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ziz misafirimiz dOn Ayasofya 
ultanahmed ve ~arf •Y• gezdiler 

Ogleden sonra da Nahlin yatile, Bogazifinde 
iki bufuk saat siiren bir gezinti gapl1/ar 

Kral Bedestende antlkac1lar1 gezdl, eskl halllan tedkik ettl, 
kendisine takdim edllen alaturka kahvelerl c;ok begendi 

ingiliz k:rah maiyeWe berabe:r Ayasofya mii.zesinden ~lkarken 

Bilyiik misafirimiz ingillz krall se
kizinci Edvard dlin sabah saat on bu
~ukta Nahlin yatmdan gene ayni 1-
~imdiki motOrle vc maiyeti erklnlle 
Tophaneyc 91ktilar. ilk otomobile kra). 
vc yanmdaki ti\; bayan blndller. 

Krala refakat eden Ttirkiye-ingiliz 
nte~e komersiyah kolonel Vuts ~fO
rtin yanma oturdu, digcr otomobll
lcrc de kendilcrinc rcfakat eden lord
lar bindiler. 

Kral bugiln bir kanotiye ~apka ve 
Seddtilbahire ~1karkcn giydigi beyaz 
~izgill kur~nl clbisesini giymi~lerdl. 
S1rtmda gene a~1k mavi renkte blr 
gomlek vard1. 

Kendilcri bugiin de siyah bir k:ra
vat takm1~lardl. Yalruz bu seferki kra· 
vatlan uzun degil papyon kravatti. 
Ayagmda beyaz podilsilet zarlf iskar
pinle.r vard1. 

Siyah gozlilgil ellerinde duruyordu. 
Oiinc~in ziyade oldugu yerlerde goz
li.igi1 gozlcrinc tak1yorlard1. 

Bi.iyilk misafirin bindigi 1500 nu
mnrnh siyah taksi otomobili idi. Bu 
1500 numarah otomobili ~imdiye ka
dar hi~ kazn yapmam1i;; olan ~tor 

Hnkk1 idare cdiyordu. 
Otomobiller Sira s1ra yola \;lktilar. 

Btiyilk misafirin Ayasofya camiinde
ki Bizans escri mi.izcsini vc Sultanah
med camiini ziyaret cdeccgini anla
yan halk bu iki cski mabcdin oni.in
deydi. Herkes krnh bekliyor .. 

SUI,TANAIIl\IED CAI\Iil1''DE 
Otomoblller dogruca Sultanahmed 

camiine gittilcr. Kral otomobilden i
nerck Sultanahmcd camiine girdiler. 

Kendilerini ba~ imam bay Baha 
kayyum ve muezzinelr kaqnladllar. 
Camlin i~lndcki 400 clektrik birden 
bire ynlalmca her taraf pml pml ay
dmlanch. 

iyl Tiirk~e bilcn koloncl Vuts azi:a 
rnisafire tercilma.nhk ediyor, camiin 

Biiyiik misatirimiz Ayasofya avlusunda 

ha~ imrum b1y Bahnda izahat veri- begcncn km.I koloncl Vuts vasitaslle 
yordu. Kral cvvela mihraba dogru i- br.~ im:im bay Bah:iya sordular: 
lerlediler ve m!hrnbm iki yanrnda mu-

vazeneyi t"min icin konulrn iki uzun 
silshi, sanatkaranc stitunu uzun uzun 
tctkik cttller Mihrabdan sonra gc-
ri donerek hilnkar mahfc!inin altm
dcki klsnu tctkik: ettilcr. Mabcdi pek 

- Buranm miman kimdir? 
Bn.~ imam b:iy Baha cevub vcrdi: 

- Mimar .:.hmcd agn.. Kastnmo
nulu .. 

Dost milletin krah, pck sanatkara
ne bir tezyin escri olan vaiz kiirsii-

siiniin il!; cephesile pck ziyade alaka
dar oldular. 

Bu sirada bilyilk misafirimizin na
zan dikkatini cami ic;indck.!. ingiliz 

masnuatmdan saat celbetti. Bu saat
le de alakadar oldular. 

