl. Kendisl 
o zaman 47 ya~mda bulunuyordu. 
Sozii uzatmiyayrm; tan1~bk ve evlen
dik. Kocam, evvelce de Nevyorkta 
oturmu$ ve iki defa evlenmi~ oldugu
nu benden saklamarm$tl. 

Bidayette kocamm hodbin ve fena 
kalbli olan ilk iki kansmdan gadir 
gordiigi.inii samyordum. Fakat bu 
zanmm uzun siirmedi ve inkisan ha
yale ugradlm. 

Kocamdan ni~in aynld1klarm1 iyi
ce bilmemekle beraber, onlardan nef
ret etmek ~oyle dursun, ac1maga ba~
ladtm. Eger kocam, adreslerini ben
den sakl:imasaydl, gidip bulacakbm.~ 

Zab1tanm yaptigi tahkikat katil 
kadimn dediklerini hai·fi harfine te
yid etti ve Barberin son izdivacmdan 
evvel iki defa degil ti~ defa daha ev
lenmis oldugunu meydana c;lkardI. 

iLK KARISI ZEHiRLEl\IEGE 
KALKl~TI 

Barber btiytik harpten biraz evvel 
Betty Blen nammda bir klzla evlen
d.i. tlk zamanlar kan koca mesud ya
~adllar. Fakat sonra kocasmm kendi
sine s1k s1k yaptig1 sahneler yi.iziin
den cehennemi bir hayat surmege 
b~ladl. Bir giin Barber b~ donme
sine ve ~iddetli karm sanc1lanna tu
tuldu. Doktorlar, arsenik iie zehirlen
mi~ oldugunu tesbit ettiler. 

Betty, kocasrmn ~kencelerine da
yanarmyarak onu zehirlemege te\)eb
biis ettigini itirafta zorluk ~ekmedi. 
f;i.inkii kocas1, kendisini ortadan kal
dtrmaga karar vermi~ti. 

Bu 1 numarall zevce, ti~ sene hapse 
mahkftm oldu, Barber de kendi lehi
ne olarak bo~anma karan aldl. 

1KiNCi KABISI TABANCA :lLE 
C>LDURMEK iSTEDt 

Barber bu ilk tecrubeden aklllan
nuyarak 1920 senesinde Mari Gordon 
nanunda gen~ ve giizel bir dulla ev
lendi. Kan koca, bal aylanm A vrupa-

koltuk, buttin pencerelerin altinda 
uzanan uzun bir divanm yan tarafm
da idi. Soldan, zatI ~ahane bir bakl~ta 
imparatorlugun en gilzel par~as1m, 
payitahtl, donanmayi, denizi ve 
Anadolu daglanru gorebilirdi. Pa~a
hln s&.gmda, i~eri girdigim kap1ya 
varmca, elpenc;e divan durmu~. en 
derin bir stikO.t ve en tazimkarane bir 
vaziyetle altl yedi saray memuru du
ruyordu. Parkeye gtizel bir Fransiz ha
lIS1 do~enrni~ti. Salonun ortasmda 
tune; bir mangal i~inde komurlerin 
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ate~i panld1yordu. 
Sultan, evvela kralrm1zdan gordu

gil bir !;Ok dosluk asanndan dolayi 
duydugu memnuniyeti ve hatta mln-

ncttarhgi anlatti, aleltlmum Prusya 
askerlerinin maharetini sitayi~lere 

bogdu. Zati ~ahane soziinii bitirince 
buttin hazirun, tahsin ve tasvib ifa
de eder gibi blrbirlerine bakl~ttlar. 

Terciiman, padi~ahm sozlerinin muh
teviyatm1 bana anlattl. Sonra, zatt 
~ahane i~lerim hakkmda liitfen be
nimle konu~tu, baz1 teferruata giri~ti 
ve: «in~allah, daha ~ok hizmetler eder
siniz» diye ilbe ettl. Bana kar~1 mem
nuniyetini soyledikten sonra, Vassat 
efendi vas1tasile bana ~arum verdi. 

Adct i.i.zere kutusunun a~madan ni~ru 
elime allp, gogsi.ime ve almma koy
duktan sonra, sultan: cKendisine, 
goster, sor, h~a gi~ mi?» diye 
bagirdl. Bunun i.i.zerine ~ ihtlfa
lat ile boynuma taklldl. Nlhayet ter
ctimanuna da daha a.'?agi riitbeden bir 
ni~an verildi. cQtinku i~lerimde onun 
da yardum dokunmu~tu~ ve sonra da 
bize izin verildi. 

Yukanda otomobllle, a~agula kamyonla ~arp1~an motosiklet ve yaralanan 
motosikle~inin anast aglarken 

Biittin bu sahnelerden duydugum 
en kuvvetli bir liis varsa, o da padi~a
hm biltiln sozlerinde g0sterdigi hay-

Dun sabah Ankara caddesinde bir Yukanki kli~emiz bu iki kazay1 ma-
motosikletin otomobil bir digerinin de hallinde tesbit ediyor. 
kamyonla c;arp1~t1kl&.rm1 yazrm$tik. 

Dort kanst tarabndan oldiirillmege 
~ebbiis edilen ve dordi.inciisii tara

fmdan oldiirillen Barber 

da ge~iTdiler, Rivyeray1 gezdiler, fakat 
kan koca arasmdaki ilk gei;imsizlik 
Niste patlak verdi. Hatta Barber kis
kan~ tabiati yiizi.inden bir rczalete de 
sebebiyet verdi. 

Maamafih ka.n koca avdet edince 
1923 yilma kadar beraber yai;;ad1Iar, 
ticari i$leri fena giden Barber ka11s1-
mn sir.tmdan ge~h1iyor, hatta onun 
parasile bir metres tut.uyordu. 

Bir gun kanSI, kendisini metresinin 
evinde ctirmti me~hud halinde yaka-
12.dl ve i.izerine alti kur~un s1kt1. Fa
kat bu def asmda da Barbel' bu badire
yi, omuzundan aldtg1 hafif bir yara 
Ile atlattI. 2 numarah zevcesi yedi se
ne hapse mahkum oldu. 

3 NUI\IARALI KARI BI(:At'iA 
B.~VURDU 

Barber 2 numarall zevcesini mah
kUm ettirdikten ve bo~anma karan 
aldlktan som·a 1925 senesindc tam~ti
g1 Edit Runter na.mmda eski bir ~an
toz ile evlendi. Bu ii~tinci.i. zevce de 
evvelkilerden bedbaht oldu. Bir buguk 
sene beraber y~ad1ktan sonra koca
s1111 bl!;akla oldfu---mege te\)ebbi.is etti. 
Kadln tevkif edilerck hapishaneye 
atildI. Hapishanede yakaladlgJ. zatilr
reeden go~iip gitti. 

FAKAT DORDUNCU ZEVCESt 
HAKKJNDAN GELDi 

Barber'in bu kadar tehlikeler atlat
bktan sonra artlk bir daha evlenmeye 

tobe ettigi sarullyordu. Halbuki bir mtid
det uzakla~rm$ oldugu Nevyorka av-

• det edince en nihayet kendisini oldii
ren Helen Ruben nammda bir k1zla 
tam~arak evlendi, fakat yukanda 
soyledigimiz gibi, bu 4 numarah zev
cesi kendisini uyurken tabanca kur
~unile oldiirdii. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

Tilrkt11e Ecneot 

SENELlK 1400 kuru, 2700 kuru1 
75-0 • 1450 • 
400 • 800 • 
:so • 

Posta ittihadina dahil olmayan 
ecoebi memleketler: Seneligi 

3600, alb ayhit 1900, iiv 

avhii t 000 kuruftur. 

Adrea tebdili i~in yirmi bef 
kuru,Iuk pul gondermek laz1mdir. 

Cemaziyelahir 17 - Ruzuh1Z1r 122 
S. fmsak Giln111 O~o lkmdi Ak1arn Yat91 
E. 9,6 10,51 5,35 9,14 12,00 1,35 
Va. 3,45 5,30 12, 13 l 5,53 18,39 20, I 5 
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SabJfe 8 

Izmir sergisinden bir ka~ intiba 

Izmir sergisinin a~IWI meraslmlnden blr ka~ goriin~: Ba~ekil tsmet fnonii a~ nutkunu &Oyler ve 
sergiyi ziyaret ederlerken 

lzmit mektuplari 

Kocaelinde biitiin 
batakbklar kurutuluyor 

Bir zamanlar s1tmadan inliyen yerlerde 
§imdi giirbiiz insanlar d0Ja~1yor , 

Halkevinln kl>y seyahatlerln de bir baytar bayvam muayene edlyor 

izmit (Ak~) - Bir k~ sene l 
evvelki Kocaell ile bugilnkil Kocaell 
arasmda ~k bilyilk fark vard.J.r. Diin 
Kocaeli denildigi zaman gozlerimizin 
onilne biiyiik batakhk 1avhalan ve 
sitmadan inleyen sararm~, muzta
rip bir insan kafilesi gelirdi. 

Cumhmiyet hiikumetimizin orta
dan kaldlrmak istedigi bu fecaat bu 
bOJgecle kurulan sitma miicadele ~
kilatmm verimli ~ll~malan saye
sindc bugiin hemen ehemmJyetinl 
kaybetmi~ bulunmaktadlr. 

Buradaki s1tma milcadele ~Ia.ti 
Akyazi, izmit, Sabanca, Adapazar, 
Karasu, Dil~e mmtakalan adile altl 
koldan 326 koyde s1tma milcadelesi
ne devam ctmektedir. Bu alb kol
dan her birinde birer doktor ve ayn
ca sihhiye memurlan vard1r. Doktor
lar aym yirml gilniinden fazlasm1 
ettidler yapmak ve s1tmahlarm tcda
visile ugr~mak suretile koylerde ge
~irh ler. 

S1tma milcadcle tc~kilati ~al1~a
sm1 iki esas iizerine kurmu~tur. Biri 
boylece s1tmalllan tedavi etmek, ikin
cisi de naldllere, yanl s1tma vas1tala
nna kar~1 milcadele yapmak. Her 
iki yolda gal~madan alman netlce
ler c;ok velimll ve deger.lidir. 

Kocaell s1tma miicadele te~kiiatI 

her sene plRnll ~ekilde ~ah~maktachr. 