(Devnm1 4 iincii sahifede) 

BugUn Moda d e z 
koyunda bUyUk de
nlz yara$1an yaptla
cakbr 

Telcfon: 24240 (ldare) - 24249 (Tahrfr) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Kli,e) 

Bahriye stibaylar1m1z 
Y eni kirk 1ubay1m1za diin parlak 

merasimle diplomalar1 verildi 

I ' 

\ ... ... 

Yukanda yeni ¢tan siibaylar and i~yorlar, •itda diplomalanm alan 
siibaylar istiklAl mnr~m soylerken 

Heybeliada dcniz harb mektebin- lerden iki gen~ ~ok heyccanh 
den bu scne mezun olan 40 denlz su- birer nutuk sayllyerek arkada~lan-
baynmzm and i~me merasimi diln ya- run hissiyatma tercilman olmu~lar 
p11Im~. Meraslmde donmuna erkA- ve kendilerini yetU,tirenlcre tc~k

m ve bir ~k davetlller hazu· bulun- klirlerini bildirerck ilerlde de ~imdi-
m~Iard.J.r. Merasime tam sant 15 de kinden daha \;Ok memlekete milfid 
mekteb bandosunun ~nldlg. istlklAl olmnga ~~caklanm soylemi~lerdir. 
mar~ Ile ba~amru~ ve talebeler hep 9ok ~I:man bu nutuklnrdnn 
btr a.Atzdan mllll mar~lilllZl s0yle~- sonra mckteb kumandaru nlbay Er
lordir. Bundan sonra yeni mezunla- tugrul da bir nutuk soyliyerek mezun 
nn dlplomalan tevzl edilmi~ ve arka- talebeleri tebrik etmt~ ve istikba'de de 
smdan gene sfibaylannuz hep birden muva!faklyetler temenni etmi~Ur. 

sadakat and! iczm.,Ierclir . .Bu meraslm Bundan sonra merasimc nlhayet ve-
\;Ok heyeceanh olmu~tur. And icme rilmi~ ve h.azirlanan bilfede g~ vakte 
merasimlnden sonra mezun talebe- kndar eglenilmi~tir. 

Y eni F ransa -Leh ittif ak1 
Lehistan Fransadan uzun vadeli krediler 

ve bol silih ve miihimmat alacak 

Frans12 - Leh ittilak milzakerelerinde bulunan Leh bOyilk erkAruharbtye 
reisine Frans1z reisicumhuru Lejiyon c!6nUr ni~nnu taJnyor 

Paris 5 - Leh bilyilk erkamharbiye Paris 5 - L'Ordre gazetcsine gore 
relsl general Rydz - Smigly Frnns1z Leh bilyilk erkaruharbiye relslnin 
asked manevralannm yaptlchgt f?am- Fransiz ricalile yapmakta oldugu mO.-
panyadan donmii~ ve Fran51z rtcalile znkcrelerde Lehistan rnilli bankasma 
styast temaslara ba~lamI~lr. uzun vadeli ve Fransamn kefaletlle 

Lomira 5 - Parlsteki selahiyettar Lehistana kiiUiyetli mikdarda silrot 
mahafil, Almanya tarafmdan bir te-

cavtiz yap1ldlgi takdirdc kar~1llkll 

yardlmda bulunulmasm1 tazammun 
eden yeni askeri protokolil imzalama
sm1 bekliyorlar. 

Frans1z siyasi mahafiU11in kanaa
tlne gore Fransa ile Sovyet Rusya ara
smda mevcud olan misak, Leh - Fran
siz askeri protokolunwi imzalanmas1-
m gil~le~tir~tir. 

ve cephane vermek mcvzuubahistir. 
Bundan sonra Lehlstan, Katovi<;

Gdingen ~imendifcr hattmm insasma 

dcvemm1 temm eder k bir kl cdiyl 

Fr::msad.m rJmagn ~~lls1vo.:. 