Bu ~all~ ~da sivrisinek
lere kaynak olan batakhklann kuru
tulmasi i~i geltnektedlr. Bu seneki 
prngrama alman Derbent yakmm
daki Baklrll ve Dipsiz batakhklar1 ta
mamen kurutulm~tur. 

Bu muvaffakiyet dort kilometrelik 
derin bir kanal ac;makla meydana ge
tiri~tlr. ~lmdi faaliyet Derbent is
tasyonu kar~daki biiyiik Der
bent batakhgma hasredilmi~tir. 

Baklrb ve Dlpsiz batakllklari ku
rutulmadan once civardaki koylerde 
mtma niSbeti yiizde otuz be~ iken ku
rutrna amellyatmdan sonra yilzde ye
cli bu~uga d~m~tilr. 

izmit korfezine akan Kilez deresl
ne baglanan Baklr'1, Dipsiz batakhk
lan kanah ~k yakmda Derbent ba.: 
takbgma kavu~turulacaktlr. Gilnde 
be~ yiiz amelenin yapt1g1 i~i yapan 
makinelerden bu i~de ~ok istifade 
ediliyor. 

Dcrbent batakbgmdan ISlah edile
cek yer on donilm viisatindedir. Bu 
i~ de bitince makineler ve biltiln 
faaliyet Adapazarmm <;ark suyunu 
tathire ge~ecektir. 

Kocaelinin altI bOigesinde ~all~ma 

bu ~kildc devam ctmektedir. Karasu 
kazas1 i~inde sekscn bin doniim gc
ni~ligindeki AkgOl batakllg-I iki bu
c;uk kilometrelik bir kanalla Sakar-

yaya baglanarak vasi arazi meyda
na 9kanlacaktlr. Bu Ud ~uk kl· 
lometrellk kanalm bir b~ kilo
metres! g~en sene yap1~tl. 

Vall Hamit Oskay ve Sitma mil
cadele reisi B. Abdiirrahman Ka
rasuya giderek bu bir kilometrelfk 
kanahn ikmall etrafmdan tedkikler 
yapm1~tir. Akgol batakhg1 yerinden, 
Sakarya kenarlannda kazamlacak 
se!-:sen bin donilm araziye muhacirler 
yerl~tirllecekti. 

iZl\liT HALKEVil\"DE DEVAl\ILI 
~ALI~~IALAR 

izmi t Halkevi koyciiler ~ubesi koy
lerle rnunasebetini arttirrn1~tir. Koy
ciiler ~ubesi intihap ettigi ktiylere 
s1ra ile scyahat tertip etmek ve seya
hate bir doktor, bir baytar, bir ziraat 
memuru ve daha koylilniin ihtiyac1 
olan elemanlan i~tirak cttirmektedlr. 

Halkevi ktiyciller l?ubesl gec;ende 
<;ay,ir koyilne tertip ettlgi seyahatte 
clvar key halkm1 da oraya toplatm1~ 
ve halkm hepsini umumi muayene
den gc~rerek S1tmall, olanlan ay1rt
~. tedavi imkflhlan hazirlam1'tir. 

:ikinci seyahat Kullar koyiine ya
ptlm1~, daba bilyiik olan bu koy se
yaha tlnc temsil kolu ve ar kolu da 
i~tirak etmi~tir. Evin bando m1z1ka
s1 vc temsil kolunun terttp etttgt 
gooterlt halk.l ~a kadar eglen
dirmil?tir. 

Koylilye bu milnasebetle rnuhteli! 
mevzular iizerinde faydall telkinler 
yapllm~t1r. . 

<;ok tarihi bir ~ehir olan 1zmitin 
talihi ~imdiye kadar dcrli toplu bir 
kitap hallnde rneydana getirileme
ml~ti. Son giinlcrde Halkevi dll ve 
tarlh ~ubesi bu i~ el koymu~ur. Al
tmda asirlar saklanan izmitin her 
adlmmda raslanan esld eserler b~1 
b~a bir rniize olacak kadar ~ok
tur. Bunfur da tesbit edllerek bir 
arada derleneccktir. 

Yaztlacak tarih ic;in muhtellf kay
naklardan ve hatta Latince eserler
den de istifade edilmekteclir. 

ANiBALIN ANITI YAPILIYOR 

Damarlannda Tiirk kam oldugu sa
bit olan kahraman Anibalin Gebze 
tepelerinden birinde bulunan rneza
n iizerine Kocaeli halkl bir an1t dik
mek ilzeredir. Bu an1t i~n be~ dti
nfunli.ik arazi de ilbayllk~a iStimlak 
edilc~·ek 280 kadar aga~ dikilmi~tir. 

Beyoglunun merkez yerinde 
T erzi, moda atelyesi, doktor ... 
yazibanesi veya ikall'..etgih 

olmaga elveritili dort oda, mutfak 
ve banyoyu havi bi! daire kiraltktir. , 
lstiklal caddesi (~1k) sinemas1 kar• 
~fsmda 1 5 6 nu ma rah clstik.lal apar• 
hmani kap1c1s1na muracaat. 1&.- %Mfl 
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-1-
Bognzdan agildl Samsuna dogru 
O sabAh. bir buyil.k posta vapurul ••• 
Gemmm icinde ~ok· .c~ya vardl, 
Sayilsa gelmezdi yctcunun ardl!. •• 
GUverte iisti.inde yatan fakirler 
Olilrdii f1rtma glksayd1 eger! ... 
Bunlar hep erkelttl ... Otede yalruz 
Vardl gen~ bir k~m. bir de giizel lazl. 
Gen~ kadln bir kilim se~ti yere; 
s~ klzmm b~da bere, 
Slrtmda klsaclk bir esvap vard1l.. 
Gtizel klz: 

- cGezeyim? .. > diye yalvardl, 
Anas1 e~ti hemen itiraz: 

-cAdamlar baklyor, dol~ak olmazh 
Gen~ kadln degildl pek fazla iirkek, 
Fakat az otede duran bir erkek 
Tam i1d saattir bak.Iyor ona; 
Tnrassnd ermedi bir tilrlti sonal .• 
Kacllnda degildl adamm gozii, 
Kalbini alnn~ti gen~ klzm yiizu: 
YO.reg! sabll'SlZ, ak11 ~. 
Gtimeler samrdl kirk yilllk A.pk! .• 
Anasi ~rdl: Bu ne ba~tI; 
KlZIIll yanmdan aymnann~tII ..• 

-2-
Denizde giin battI, sonra ay dogdu, 
Bu mehtap sulari ~ga bogdul .. 
Uskurdan kopilkler sa~1yordu hep 
Bu 191k gO!Unde yol alan ~ep! .. 
Ana - Klz yiyorken bir par~ yemek, 
Onlara yakl~tl yabanci elkek: 
- <Merhaba, he~e! .. > 

Klllme ~okttl, 
Ti treyen bir sesle derdinl dtiktO.: 
- <Ne anam, ne babam, ne kard~im 

var; 
cBir bekAr tuccanm, ne de ~ var! •• 
cPara, pul almmaz elbet altza, 
cSamsunda tutanm ild mapzal.. 
<Bu yalmz hayab fakat neyleyim; 
cKlme ~ vurayun, kiml peyleyim? .• 
cOlsem de kimsem yok su vermek ic;in.. 
<K~ ld.7i ugr~b evermek 1~, 
c:Hcla.l slit em~ klz bulunamadl, 
«Dillerde geziyor ~ogunun adl! ..• 
c:Busabah ~1ldik i~te denize, 
c~uradan bUtiin gUn gaz attun size, 
cQok ince eledim, ~ok s1k dokudum: 
c:I'tlzinm yilziinde namus okuduml.. 

~ 

cSiz nerelisiniz?. Kimlerdensiniz? .•. > 

Sanki birdenbire kabard1 denlz, 
Dalgalar sallanan gemiye ti~tii: 
Kadmm bu sozden ba~I dorun~til, 
Sarardl, sakladl hiiviyetini!.. 

Geni; adam soyledl ~u niyetint~ 
- cSenin her derdlne deva bulayun, 
<K1zm1 bana ver, oglun olayiml .. > 
Susup c;lkarmazken kadm sesini, 
Samsunl u anla ttI allesini: 
Sillftle o kadar muhteremdi ki 
Cevab1 vernli~ti anas1: cPekll..> 

-3-
0 sabah denizde ylikselince giln, 
Vapurda kan~tI yolcular biltiin! ..• 
Bir silrii agizdan s&Ller dokilldii, 
Klmisi ~rdl, kimisi gilldti: 
Gen~ kadm vapurda imam bulm~ttl, 
Bir nikAh klyilm~ dligtin olmu~tul .. 
Kaptarun yardlm1 dokunmu~ ona, 
Bir sofra kurdurmu~ bilytik salona, 
Onlara bedava yemek ver~ti! ... 
Yol.:ular ~~rdl: Bu nasil i~ti?. 
Ne~esile ka~b herkes dernege, 
Damadl koydular gece gerdege! ..• 
Eviller Samsuna gideceklerdi, 
Vapur Zonguldakta bir mola verdl! .. 
Gen; damad arand.I: <;Unkii ans1zm 
Ortadan kayboldu anasi klzml.. 