Bilyiik erkari1harb1yr rcis'lc ik Leh 

b::mkas1 dircktortinun Frans1z rlra

lile yapmakta oldugu muzakC'relcr pek 
yakmda bitt'ccktir. 



SaJille ! 

Muhterem misafirimiz 
bu ak~am gidiyorlar 

Ak~am yemegini Ataturkle beraber yiyecekler 
sonra tren le hareket edeceklerdir 

Btiyi.lk misafirimiz ingiliz krah, bu 
ak~am saat 23 de istanbuldan Viyana
ya hareket edeceklerdir. Bu seyahati, 
ev·;elce yazd1gmuz ve~hile ri.ikUplanna 
tahsis edilen riyaseticumhur trenile 
~ apacaklard1r. 

Muhtercm misafirirniz, bu a~am ye
m -i Atatilrkle berabcr yiyeceklerd.ir. 

~ 

Ak am yemeguu :Mqda deniz yar1¥a-
nndan sonra ziyaret cdecegi Florya de-. 
mz e\'inde yemeleri ve trenc <;ekmece
den binmeleri muhtemeldir. ingiliz 
krah, Atatfuk tarafmdan ugurlana
caktir. 

Rakip iki namzed 
Roosevelt ile Landon 

kurakbk meselesini 
gorii~tiiler 

Nevyork 5 (A.A.) - Amerika bir
Ie~k devletleri riyasetine cumhuri
yet<;i parti nrumedi Kansas valisi 
Landon ile Roosevelt arasmda d\in 
Java eyaletinde bir millakat vukua 
gelmi~tir. KurakWctan mi.iteessir olan 
eyaletler valileri de bu milli.katta 
hazir bulunm~lardlr. 

Landon, Roosevelte kurakhktan 
mutevellit gii<;H.iklerin halli hakkm
da bazi tekliflerde bulunmu~tur. 

Gazeteler, bu mi.i!ak.ata biiyilk bir 
ehemmiyet atfetmekted.irler. 

M. M11solini ile 
miihim konu~ma 
I\RiHet:er cemiyeti umumi 

katibinin miilakatina 
ehemmiyet veriliyor 

Paris 5 (A.A.) - Fral1Slz gazete
leri Milletler Cemlycti genel sekrete
ri M. Avcnolun Romaya gidcrek M. 
Mussolini ve Ciano ilc yapucag1 gO
rti~1elerc biiyiik eh~mmiyct afet
mekte ve bu mun~sebetle italyamn 
Millctler Cemiyeti.nd~ki mesaisinJ ba_r 
lamas1 temenni olunmaktad1r. 

Roma 5 (A.A.) - Milletlcr Ccmiyeti 
gcnel sckrcted M. Avenol, pazarte
si gi.inii Romaya vas1l olacak v2 ~ 
i~cri bak:mhgi mahaf ili ile M:lletler 
Ccmiyeti ~bl2.Sinin ontimii.zdeki 
to pl~ nt1s1 i uzanm~si hakkmda ko
nusacaktir. Malum oldugu i.izcre bu 
ruznameye Habe~ mcselesi de da
hildir. 

M. Edenin s1hhi vaziyeti 
iyi degil 

Lond.ra 5 (~) - Hariciy ne-. 
zaretinde beyan edlldigme gore M. 
Edenln Sihhi vaziyetl esk:isi gibi mem
nuniyete ~yan degildir. 

Fransa -Suriye muahedesinin 
tasdiki ge~ikti 

Kudii.s 5 (A.A.)) - Suriye gazete-
1eri, son zarnanlarda imza edilen 
FransIZ - Suriye muahedesinin ta.sdi
ki keyfiyetinin ko~u Filistindeki 
ka~khklar dolayisile tehir olundu
gunu bildirmektedir. 

Heyetimiz ~erefine 
Moskovada bir kabul 

resmi yapild1 
Moskova 5 (A.A) - Voks cemiyeti 
~am M.Arres>v, Tilrk pcdagog 
heyeti ~eferine bir kabul resmi tertip 
e~tir. B. Rliftiiniin bWika.nllgm
daki Tlirk heyeti, Tilrk bi.iyi.ik el~
gi memurlar1 ve Ti.irk maslahatgiiza
n, ki.iltilr komiseri M. Bubov, ~ i~ 
leri bakanhg1 ~ark burosu ~efi M. 
Zuckerrnonn, inturist b~l:am ve di~ 
J~erile killtiir bakanhklan erkan1 
bu resmi kabulde haz1r bulunmu~lar
dlr. M. Arrosov ile B. Rti~il nutuklar 
teatl etmi~lerdir. 

Bulgar krali sofyaya dondu 
Sofya 5 (A.A.) - Bulgar krnb VC 

kraliccsi bugiin 82.at 19 da So!yaya 
donmilslerdir. 

istihbaratrmiza gore muhterem ml
safirimiz, Atatilrkle yaptitI samtmt 
mfilakatlardan, halkmnzdan gord\1-
gu hararetli temhiirattan ve fstanbu
lun misilsiz giizelligmden fevkal~de 

memnun kalnu~larchr. Bilhassa istan
bulda mehtab1 ve yapllan tenvirat1 sey
rederken, maiyetindekilere bu kadar 
giizel bir geceyi hayatmda pek az ha
trrladlklanm soylemi~lerdir. 

Bazi refiklerimiz, krahn A9.alarda 
bir gezinti yaptiglill yazm1~larsa da 
tahkikatmnza gore kral Adalara git
mem.i!?lerdir. 

l~c;iler 
l!i dairesi reisinin 
riyasetinde dun bir 

toplanf 1 ·yap1ld1 
Diin ticaret odasmda iktisad vekA

lcti ~ idaresi reisl Enis Behicin reis
ligi altmda iii; bu<;uk saat stiren bir 
toplanti yap11nn~tir. 

Toplant1da berberlerin, garsonlann 
ve diger ~ilerin miimcss!lleri hazir 
bulunmu~lardrr. Enis Behi<; toplant1-
ya i.J?tirak edenlerle i~ kanununun tat
bilti etrafmda uzun uzachya hasbihal
de bulunm~. ··~ ... .,..!1 •· 

Enis Behice izahat verenlerden gar
sonlar namma bir miimessil, garson
Iann derdlerini ~ suretl~ izah etmi~
tir: 

- Biz, <;'lll?tig1m1z :miicssesed·]n hie; 
bir ucret ve maa~ alm1yoruz. Mti~te

riden ald1gmuz yi.izde onun miihim 
bir klsm1m patrona terketmek mec
buriyetindeyiz. Bu suretlc terkedilen 
mikdarlardan dobyi kazanOimlZ aza
llyor. Bu suretle hem biz, hem de nok
san vergi vermek suretilc hazine za
rar etmektedir. 

Enis Behi~ bu izahat iizerine gar
sonlar cemlyetinin resmcn vc istida 
ile miiracaat ettigi takdirde bu ~i csas
ll surette halletmek i.izere vekaletin 
tetkikatta bulunacagrm bildirmi~tir. 

Bundan sonra berberler namina ha-

reket eden bir mtimessil soz a1~, 

bu es..11a.fm c;ok himayesiz kaldl
gmdan i~ .kanununun kendilerine ~
multi. olmadigmdan, bilhassa hafta 
tatilinden istifade edemcdikl2ri i~ 
bir <;ok berber esnafmm gece yansma 
kndar c;ah~tlklarmdan ~ikayet etmi~
tir. 

Enis Behic;, i~ kanununda miiphem · 
vc noksan gorlilen bazi hususatm 
kolayhkla tatbiki ve biltiln ihtiyai;
lara tekabill edebilmcsi i<;in kanunun 
tatbikini kolayl~iracak bir nizam
name tanzim edilecegini s0ylemi~tir. 