De<liler: t.~ehirde gezmege daldll..> 
Vapur en sonunda demiri aldl!.. 
Oldu mil?. Kaldl m1?. Degilcli belli, 
Ahali onlan etti teselli: 
- c.O, sagdlr .. tel8.l?a dil~meyin birden, 
cTelgraf ~ekeriz obiir ~hirden, 
cElbette bulunur .. arkadan gelir; 
cO, kurnaz bir kadm .. i~ni bilirl ... > 
Anas1z geljnin doldu gozleri, 
Dimneyen blr pmar oldu gozleri! .• 
Durmadan aglardl ismini anar, 
Ne ~re, yillarca aktl bu pmar: 
On sene ge~mi~ti, iimidi bitti, 
Zavall1 anasi kaybolup gittil ..• 

-4-
Bir yild1 .. Samsunda karl1 bir gece, 
Flrtma samu~tI ~ehri gittik!;e; 
Ahali diyordu: 

- cSabaha ~1kar 
«Bu a.zgm yagi~la diz boyuna kar! .,, 
Yollarda inllyor riizgarm scsi, 
Korkuya vermJ~ti ti pi herkesi! .• 

Samsunlu tilccnnn s1caktI. evi: ' 
Sobayi klzdl~ odun alevi, 
Odaya bir tath rchavet vermi~; 
<;ocuklar yerlere oyuncak scrmi~, 
Aile bu gece 9ok bahtiyardll ... 
Tilccar uyumu~tu .. Kadm sararch: 
Ans1zm 9almdl kap1 ge9 vaklt .. 
Gene kadm d~dii birbirine zit: 
Ya Oliim_ ya miijde .. kapiy1 ar;.ti, 
Kuciurm~ tipiden geliye ka9ti! •• 
Bakmdl: ihtiyar bir kacbnd1 bu, 
~unlan sCiyledi: 

.._. <Al ~u mektubu. 
cDikkat et, kocana gastcrme saklnl .. 
<Hele bir goreyim, gel bana yakln ... > 
YliZline dikkatle bir baklp gitti, 
Kacim1 hayrette buaklp gittl! .. 
Bin tilrlil ihtimal gelirdi akla, 
Gen!( kadm a9rru~tI zarf1 merakia!. 
imzayi okudu, yttrgi yandl, 
inledi: Bu mektup anasmdand1!.. 
<9ocugum! .. Evlftdlm! .. Omrlimiin 

vari!.. 
cBcn sensiz y~adnn uzun yillan; 

<Ne bir giln oh dedim, ne biran gilldiim 
«Can verdim; diriJclim .. yeniden oldiim! 

c:Gorumiln oniinden gitmcdin bir giin; 

~.Bak, seni bahtiyar etti o dilgtin, 
«Beni de firlatt1 boyle zindana! ... 
c~imdl giinah1m1 dtikeyim sana, 
d'akat hl!f t~asm hiddetin, hrrsml 
cSen eski bir ~n yadigansm I ... 
<Benimle kin bagla sen de babana: 
«Qfinlcti ~ok 1St1rap gektirdi banal .. 
cKatiller ~~nr bu al~akl1ga: 
cGen9 ya~ta f1rlatti bir ba.takllga! .• 
cScn do~dun .. herkesle a!;lldl aram, 
cBen nasil y~rdrm, yoktu kl paramt.' 
c1.t9 giinde ahbaplar, dostlar cksllcU, 
cNihayet a9hktan siltum kesildil .. . 
«Sen su~u olmlyan bir yavrucuktun, 
cAh; bilsen ne giizel, ne can ~cuktunl 
c:Gittik~ gidasiz sarardl benzin; 
cAbldlm sonunu dtijunmeksizln: 
<Kenclimi b1rakt1m ba1'ka kollara, 
c:Siitilnil almaya bulmu~tum para! .•• 
cBenligirn degi?ti, omrilm dcgf~tf, 
cFacla bOylece devam etm~til.. 
cKa~ gece agladlm, sa91m1 yoldum, 
cHerkesin bildigi bir kadln olduml ..• 
<Koca k1z olmu~tun .. o tuccar ~1kb; 
cTeklifi bir y.:mdan camrru s1kti, 
¢Bir yandan sevindim f akat bu ~ansal. 
«Bu gelen klsmcti ka!;Irmadansa, 
<Klzmu ~buk ver!rim, dedim, 
cKagar1m, bir yanda cririm .. dcdiml ..• 
cSamsuna sizinle gcleydim eger, 
cDamadla gorenlcr beni beraber, 
«Bu i~e ederdi hemen itiraz, • 
cDerlerdl: Kottiniln k1z1 almmazf •• 
c:O zaman belki de seni bo~rd1, 
cDerdim iki misli ba~n a~ardl! .. 
cGelmedim .. hi!( bir ~ey olmadi belli; 
cSaadetin oldu bana teselli, 
cFakat ~ok aglad1rn, sefil silriindiim, 
«On seneden sonra sana goriindiim, 
cDevadlr bir lahz!l gormek yarama! .• 
cRahatm bozulur, beni arama, 
<Yazdigtm mektubu ortadan knld1r, 
cHakkm1 helal et, hakk.lm heHi.ldirl . .> 

Gene kadln bir iki adam yolla\ 
Evine almaktI onu maksadl! ... 
Gidenler karlarda ~k yoruldular, 
Onu blr hendekte donmu~ buldular!. 
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AKBA 
Ankarada her dildc gazete 

mecmua ve kitaplara bUtiln 
mektep kitaplar1 ve k1rtaslyeyi 
ucuz olarak A K B A uiuesse
aelerinde tedarlk edebilirsiniL 

T elefon : 3377 
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Her ak~am I Almanlar pek naziktir 
bir hikaye } 

~ 

Bir sabah evden, mutadm hillima, 
biraz gel( !(1km1~tim. Tesadiif insana 
ne garib vakalar hazi.rlarl Ben i~ime 
yeti~ek i~in alelacele koprken bir 
kadm oniimde dw·du, bana almanca 
bir ~yler soyledi. Hi!t bir ~ey anlama
dlg1m1 gorilnce, f ena bir fransizca ile 
eski evkaf milzesinin nerede oldugu
nu sordu. 

Yuzil.ne baktun. Giizel, kumral, 
uzun boylu bir Alman kadml idi. l \

Artlk i~ filan unuttum. 
- Milze uzakt1r, tarif ile bulamaz

mmz, ben de o tarafa gidiyorum. Size 
refakat edeyim, dedim. 

Mtizeden ~ktigim1z zaman kendimi 
art1k bu yabanc1 kadma s1kl surette 
baglanm1~ hissediyordum. Yanmdan 
blr tilrlti aynlamad1m. Arbk istanbul
da gezmedigimiz cami, eski mezarhk 
knlmad1. Nihayet, biraz da tabiat gil
zelliginden zevk almak i!(in Bogazi<;i
ne gittik. Bir otelc yerl~ik. Bir haf
tadanberi art1k gece gi.indilz bir ara
da ya~yacak kadar mil.nasebetimiz 
ilerlemi~ti. 

Bogazi!(inde ne tat11 gilnler, ne a~
kane geceler ge~ti. Sandalla dola~
yor, mehtap seyrediyor, klrlarda ce
velan yap1yorduk. Hayat ne~den 

fbaret bir hale gir~ti. Sabahleyin 
bizi uykumuzdan uyandlran saadetti. 

Fakat, maatteessiif, bu dilnyada bil
ttin snadetlerin bir sonu vard1r. Willy 
de art1k istanbulda daha ziyade kala
m1yacagim bir giln agllya aghya soy
ledi. Birbirimizden aynld1k. istasyon
dn bana mendil salllyan eli bir tilrlil 
gozi.imiln onilnden gitmiyordu. 

~k muztarip oldum. Sekiz giin 
aonra, Berlindcn bir mektup geldi. im
zas1 Hans Bradstok idi. Se~tigim ka
dlmn ismi Wlly oldugunn: gore mek
tup kocasi tarafmdan yazilmi~ olabi
lirdi. 

Hemen almanca bllen bir dostuma 
ko~tum. 

- ~unu oku da anlat bakayim, de
dim, meraktan patllyorum. 

ince yazi ile tam dort sahlfe bir 
mektup. Adam bana bu kadar uzun 
ne s0yliyebilirdi? 

Dostum uzun uzun mektubu oku
du. Sonra bana fade ederek: 

- Kocasi sana ~ekkiir edlyor, 
dedJ. Kansma gayet nazik davran
~n, gezdirmi~in, zahmet etmi~
sin. 

Dogrusu, hayret ettim: 
- Ban:i. bu imkAnsiz gorilniiyor, 

dedim. Sadece bir te~ekktir i~in dort 
sahi!e mektup yazllI.r nu? 

- Almanlan bllmez misin? Onlar 
bOyledirler i~te! 

Almanlann ahlfilwu deg~tirmek 
elimde olmadigi i~in, mektubu lovir
dlln, cilzdannna koydum. Eve gelir 
gelmez, ·wmynin kocasma cevap yaz
dlln: (Muhterem efencllm, te~kkilr 
etrnenize lilzum gostcrecek bir ~y 
yoktur. Benim yerimde kim olsa ayni 

suretle hareket ederdh dedim. 
Aradan bir ay gei;ti, iki ay g~U. 
~ Ilic; bir haber almadlln. ArtJ.k 
Willy ile birbirimlzl bir daha gorml
yecegimiz i~ beni o hatlralara bal
llyan hayallere bir nihayet vermeyl 
muvaf1k buldum. Liizumsuz yere 
iizillmekte ne mlna olurdu? Hem ha
yat bu... Bir nokta iizerinde durmaz 
kl ... Her giin d~ ve insana her 
giin yeni bir cazlbe arzeder. 

Bir ~. gazinoda dostlann ya
runda bir gen~ Alman klZl taruchm. 
Biiytik bir Alman tiiccannm km iml~. 

Zarif, ho~ sozlii, giizel bir klzdl. 
Ya~ otuz be~ geliyor. Zannede

rim kl insan hayatta dolu dizgin gl
derken bir zaman gelir ki biraz du
rup etrafma bakmak icab eder. Di.i~u
niilccek baz1 vazifeler vard.lr. MeselA 
bir aile kurmak gibi. .. i§te bu giizel 
Alman kiziru goriince akhma bu gel
dJ. Hayatim nihayetsiz bJr ~ol glbi gO
riinuyordu goziime. Elenaya pek alA
kadar oldum. Fakat onun bana kar~ 
hissiyab ne oldugunu bilmedigim i!(ln 
dil~ilnceleriml a~maga cesaret edeml
yordum. Yalmz hep onun bulundugu 
mecllsleri anyor, kmdisile btiyiik blr 
nezaket dairesinde pek me~gul oluyor
dum. O bunun !arkma varmaga b~
ladl ve bana memnun oldugunu hall
lc anlatti. 

Bir ak~m, oteden beridcn konu~ur
ken, ldk.Jrd1 Almn.nlann darb1 mcsel 
haline gircn nezaketlerinc intikal et
ti. Bu fikrlmi miidafaa igin ona Willy 
ile olan maceranu hikaye ettim. Ta
bii, aram1zdaki miinasebetiu nc kadar 
ilerlecligini, nasll samimi bir renk aldl
gm1 soylemedim. Bunu sadece bir ar
kadqhk ~kllnde tasvir edlyordum. 
Sonra, dedim ki: 

- ~te kansma bir kar; kere refa
kat ettigimden dolayi kocaSJ tutup 
bana dort sahi!e t~ekkilr mektubu 
yazd1. 

SOziimil ispat i!(in mektubu ciizdan
dan ~lkard1m, Elenaya uzattun. 

Gen!( klz ilk satirlara goz gezdirir 
gezdirrnez ciddi bir tavir aldl. Ben 
kendistnc memnun ve miiftehir goz
lerle baklyordum. 

Be~ dakika sonra, mektubu iade 
etti. Sapsan kesilmi~ti. Declim ki: 

- GOrtiyorsunuz ya, bo~ lak1rdl 
s0ylemiyorum. 

Oen~ klz yutkundu: 

- Anlamiyorum, dedi, ilk trene 
binip Berline ko~ak ve vazi!enizi 
yapmak i~in ne bekliyorsunuz? ~iin
kil sizin yiizilniizden bir aile yuvasi 
yllolm1~br, blr kadlru kocaSI evden at
mi~tir. 

Tavan ba~ma yiklhyor zanncttim. 
Kekeledlm: 

- Ne ... ne dediniz? Bir aile mi yi

kllnn~ ... 
- Oyle ya ... Kadln kocasma ka~ 

yalan saylemeyl vicdanma yedireme-

• KARA YELKENLi KADiRGA • 
• Yazan: !SKENDER F. SERTELLt 

Maksad denizcileri te~i ise, karaya 
ayak basar basmaz ayhklllann hemen 
ayhklanm, giindelikcilerin de hemen 
iicretlerini verip sevindlrmek daha 
faydall olur. • 

Dedi. Pacli~ah Sokulludan c;ekindi
gi i~in: 

• - Sadrazam dogru soyli.iyor .. 
Diye cevap verdi. 
Piyale pa~ seslni ~karmadi. 
iki vezir gozlerinin ucile birbirlcri

ne balo~11ar .. sustular. 
ikinci Selim bogaza bakan pence

reye dayanm1~, denlzde SJralanan ge
mileri seyrediyordu: 

- Tersanemiz bu kt~ ta c;ah~a da, 
yiiz gemi daha katsak donanmaya .. 
uc yiiz teknemiz olurdu o vakit. Bu 
kl~ bo~una gecirirsek, dil~mamn Ak
denizde kuvvetlenmesine meydan vcr
ml~ olmaz miyiz? 

Piyale pa~a ikincl Sellmin bu fay
dall tasavvurunun da husul bulmas1-
na mlni olmak fikrlnde idi. 

Donanmaya o k1~ mevsiminde yiiz 
geml daha na. vesi demek, hazinede 
blriken varidatm bilyiik bir klsmmm 

No. 83 • 

tcrsaneyc sarf1 demekti. 
Piyale pa~ donanmarun bilyfune

sini istemiyor degildi. Donanmamn 
terakkisinde Piyale pa_;;anm da tesiri 
vardl . Ttirk denizclliginin iistilnliigii
nii temin etmek Piyale p~amn iste
digi ve daima pe~inde ko~tugu bir i~
ti. Fakat o, donanmayi bugiinkil ha
lile b1rakmakta bir t ehlike gormilyor
du. Bu ugurda sarfedilecek paramn 
ba~ka tarafa yani agalara, sancak 
beylcrine dag1tilmasm1 onlan devlet 
kap1sma baglama balmmndan daha 
faydah buluyordu. Ve i~te Sokullu ile 
aralannda !tikan sonsuz ihtilafiar da 
bu yilzdcn biiyilyor, ilerliyordu. 

Sokullu bu fikirde degilcli.. o, lil
zumsuz olarak fkide birde bazl klmse
lere para dag1tilmasi hiiklimetin ac
zinden ileri geldigini, halbuki bu va
ziyet devam ettik!(e devletin siyasi nti
fuz vc haysiyetl de kmld1giru s0yliye
rek bu gibl israfabn oniine ge~mege 
!(ah~1yordu. 

ikinci Selimin israfa temayillti do
layisile Piyalc pn~a bu vaziyetten da
ima isti!ade eder dururdu. Fakat, o 

4 Eyliil Cttma 

Jstanbul - 18 Oda musikisi plak. 

19 Haberler. 19,15 Muhtelif plaltlar. 

20 Halk musikisi (plAk) 20,30 Stiidyo 

orkestralan. 21,30 Son haberler. 

Cenupta iki miihim istas .. 
yon: Isiahi ye ve F evzipafa 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan&l· 

mn gazetelere mahsus havadis ~ervisi. 

5 eylal cumartesi 

18 Dans musikisl · (Plak), 19 Haber

ler, 19,15 .Muhtelil plak.laT, 19,30 <;o
cuk saati (Hikayeler), Mesut Ccmll 

tarafmdan, 20 c;ocuk muslk.isi (PlAk) ! 

20,30 Stildyo orkestralan, 21,SO Son I:; 

haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu aja.nsI

run gazetclere mahsus havadis servisl 

Bu yukada'n1n 
temiz haval1 ve 
gfizcl manzarah 
yerinde satihk 

E V 
Bilyiikadada Nizam cihetincle 

~amlar i~inde en temiz haval1 ve 
en miikemmel manzarah blr yer· 
de biiyiik bah~eli, geni!1 tara~alt. 
l~i ~1 boyait, mu~mba do~eli bh· 
ev satiliktu-. '1 oda, banyo, akar 
soguk ve sacak su terlibatJ. bol 
suyu, bina cbfmcla aynca mutfak 
ve •wt odas1, ii~ bin metreye ya
km ~i~ ve yemif bah~eleri, bin 
kok laldar yeti~ bait, bir ~k 
yemi~ aga~lan vardrr. Fazla tarsi· 
lat i~ (Aqam) gazetesi ilin me· 
muru Nureddine miiracaat. 

Telefon: !4240 

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

mi~. Ona gi.inalum itiraf ederek ken

burada ge!(irdiginiz hayat1 biitiin te
f erruatile ogrenince kadrm evden kov
mu~ . .. 

- Ya bana te~ekktir etmesi? 

- Ben burada te~kki.ire delalet 
edecek bir f?eY gormilyorum. Hatta si
ze kar~ oyle bir lisan kullamyor kl 
hakk1ruzda hi!t minnettarllk hissi bes
lemedigme delfilet eder. tSizin gibi 
vicdanSJZ bir herif . . . > diyip duruyor. 
En hafif iltifab bu .. . 

Elena hem bunu s0yltiyor, hem ac1 
ac1 gillilyordu. Art1k benim ne kadar 

ek~idigimi sormayimz ... 

Dikayeci 

gi.in iki kurt, padi~m zayif dama
nm bularak kendilerini zeka vc siya
set imtihanma gekmi~Icrdi. 

Piyale pa~ top atilmas1 meselesini 
bir ka~ dakika sonra tekrar kurcala
mak istedi: 

- Kahraman denizcilcrimiz, devle
t in ~ ve ~refile miltenasip blr ~e
kllde selamlanmadlklan ic;in, kim bi
llr ne kadar mahzun ve miiteessir ol
mu~lardlr? I 

ikinci Selim bir miiddet kararsiz
hk i~nde bocalad1.. Sokullunun yilzu
nc bakarak: 

- Sen ne dersin bu i~e .. top atilsm 
m1 ablmasm m1? 

Diye sordu. Sokullu elini sakalma 
gottirerek, baklayi agzmdan ~2kard1: 

- ~evketlim, yenic;eriler ba~ kal
d1rn11~ blr halde saga sola saldmp 
dururken, donanmay1 top atarak kar
~lamak, bunlan biisbiltiin isyana te~
vik etmek demektir. Yangma ate~e 
gidilir mi hi~? .. 

Ve Piyale ~ yiizilne bakarak 
~ kelimeleri ilave etti: 

- ~ hazretlerinin galiba yent
~eri isyanmdan haberleri yokl Liizum
suz olarak parut ve f~k yakacak ka
dar fazla paramiz varsa, bu paranm 
ayin ortas1 oldugu halde ayllklan ve
rilmiyen yenic;eri ocaklanna dagiti1-
mas1 memleketin asayi~i bakimindan 
daha muvaflk olur samnm. 

lslahiye, Avrupa . kasabalarandan farks1zd1r 
caddeler muntazam, yapllar betonarmedir 

' 

Fevzi~ istasyonundan bir giiriin~ 

Islahiye (~) - Kasabarmz ve mfistahsll hale getirilmi¥crdir. 
buraya ~yrek saat mesafede olan Kacak~tllkla geregi vi!i;hile miica-

dele edllmektedir. Hududun yakm ol-
Fevzipa~. biitiln mft.nasile cumhuri- mas1 itibarile burada kacak!f1hk pek 
yetin yoktan var etUgi iki muhim is- :tazladir. Hilktimetimizin bu 1Ileti or-
tasyondur. tadan knldlrmak ii;in iizerinde kai;nk-

Suriye hududuna yirmi daki.ka me- ~l1k yapllan e~ya fiatlerini ucuzlata-
safede olan islahiye, kurulu~ itlbarile cagi haberi burada sevin~ uynnd1r-
blr Avrupa kasabasmdan hi!; te farkll ~t1r. 

degildir. Sokak ve caddeler munta- Kazam1za trenle ~eyrck saat m esa-
zam, hemen bilttin yaptlar betonar- fede olan Fevzipa~a nahiyesi de son 
medir. Otel ve lokantalan temizdir. yillar icinde pek ileri gitmi~tir. Bura-
Havas1 pck iyi degilse de civar batak- stmn ticari durumu islahiyeden daha 
hklann kurutulmas1 dil~iinilldtigi.in- normaldir. ~ilnkii b ir gok hatlnnn 
den bu mahzur da yakmda bertaraf birlc~igi noktada kurulmu~tur. Es-
edilecektir. kiden uc dort evli ve bir dagm etegin-

Kasabamizda her nevi hububat ye- de koye bile benzemiyen Fevzipa~. 
ti~r. Daglarda yilz binlercc aga~ zey- ~mdi ufa.k, fakat modern bir bat1 ka-
tin vardlr. Fakat a¥51Z olduklanndan snbasJ. haline gelmi~tir. Her ~y yenl 
fazla istifade temin edilemiyor. Hilkfl- ve munta.zamd1r. 
met zeyt~ cinsini islah i!(in burada Fevzip~ klyrnetli bir yaylndir. Ha-
biiyiik bir fidanllk a~mI!?tlr. Ge!(en vas1 gayct iyidir. Ayrnn ad1 verllen ve 
sene Filistinin Salt kazasmm Roman- klre~ nisbeti ti~ olan menba suyunu 
11 koyiinden gelen yetmili ti!; Tiirk g~- Mersln, Adana ve Gnziantcbe ihra<; 
men ailesi buraya yerlc~tirilmi~ ve eder. 

SUH.U (Akfam) - S1vasa so kilometre mesafede ve demiryolu giizergahm1a 
bulunan Slcak vermlge her sene OldUgU gibi DU sene de tren idaresi husust 
blr tarife tatbik eclerek bu banyolara bir ~ok memur ve halkl t~aktadlr. 
Bu milnasebetle cumartesi ve pazar giinleri tren hmca hmc dolmaktadlr. 
Halk tatil gtiniinil klsa bir tren seyahati ve banyo zevki ilc ge!(irmektedir. 

Piyale p~, ~ndan bir kazan 
kaynar su dokillmii~ gibi titredi.. nc 
de olsa sadrazamm hatlr sayarak ken
disini padi~ah yanmda bu kadar mi.i~
ktil mevkide biraknuyacagm1 umu
yordu. ic;indcn: 

c- Alacagm olsun senin, kurnaz 
tilkil :> 

Diye mmldand1 ve ikinci Sclime dO
nerek: 

- Mehmet pa.~~mm hakkl vardlr, 
~evketlim! Kulunuz yenic;erilerin kal
kmmasmm sebebi para oldugunu bil
miyordum. Esasen yeni~eri agasmm 
diln gece bana anlattig1 bu kalkmma 
mcseleslnde de paradan ziyade ba~ka 
birinin .. bir yabanc1mn parmagi oldu
gunu ogrenmi~tim. Varsm kahraman 
denizcilerimiz topla, fi:?ekle kar~lan
masm .. fakat, isyan diye ileri siirtilen 
bu yeni~eri kalkmmasmda kimlerin 
permagi varsa, ferman buyurun da 
!(abucak meydana c;lkanlsm. 

Tekrar iki vezir g0zgozc geldiler ve 
padi~hm huzurundan onar daklka 
fasila Ile ~P gittiler. 

••• 
KILi~ ALi PA~A, iKiNCI SELiMLE 

NELER KONU~TU? 

Donanma saray ontinde bir ge~it 
resmi yaptlktan sonra Halice girdi.. 
tersanenin onil.nde demirledi. Klhc; 

Ali pa~ derhal bir kayikla Cibaliye, 
oradan da ata binerek dogruca sara
ya gitti. 

Kaptan pa~amn yanmda saray ~
vu~u da beraberdi. 

K1llg Ali pa~a saraya vardlgt zaman 
ikinci Selim hala odasmm penceresin
den, Halice giren donanmayi u zaktan 
seyrediyordu. 
Padi~h o gece, has bahf;ede yaptir

rugi kizll kameriyc altmda rne~eler 
yakt1rarak eglenecekti. 

Kaptan pa~y1 sarayda musahib 
Celal bey kar:?1lam1~ti. 

Celal bey Klhc; Ali p~nm sarnya 
gelccegini biliyordu. Kaptan pa~yi 
gortince: 

- A devletlim, dedi, nerdc kald1-
mz? Efendimiz iki de!a sizi sordular. 
Blraz daha gecikseydiniz, Hallee filika 
ile kulunuz geleccktiml 

Klh!f Ali p~a bu ka~larunadan 

memnun olmu~u. Celfil beyle kon~ .. 
rak has bah~eye indi. 

Uzaktan akseden hanendelerin fen 
sesleri aga!(lann hafif h1¥rtllan ara .. 
smda perde perde yilkseliyordu. 

Kaptan ~ yava~a Celftl beye 
sordu: 

- Bu sohbette kimler var acaba? .• 
- Sazende ve hanendelerle beraber 

iki h1rvat rakkasesl. Dir de siz olaca&
sm1zl 

.(ArkaSI var) 



KOCOK llANLAR 

I «Al.fam» tn Pazar, ~ar1am· 
ba ve Cuma nii1halarrnda 
~rkJ.r. 

1 - lfl a,r1yanlar liilm---!Bm--1--
IS ARIYORUM - Otuz ya~mda kim

sesiz ve orta tahsilli bir kadm1m gerek 
yaz1hane ve ticarethane ve gerekse ev 
veya imaJathane :~Jerinde ~a11~mak is
tiyorum isteyenlerin Ak~am gazetesinde 
( Bayan) riimuzuna mektubla miiracaat 
etsi1ler. - 2 

MANiF A TURA TUHAFlYE KAF A
F;YE TiRiKOT Aj - f ~lerinde on sene 
u~ra~m1~1m yirmi be~ y.a~mday1m kefil 
veririm ta~raya da giderim isteklilerin 
Ak~amda ( M C ) riimuzuna mektupla 
miiracact. - 1 

? - le ~i ar1:va.nla,r 
......... ::mlllll .......... 

BAY AN ARANIYOR - Diki~ bilen 
veya ogrenme~c hevesi oian bir bayan 
araniyor. Talip olanlann Ak~amda 
(Tcrzi) riimuzuna sarih adreslerile ve 
mektupla miiracaat. - 3 

BIR BAY AN ARANIYOR - Bekar 
annesi olan bir baym evindc yiiksek se
viyeli ve tahsili iyi olanlar tercih olu
nur, dam do kompanyi olarak isteni
yor. 25-30 ya~1 ge~miyecek. Mufassal 
adresleri!e Ak~amda (B.Z.) riimuzuna 
mektupla miirecaat. 

iYi TORK<;E ve FRANSIZCA Bt
LEN - Bir Tiirk bayan daktilo olarak 
a!macakttr. lngilizce bilmesi ~ayaru 
tercihtir. Tstckliler istanbul 510 posta 
kutusuna izahname gondersin. 

3 - E:at1hk e11ya 

., --------· 
SA TILIK P Y ANO - Zimmermann 

mrrka demir kadro, ~apraz telli bir 
pi ·~:no acele satihkl:Jr. Arnavudkoy, 
Dolaplikuyu No. 7 ye miiracaat. - 3 

YE:'YENi MOK EMMEL B'.R PiY A
NO - <;er~evesi demirdcn yapilm1~ 
A'ma11 markd1 kruaze bir piyano satI
Ji;....t•r. Firuzagada 25 numarE?da Engin 
ap •. r 1man 3 numaraJ1 daireye miira-
caat. - 5 

13S L.RA YA- Pek az ku'la01lm1~ Al
man markah mi'kemmcl bir piyano 
ace!; sallhkllr. Miiracaat: Beyo~lu Ay
neh ~c~me Emincami sok~g1 Apart.man 
Erniocami No. 3. - 3 

iKI AOET SPOR MOR1S OTOMO
B Li - i~Icr bir halde a~1k arthrma ve 
sahibi yedile sat1hkhr. 6 eyliil 936 Pa
zar gunii s<!at birde isteklilerin Kad1-
koy $ifada 2U numaraya gclmesi. - 1 

EVLENMEK 0ZERE OLAN BAY 
VE BAY ANLARA - Ta~raya gidi~ 
miinascbetile yeni bir halde ~ofyanosun 
mall bir yatak odas1 ile bir yemek oda
s1 tak1mlan accle sahhktir. Osmanbey 
Nig.i.r ap: No. 9 $i!lli 

4 - Kirallk.·S&tlhk .. -;... .. f ..... # •• .... •• ..,.:!'' '• .• 

SAHiBi EL.LE SA TILIK - Oskildar 
Kapiagas1 bostam isteyene evle ya yaJ
ntz veya bedeli em!ak mukabilinde sa
trhk 4 No. eve miiracaat. - 3 

A CELE SA TILIK EV - Yedikulede 
Belgrat mahallesi Sarayonii soka~mda 
3- 5 numarah bah~eli ah~ap bir ev sa
t1hkltr. Gormek ve pazarhk i~in i~in-
deki sahibine miiracaat. - 5 

ACELE SA TILIK ARSA - Yedikule
de imrahor caddesinde Aya Kostantin 
ki;isesi yakmrnda Karaka.s eviain ya
nmda eski 41 numarah ve 486 ar~m 
bir arsa salihktir. Gormek ve pazarhk 
i~in Sara yon ii sokagmdaki 3 - 5 numa
rah eve muracaat. - 5 

KiRAL1K - Yenicami kemeri altm
daki kapah diikkan iJc <;i~ekpazarmdaki 

• 16 ve 18 numarah kapah ecza dcposu 
kiraya verilece~inden talip olanlar <;i
~ekpazarm daki ecza deposunun uze
rinde bay Mikaile muracaat eylemeleri 
ilan olunur. - 3 

MODERN SA TILi~ B1R <;;fFTLtK -
Y enikoy iskelesine yirmi dakikahk bir 
mesaf"de modern bir ~iftlik sabbkbr. 
i~inde miiteaddit an kuvanlan tavuk 
kiimesleri meyva aga~Ian Romanya ve 
yirmi iki ba.s inek motorle miicehhez su 
tesisall iki modern ah1r geni~ bir arazi 
etraf1 duvarla kapaJ1d1r. Talip olanlar 
Beyoglunda Taksim TaJimhane meyda
nmda Venus magazasma miiracaatlan. 
T. 43510 - 9 

BEYOGLUNDA KiRALIK ODA -
Mobilyah, her tiir1ii honforu havi, tale
beye tenzilat Beyoglu Mis sokak Mar· 
mara ap. No. 3 - 1 

ACELE SATIEIK EV VE ARSA -
2 oda, mutfak ve hamami 900 ar,sm 
bah~esi kuyusu olan kagir ev sabhkbr. 
Karagiimriik Uzunyol 37 numaralt ha
nenin kar~1smdaki 48 numaraya miira
caat. - 1 

KiRALIK EV - Kad1koy Yogurt~u 

lYl MEVKJDE - Gayet i§lek bir kJ. 
raathane sabhkhr ortakda almir talip 
olanlar Ak~am gazetesinde AH 2 riimu
zuna mektupla miiracaat etsin. - 1 

K!RALIK MOBIL YEU Y ALI - Ar· 
navudkoyiinde birinci caddede be~ oda 
banyo telefon vasi bah~e ve sair kon
foru havi yah mobilyeH mobilyesiz ki
rahktir. Derunundakilere miiracaat te
lefon Bebek 78 - 1 

MODA CADDESlNDE - iskeleye 
yakm kagir hane ve iki diikkan, 9, 1, 2 
numaraJ1 otel, pansiyon, mektep halin
de ve iki aile iskamna da elveri~lidir. 
Her giin okleden sonra i~indekilere 
miiracaat. - 8 

KlRALlK - ~i~Ji Bomontide Tokah· 
oglu sokag-1 12 numarab be~ oda, iki 
antre, mu~amba, banyo ve telefonu ile 
geni~ ve bakimh bah~esi olan ev mo
bilyali veya mobilyasiz kiraya verile-
cektir. l~indekilere miiracaat. - 1 

caddesi Frans1z mektebi kar~1smda kagir ---------------
yedi odah 91 numarah hane gayet ehven SA TILIK EV - Laleli: Selimpa~a 
fiatle alb ay i~in kira11kl:Jr. E!ektrik, soka~1 42 No. Kemalpa~a caddesine 
havagazi, kumpanya suyu vardir. (~in- naz1r havadar, be~ oda, bir mutfak, 
dekilere sorulsun. _ 4 bah~e, hamam, terkos, elektrik, hava 

gazini havi yagh boyalt yeni bane ace--
SA TILIK IKI ADET MOFREZ HANE - le sattl1ktir. i~indekilere miiracaat. 
Havasmm temiz ve gi.izelligile tanmm1.s - 5 
Kad1koy Sifada 1 numarah 367 metre 
arsa iizerine iki kat sekiz o~a, mii~temi
lat 3500 Iiraya, 2 numarab 275 metre 
arsa iizerine iki katta dokuz oda 3500 
liraya bah~elerile beraber satihkbr. Ar
zu edenler Kad1koy ,Sifada 20 numaraya 
miiracaat. - 8 

KIRALIK - Rumelihisannda 1 bii
yiik 2 kii9iik oda, mutfak su elektrik 
biiyiik meyvedar bah~e, ayhk1 7 lira· 
dan 5 Iiraya 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
rrunda Bay Ismaile miiracaat. 

SATILIK EV - Fatih itfaiye yanmda 
imam Niyazi sokagmda salon, yedi 
oda, boyah bah~esi, tramvaya yakm 
9 No. h kag-ir ev satthktir. icindcki-
lere miiracaat. - 2 

ACELE SA TILIK ARSA. - Bogazic;i 
Vanikoyiinde vapur iskelesine c;:ok 
yakm fabrika in§asma yarar miikemmcl 
nhbmh ve i~erisinde ufak bir cvi bu
lunan geni~ bir arsa. sat1hkhr. Isteycn
lcrin gazetemiz ilan memurluguna mii
racaatlan. 

YOLCULUK DOLA YISiLE SA TI
LIK - 9 odah, mobilyeli, etel ve lo
kanta, banyo telefon ve bahc;esi olan 
Bcyo~Ju lramvay caddesindedir. istek
Jilerin Ak~amda A B 3 riimuzuna mek
lupla miiracaat. 

BEYOC LU EAl JK P AZARINDA -
Ozerleri salonlu betonarme iki diikkan 
sattl1ktir. Miiracaat ic;in: Sabahlan sekiz 
bu~~a kadar Harbiye mektebi kar~1-
smda 295 numarah evde Mosyo Leona 
ogledcn sonra ii~ten be~e kadar Sad1k1-
ye han 16 numarada Mosyo Leona. - 7 

BULUNMAZ BtR FIRSAT - Yan 
fiyata sab~ :. Kanhcaya ~ose tarikile 
yirmi dakika mesafede 54 doniim arazi 
dahilinde ko~kii bah~ivan odalanm, bii
yiik ahm, akar suyu, havuzu, su kuyu
su ve 500 kadar meyva agac1 olan ma
hal sahhktir. Talipler Istanbul belediye
si kar~1smda di~ tabibi Bay Mehmed 
Rifata miiracaat. - 6 

ACELE SATILIK 0<; DAIRELi 
APARTIMAN - Aksarayda Atatiirk 
caddesi civannda inebey maballesi Tir-

• • yaki Hasanpa~a sokagmda 26 numarah 
umum tesisatt miikemmel senevi yedi 
yiiz yirmi lira irad getinnekte, miiced
ded ve beton, 150 ar~m da bah~esi 
bulunan aparhman alb bin be~ yiiz Ji
raya acele sal:Jbkbr. 1~indekilere miira-
caat. - 5 

ACELE SATILlK HANE - Aksa
rayda pazara kar~ 1nkuab soka~nda 
33 No. h kagir be~ odah ve geni~ bah
t;eli KemaJpa~a caddesine elJi metredir 
sahibi ta§raya gideceA-inden ucuz sab
hkttr. Saat 12-2 ye kadar i9indekilere 
miiracaat. - 4 

FERiKOY BARUTHAHE CADDE
SlNDE - 129 numara11 biitiin kagir 
yeni aparbman iic katta 7 oda 3 mut
fak 3 hela bir ~ama~irhk kurnah ha
mam bir diikkan komi.ir ve odunluk ve 
bah~eli acele sabhktir. Ta!iplerin icinde
kilere miiracaatlari. - 4 

1500 LlRAYA SATILIK 
HANE - 9 oda 1600 ar~m bah~e Kuz
~ncukta Boyac1 sokagmda 4 numarah 
ev sabhkbr yanmdaki haneye miiracaat. 

-3 

ACELE SATILIK EV ve DOKKAN -
6 odah, elektrik, terkos, bah9esi olan 
ve denize yakm altmda berber diikkam 
ve gazinosu olan ev elden sahibi tarafm· 
dan sahbkbr. Hali~ Fener vapur iskelesi 
caddesi 27 numaraya miiracaat. 

5 - m:ttteferrik ....... _ .. ____ __ 
BiR ALMAN MUALLIMESt - Gayel 

ucuz fiatla Almanca dersleri veriyor. 
Ak§amda (ABC 12) riimuzuna mek· 
tupla miiracaat, 

DANS DERSLERI - Husust 
ve munferiden (asri dans ders1eri) 
Beyoklu, Karlman kar~1smda eski Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat 
saatleri: 12 - 14 - 17 - 20. Profesor 
Panosyan. - 7 

2 ~ERiK ARANIYOR - Madeni e~
ya ve bilumum madeni mobilya ve 
ah§ap mobilya halen 30 - 40 i~cisi mev
cut olan bi.iyiik bir fabrika beher ~erik 
6000 lira ile iki ~erik aramyor koyacak
lan sermayeye kar~1hk teminat mev
cuttur kazan~ iimid fevkindedir arzu 
edcnler tahriren Ak§am gazetesi vas1-
tasile E. E. riimuzuna miiracaat. - 1 

ALMANCA, FRANSIZCA, TlCARET 
USULLERl - Ve dig.er dersler haz1rlar 
ve yeti~tirir. Avusturya Sankt Georg 
lisesininin o~retmeni en ucuz ~artla Al
man mekteplerine devam edenlere her 
sm1f i~in Frans1zca, Almanca biitiin bil
gi derslerini en k1sa zatnanda hazirlar 
ve ogretir. fsteklilerin Karl Weiner: Be
yo~lu Tune! Oti;u sokak 5 say1da Kos· 
ti Papayani aparhman 1 sayi. Fazla taf
siliit i~in Beyoglunda Kalis kitap evine 
miiracaat ediniz. - 5 

ALMANCA DERSLERi - Berlin 
iiniversitesinden edebiyat ve felsefe ag· 
rejesine malik, - Istanbul iiniversitesi 
lectorlerinden - Frans1zca ve lngilizceye 
vak1f gene Alman profesoru hususi 
veya g-rup halinde derslr:r vermektedir. 
Muhtelif ticaret ~ubeleri ve bakalorya 
i~in kati ve seri usullerle ihzar eder. 
Fiatlar mutedildir. «Prof. M. M. rilmu· 
zile (Ak~am) a mektupla miiracaat;..---- 10 

DAMIZLIK KOYUN - Ucuz ve ace
le satthkbr. ToP.kap1 a~1klannda Ferhat 

pa.s a ~iftliA"inde. - 1 

BIR $ERlK ARANIYOR- lstanbulda 
biiyiik demir sanayi fabrikas1 ve ge~ici 
bir i§ i~in 12000 lira ile bir sermayedar 
~erik aranmaktad1r. Koyacak sermayeye 
kar~1hk teminat1Jd1r, kazant; ayda 200.250 
liraya kadar temin edebilecek. Bu mik
tara kadar fabrika garanti cder. Arzu 
eden Ak~am gazetesine K.Z. riirnuzuna 
tahriren miiracaat. - 2 

TAHSIL G0RM0S, KiMSESIZ BfR 
GEN<; - Sermayesi veya miilkii olup 
ta i~letemiyenlerle te~riki mesai etmek 
arzusundadir. Ak~amda (B. 657) riimu-
zuna milracaat. - 2 

Kapal zarf usulile 
eksiltme ilin1 . .£?.'!f 

,;,."'f'' 

SOMER BANK 
Umumi Miidfirlii~iinden 1 

1 - Malatyada kurulacali Bez fabrika1t idare blnalari ilo qie

mur evleri intaatl kapah zarf uaulile ekailtmeye 9'ikanlm1ttif- ln
"-aatm tahmin olunan bedeli, yahidJ fiat esaaiyle ya.p1lacak kUmi 
20637,36 ve gotiirii esasiyle yapilacak k'ism1 da: J.30566,92 ~lme.Ji il
zere cem'an 151,204.28 lirad1r. 

2 - 18u ite aid eksiltme evraki fUnlard1r: 
2 - Eksiltme f&rtnameai 
·e - Mukavele projeai 
C - F enni tartname ve zeyli 
D - Umumi f&Ttlar ve ol~ii uaulleri 
E - Vahidi k1yasi fiat ve ketif cetvelleri 
F - Projeler 

l·atekliler bu evraki 10 lira mukabilinde Ankarada Sumer 
Muamelat ~ubesi MiidiirUigunden talln alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 Eyliil 1936 pertembe giinii saat 16 da Ankara· 
da Ziraat Bankasi binasmda Siimei: Bank merkezindeki komisyon· 
da yapilacakttr. 

4 - isteklilerin «8811 » Iirabk muva.kkat teminat vermeleri 
z1md1r. 

Bundan batka eksilumeye girecekler ihale giiniinden en az 
giin evveline kadar bu iti batarabileceklerine dair olan vesaiki 
kuruf pulla birlikte bankaya tevdi edip ebliyeti fenniye veaikasi al
m•t olmalar1 ve bu vesikaya teklif mektuplarma leffetmeleri laz1m· 
d1r. 

5 - T eklif mektuplan yukar1da yaz1b giin ve aaatten bir saat 
evveline kadar Sumer Bank Umumi Miidiirliiiiine makbuz muka· 
b Hinde verilecektir. 

6 - Posta ile gonderilecek mektuplar1n nihayet ihaleden bir 1a· 
at evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekilde kapablmit olmui 
laz1mdir. (842) 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Jpodrom sabasmda yapbrdacalki 4 adet &er binaH on bet pq 

miiddetle kapalt zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Muhammen bedeli 15869 lira 95 kuruttur. 
3 - Muvakkat teminah 1190,25 lirad1r. 
4 - ~artname ve ketifnamesini gormek isteyenler her giin Fen it

leri direktOrliigiine isteklilerinde 8 Eyliil 936 sah gilnii saat on bet bu
~ukta Belediye enciimeninde yap1lacagmdan o giin aaat on 'dort bu~a 
kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplar1ni enciimene vermeleri. 

(614) I l 

Maliye V ekiletinden: 
2466 No. lu bugday1 koruma karµhg1 kanununun 2643 No. b kanun

la degifen 9 uncu maddesinin B fikras1 mucibince vergiye tabi degir
men ve fabrikalardan bugday ve ~avdar unlarmin kurtun miihiirsiiz ve 
nakliye tezkeresiz olarak ihrac1 ve nakli ve her nerede ogiitiilmiit olur
sa olsun bu unlar1n miihiirsiiz ve tezkeresiz satlfa ~1kar1lmai1 yasak 
olma·sma ragmen baza kimselerin kanunun bu hiikmiine riayet etme
dilderi ve kursun miibiirlii unlan nakliye tezkeresiz nakleyledikleri . 
goriilmektedir. 

Nakledilecek unlarm liem kursun miihiirlii olmas1 ve hem de nakil . 
sallcu1mn elinde usuliine gore veribnit nakliye tezkeresi bulunmas1 
~artt1r. Bunlardan biri bulunmad1g1 takdirde sabip ve nakillerinin un
lari miisadere edilip vergileri ii~ kat olarak ahnacag1 gibi haklarmda 
ayr1ca da Turk ceza kanununa gore takibat yap1lacag1 alakadar-
larca malfun olmak iizere ilan olunur. (740) (954) 

•1tntuu11111utt1nnnu•111111nnttlHllllUU1nnnnHHHllllltllHllHtllllllllllllUtllHHHHllllUUUUUlllUUlllllllllJllllU:1111u11tt1ttUlllllUllltt11111nn-

HUSUSl RIYAZ1YE DERS· 
LERL -' Yiiksek tahsilli bir gen~ 
lise ve ortamcktep talebesini emin me
todlarla gayet seri bir surette imtihan
lara hazirlamaktad1r. Riyaziyesi zaif 
olanlann yeni .sene dcrslerini kolayhkla 
takip edebilmeleri i~in hususi dersler 
verir ve aynca yiiksek riyaziye dersleri 
verir Ak~amda N. T. rilmuzuna mek· 
tupla miiracaet. - 1 

ALMANCA, iNGiLlZ(:E VE FRAN
SIZCA - ( Bahusus ticaret §Ubeleri 
i~in ) Diplomah Alman ogretmeni tara
fmdan gayet seri ve hakiki metodlarla 
verilmektedir. Serait rekabet kabul et· 
miyecek derecede miisaittir. (Ak§amda) 
« Terakki » riimuzuna mektupla miiracaat 
ediniz. - 7 

Mektuplanmz1 ald1r1n1z 
Gazetemiz idarehaneain.i adrea 

ola• goateril1ni' olllJl k.arilerimizden 

SF • SK· CC - ABC 12 - AB 3 • 
BBB - AH - 2 - PR 

namlanna gelen mek.tuplan idare• 

' hanemizden aldtrm:oilan mercudur. , 

Ya~ad1g1m1z ekonomi 
devri nde size pahah
ya mal edilmek iste
nen • nasihatlan §Op
heli gorunoz. 

Her nerde ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yanm 
saat zarfmda o tesirini 
gaster~tir, bile. 
Krem Pertev'in yanm a
sirhk ~ohreti asllsiz de
gildir. Yiizbinlerce kil?i
den Krem Pertev hak
kmda samim.i kanaatle· 
rini sorabilirsiniz. 

• 

..... Operatnr.. Urolog --• 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollari 

hastallklnn mt'ltPh:iss1s1. K<'.>prnua~1 

EminOnQ ban Tel: 21915 

• 
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ila~lar1n1z1 Bah~e
kap1da 

Deniz yollar1 
1~LETMES1 

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

Han Tel: 22740 

MUDANYA 
POSTALARI 

1 Eyliilden itibaren tatbikine 
hatlanan ve Birinci Tc~rin so
nuna kadar devam edecek olan 
mevsimlik program mucibince 
evvelce 1STANBULDAN CU
MARTESt GONLER1 SAAT 
14 DE KALKAN POST ALAR 
CUMARTESt GONLERt SA
AT 8.30 DA KALKACAK
LARDIR. Gemlige kadar giden 
bu cumartesi postalari pazar 
giinii saat 6,30 da Gemlikten, 
11 de Mudanyadan ve 12 de 
Armudludan kalkarak 15,15 de 
lstanbula doneceklerdir. PA· 
ZAR GONLERI MUDANY A
DAN 18,30 DA IST ANBULA 
OONEN POST ALAR KALDl
RILMl~TIR. istanbuldan Pa
zar giinleri 8,30 da kalkan pos
talar lstanbula paznrtesi giinle
ri doneceklcr<lir. (909) 

Karadeniz 
Pazar Postas1 

6 Eyliil pazar giinii saat 12 
de Karadeniz hattma kalkma
s1 lnz1mgelen posta yalmz bu 
haftaya mah:::us olmak iizere 
bir giin teehhih le yap1lacakhr. 
Bu postay1 yapacak olan AKSU 
vapuru 7 Eyliil pazartesi giinii 
saat 12 de knlkacakhr. 

Bu posta her hafta cldugu gi
bi yiikiinii cumnrtesi giinii ala
cakbr. (908) 

Sac;lann Jr.oldcrini kuvvetlendirir. 
Dokulmcsine mani olur. Kcpeklcri 
izale eder. NCfViiniima&lnl kolay• 
Ia,tmuak hayat kabiliyietini arttl• 
nr. Utif rayihah bir sac; ek.siridir. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANF.Sl 

BEYO<'iLU - lsT ANBUL ~· 

SALiH NECATi 

Limarurruzdan bareket edecek 
vapurlar 

Spattivcneto Vftpuru 9 eyHil ~ar~am· 
ba saat 16 da (Buri:;az, Varna, Kostencc, 
Sulina, Kalas '\'C Jbraile) ye 

Merano vapuru 9 eyliil c;ar§Clmba aa· 
at I 7 de (Pirc, Napoli, Marsil; a ve Ce
nova) ya 

Bolsena vapuru 10 eyliil per§ambe sa
at 17 de ( Burgaz, Varna, Kostence, No
vorosisk, Batum, Trabzon, Samsun, Var
na ve Burgaz) a 

Quirinale vapuru I I eyliil cuma saat 
9 dn (Pire, Brenclizi, Venedik ve Tries· 
le) ye • 

Fenicia vapuru 12 «yliil cumartesi sa• 
nt I 7 de (Sel:rnik, Midilli, lzmir, Pire, 
Patras, Brcndizi, Vcnedik ve Trieste) ye 

Kumpanyftnm mesul olam1yacag1 te· 
ahhiirler v~ya dcgi~iklikler miistesnadtr. 

~imali, Cenubi ve merkezi Amerika 
ile Avusturalya, Yeni Zeland ve Aksayi 
{!ant i~n dogru bilct verir. 4:1TALIA> 
vapur kumpanyastmn liiks vapurile muh

telit servis. 
Her nevi tnfsilat ic;in G.alatada Merkez 

R1hhm hanmda kain (Lloyd Triestino) 
.r;er accntasma. Telefon 44870 vicya Ga· 
latA&araymda sab1k Selanik bonmar,esi bi
nasmdaki yn21hancler:ne telefon: 44686 

t>ABKOVlc; VE ~·· vapur ecentaa ' 
SCHULDT ORIENT LlNE 

A vrupa ile ~ark limenlan aras1nda 
muntazam posta 

ROTTERDAM. HAMBURG ve 
ANVERS i~in yakmda Istanbul ve lz. 
mir' den hareket edecek vapur: 

DUBURG vapuru 10 - 12 eyliile 
dogru Karadcnizden avdetle Avrupa ll· 
manlan i~in f<~ya tahmil edecektir. 

Tafsilat ic;in Galfttada Frenkyan ha• 
ntnda 3 ncii katta Dabkovitch ve 
~iirekast vapur acental1gma miiracaat. 
Tel. -44 708/ 7. 41200. 40604 

Ac; knrnina bir kahve kn;i1~ almd1kta 

KABIZLJ(iJ DEFEDER 

Y emeklerden hirer aaat sonra alm1r· 
1a HAZIMSIZLJC.I, mide ektilik ve 
yanmalanm giderir. Agudaki tats1zhk 
ve kokuyu izale cder. HOROS markah 
ambo.lajma dikkat. Oeposu: Mazon ve 
Botton ccza deposu, Yeni Postahane 
arkast A§ir Ef. Sok. No. 4 7. 

Dr. MEHMED IZZET 
EmraD dahiliye .... .ariye mutehua1a1 

Muayenchane: <;;agaloglu Nuruoama· 
niye caddesi No. 1 7 Eaha Bey Apart1• 
man1 pazardan maada hergiin 13· 17 ha.-
talann1 kabul eder. Telefon: 23925 

Kad1koy Sen Jozef Lisesi 
Direktorliigii. ycni dcrs senesi 10/9/936 tarihinde ba§hyacagm1 ve 

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

talebeyi ihzari smtfma kabul edccektir. _____ .. 

Bal1kesir Tiirk Hava Kurumu 
Ba~kanl1g1ndan: 

Kurumumuz it evi intas• eksiltmesi 1/Eyliil/936 dan itibaren on 
giin daha temdit edihnittir. (905) 

Onivers1 e Rektorliigiinden: 
Oniveraitede yap1lacak olan uf ak s1va tamiri bad an a ve boya itleri 

i~in gorii~iilmek iizere bu gibi itleri yapan ve elinde vesikas1 bulunan 
kimsclerin 7 /9/936 pazartesi giinii saat 15 de Oniver~ite Rektorliigilne 
gelmeleri. (958), 

den alm1z. RcceteJeriniz bii
yiik bir dikkat, ciddi bir 

istikametle haZJrlamr. KESKiN KA$ELERi 

Sahif e ll 

Grip, Nc2.Je, ba~ ve di~ agnlanm 
muannid sancdan bir ande kcser. 
K1ymeUi bir ilactir. 

FAB RIKANIZI 
A T ii L Y E N i Z. I 

• 
s I , .:ye 

Kurdurunuz I 
En iyi randman al1rs1n1z. 

Tekmil tesisat 
12 ay vade ile yap1l1r 

KUPONLU · VADELi · JX1E.V.D.UAT, 

HER· AYIN· 8iRiNDE ·PARANIN • F"AiZi ·VERiliR 

ADAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASI r • 

dksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
Miizik Ogretmen Okulu 

Direktorliigiinden: 
Okulun engel ve bitimleme s1nav larma 21/Eyliil/936 pazartcsi gii

n\i batl~nr.caktir. (680) (879) 

YENf NE$R1YAT: 

~IPLAKLAR 

Klymetll muharrirlerlm1zden Refik 

Ahmed sevengilin bu isim altmda gti· 

rel bir romam int~ etm~tir. Oh"U- , 
yuculanm1za tavsiye cderiz. 



Sahife U 

Turkiye 1triyat1nda bu
yuk ink1lab yapmu1tr.r. 
!jimdiye lcadar ~d<an: 

Lale, ~ipr, Divinia, 

Mergis, Viyolet, 

Milflor, Leylak, 

Goller, Revdor 

Origan, Yasemin, 

Krepdo~in, Neroli, 

Bahar ~i~ekleri, 
Kukaraca, Pupi, 
Zambak, Amber, 
Fulyalar, 
Cennet ~i~ekleri. 

Gen~lik, Senkf lor, 
Amorita, Ci~ek demetl 
!_?anel, Rumba, 

Karyoka, Kadm eli, 

Suar do Paris, Pompador, 

A~k gecesi, Da~ ~i~ekleri. 
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ok biiyiik ve pek muhterem 

.. 

misafirimizin te§rifleri miinasebetile 
EylOIOn 4 uncu Cuma gunO ak~am1 Festival heyetinin i~tirakile 

Bogazic;inin yak1n k1sm1nda <;ok mt·azzam ve muhte!?em : 

e i tisi ya t1r 
~irketce haz1rlanan duba mutenevvi renkli elektriklerle tenvir edilecek 

ve bu duba Ozerinde muhtelif rak1slar [era edik .. cektir 
Heyeti tertibiye tarafmdan Bogaz1n biitiin bu kism1 nurlara gark edilmit bir haLe ve umumi tenvirat 
i~inde her taraftan ablan binlerce musanna fifenklerle o gece ~aym hnlk1m1z bu biiyiik ve mi:. ~ ~esna do
nanma seyrinde goriilmemif bir hayat yafayacaklard1r. 

HAREKET SAA TLERI: 
21,30 da Kopriiden 68 ve 74 numarah vapurlar hareket edecektir. 
B~ vapurlar battan bata elektrilde tenvir edilmit olacaktir. 
65 numarah vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle Oskiidara k:. -: - Anadolu is!~delerine ugraya

rak kopriiye. 
66 numarah vapur saat 19,30 da Yenimahalleden hareketle Be~iLt-~o. kadar Rumt:li iskelelerine ugr1ya

rak Kopriiye gelerek ·kafileye ittirak edeceklerdir. Bu vapurda bir bando miizik bulunacakbr. 
FiYATLAR: Kopriiden kalkan iki vapur i~in gidip gelme iicreti 25 kuruttur. Bogazdan inecek va

pur iicretleri gidip gelme 37 1/2 kuruttur. 
Gezinti bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelere ugriyarak a vdet cdeceklerdir. 
Pasolarla fotografh kartlar ve karneler muteher degildir. 

K A $ E 

NE • 
Grip • NevralJI - Ba, ve Dt i::~ agnlar1 - Artritizm • Romatlzma 

Gecel-GOnsel -K1z - Erkek ~ Eski: lnki'ap) ---1~ 

YUCA ULKU LiSELERi 
Kuram ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkumen 

Kay1d muameresine ba~lanm1~t1 :- . Cumartesi ve Pazardan 
ba§ika hergQn 10-17 arasinda okula mOracaat edilebilir. 

lsteyenrere tai'ifname gonderilir. 
Cagaloglu, Yamk saraylar - Telefon: 20019 

.---. • Udi muallirn F A H R i gecesi ___ ., 
Bu al<~am : . f Z K U SI P A R KI N D A 

Tiirkiye ses kralic;csi H I K M E T R I Z A 
Solist ( Nebile) (Mustafa) ve eski Darlittalim arkada~lannm i~tirakile. Diihuliye 

yoktur. Donii~ vapurlan Salacakdan 1 1/2 da 

Katranlr Qelik Borular, Qelik Kazan 
Borulan, Gaz Borular1 

CMlisaid ~eraitle teklifler. Sab~ acentahkt: fstanbul lkinci Vaktf Han 10 No. da 

I ,, 
i 

I 

HASAN 
Kolonyas1 ve 

IOSYON ARI 
Hasan Kolonyas1 95 dere
ce halis limon ~i~eklerin
den yapdmt§ misli ve 
menendine diinyada te
sadiif edilmiyen ve biitiin 
1triyat aleminin tasdik1n
da bulunan bir §aheser 
dir. Hasan Y asemin, . Ley 
lak, Menek~e, Milflor ve 
sair ~i~eklerden yapdm1§ 
kokular1 insan1 zevk ve 
cennet bah~elerinde ya
§abr, Nesrin koloqyas1 
Hasan kolonyas1n1n yav
rusudur. Limon ~i~ekle
rinden yapdmt§ 75 dere
cede ~ok ucuz olmas1 
itibarile harc1 alemdir. 
Losyonlan dahi piyasay1 
tamamile elinde tutmu§
tur. Hi~ bir Kolonya ve 
Losyon Nesrinin giizel 
ve nefis kokusile ve ucuz
J ugile rekabet edemez. 

SOMER 

4 Eyliil 'i.93S 

MUSEVI LISESI 
Beyoglu, Kumbarac1 yoku~u 

Tam devreli lise - 12 nci smifm riyazi 
... ve f elsefi 1ubeleri var di.I'. . . . , . ., 

Derslere 7 'eylulde ba!}lanacakhr. Bil
tiin sm1flann ikmal imtihanlan 1 ili. S 
ey]Qlde yap1lacaktir. 

Y eni kay1t muamelesi 1 5 agustostan 
itibaren cumartesi ve pazardan maada 
hergiin yap1hr. 

Getirilecek evrak: Noterden musad
dak niifus tezkeresi sureti. s1hhat ra
poru ve a!}l §ehadetnamesi, 3 adet fo· 
tograf, evvelce b.tlundugu mekteb tu• 
diknamesi. 

Haroif: Vaki olan biitiin 1ayialar bl
lifma lise binasm1 deiiftimllyor. 

Erkek ve kadmlara 

«KURTULU~,, 
Bic;ki ve diki§ dershanesi miidiresic 

MM. PAPAZYAN 

Haftanm 4 giinii kadmlara, 2 giinii dl
ki~ bilen erkeklere, giinde iic;er saat Fran• 
s1z usulile bic;ki ve diki~ dersi tedris edi
lil' ve 3 ayda Maarifc;e musaddak diplo
ma verir. F erikoy T epeiistii I 16 No. Pa· 
pazyan apartlmam. 

Beykoz sulh hakimligindcn: 
Pa§abahc;ede Koc;o oglu Panayot c;o• 

cugun vasisi Angelikinin azledilm~ ol
mas1 sebebile kiic;iik mumaileyhe Pa§&• 
bahc;ede mukim Kosti km Atinanm 22~ 
8/ 936 tarihinden itibaren kabili itiraz ve 
itizar olmak ilzere Vjsi tayin edilmi1 ol• 
dugu ilan olunur. M. 825 
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BANK 
Kayseri Bez Fabrikas1n1n 

i k I • r I • 
I 

Y erli Mallar Pazarlar1nda sat1l1yor 
Sumer Bank Kayseri bez fabrikasmm imal ettigi 12 - 14 - · 

16 ve 20 numara iplikler hiikumet~e tesbit olunan fiatlarla 
( nakliye haric ) pazarlarrm1zda dogrudan dogruya fabrikatorlere 
sablmaktadir. 

lplikler, fabrikatorlere pera -
kende olarak da sat1lmaktad1r. 

lhtiyac1 olanlarm sipari~lerini kaydettirmek uzere, Birinci 
Vak1f handa 17 • 18 numarada Y erli Mallar Pazarlara idaresine miira
caat etmeleri. 

Istanbul Defterdarhg1ndan: 
Ketif bedeli 1367 liradan ibaret hulunan Dolmahah~ede matbu ev:· 

rak deposunun ketif ve feraiti daireiin.de on~rilmas1 a~1.ki eksiltmeye 
konulmutlur. lsteklilerin ketif ve farlnamelerini gormek isteyenlerin 
en az Bin lirahk bu ite benzer it yaphklarma dair ihale giiniinden en 
son sekiz giin evvel Naf1a miidiirliigiinden alacaklar1 fenni ehliyet ve
sikalari ve 130 lirahk muvakkat teminat ak~elerile 7 /9/936 Pazartesi 
giinii saat on dortte Defterdarhk binasmda toplanan komisyona mii· 
racaatlar1 (M.) 626 
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Sahlbi Necmeddln Sadak Umuml ne!lriyat mildiiri.i: EnJs TU 