Fabrikalardaki emekdar iwnerin 
kanunun tatbiklnden evvel miiesse
scleri tarafmdan <;lka.nlma.s1 mesele
sine temas edilml~ir. 

i~ idaresi reisi, kanunun meriyet 
mevkiine konulmasmdan ti~ sene son
ra ~ilerin sekiz saat ~h~caklan 

mecburiyetinin tatbik ve patronla ~
~iler arasmdaki milnasebetin o zaman 
tanzim edilecegini s0yle~, ¥mdiden 
tel~ mahal olmadlg1m bi!dir~tir. 

K1ymetli ~anta 
Albn ve mecidiye dolu 

bir ~nta bulundu 
1stanbulda bulunan Arnavutluk 

j£.ndarma millett~erinden M. Kopis 
admda birl Sirkecide durak yerinde 
tramvaydan inmif ve yerde siyah 
bir kadm ~anta.sI gormill?tilr. M. Ko
pis ~antayi allp polis karakoluna 
gottirm~tur. 

can.ta a<;ru.l.mca ic;ind ild tan altm 
~birlik, on bir tane altm lira, 3 tane 
cumhuriyt 1iras1, bir mikdar ufak 
p<:.ra, bir kol saati, iki tanc elmas yil
ztik, mendil ve saire bulundugu gO
rillm~ti.ir. 

Zab1ta tahkikat yapmll? ve ~anta
nm Fatihte Hirkai~erifte oturan Vas
fiye admda bir kadma alt oldUb'll an
l~llnu~tir. c;anta sahibme teslim 
edilmi tir. 

6 Eyliil 1936 

( Ba. Sabahki Telgra:flar ) 
"--~-----------------
Asiler Madridi tehdide ba,ladllar 

ihtilal hiikumeti Fransagz orotesto etti. Jrundan kafan 
milisler, franszz topragzndan Katalongaya gittiler 

Sevil.1.e 5 (A.A.) - Toledo vilA.ye
tinde ilerlemekte olan albay Yague 
kolu hilkfunet kuvvetlerini ag1r bir 
maglftbiyete ugra~tir. General 
Molarun kltaati da Madride hakim 
olan tepeleri ele ge~irmi~tir. 

ASiLER FRANSAYI PROTESTO 
E'ITiLER 

Lizbon 5 (A.A.) - Reuter ajans1-
mn hususi muhabiri bildiriyor: 

Burgos hUkfuneti, Fransiz hiikO.
metine bir portesto gondermi\)tir. Se
ville radyosu bu protestonun sebep
leri hakkmda gen~ral de Llanonun bir 
tebliguu ne~retmektedir: 

1 - irun muharebesi esnasmda 
bir c;ok Frans1z zabiti asiler tarafm
dan esir edilmi~tir. 

2 - Bu muharebe esnasmda hil
kftmetc;ller Fransiz mamulft.tmdan 
dumdum kull3nm11?larchr. 

3 - Madrid hillWmetine aid tay
yare kuvvetlerl Fran.slz topraklanna 
1nerek oradan benzin ve bomba te
darik etmelerine Fransiz makama
tmca miisaadc edilmi~tir. 

1RUNDAN KAf;AN MiLiSLER 
Bordeaux 5 (A.A.) - irunun su-

F eci hir ihmal 
Bir ~ocuk kaynar su ile 

ha§land1 
Pangaltmda oturan Nesibe admda 

bir kachn dtin odaslllda yemek pii?i
rirken kazaen mangal devril~tir. 

O s1rada Nesibenin yedi ayllk c;ocugu 
mangalm yarunda bulundugundan 
tencerenin i<;indeki kaynar pu.Iar c;o
cugun tizerine doki.ilerek bacaklan 
yanm1~, ag1r y:ualanm1~i1r. 

Nesibe her nedense <;ocugunu has
taneye kalchrmak istememil? ve kaza~ 
yi polise haber vermemi~, o civarda 
Necdet achnda birinden aldlgi bir 
mrehemi ~ocugun yaralanna siir
m~ttir. 

Fakat ~ocuk iyile~ecegi yerde g\in
den giine yaralan fenal~aga ba,r 
Ianu~tir. Bu vaziyt kar~isemda ha
diseyi polise "bildirmi~ler ve yaral1 i;o

cuk oliim halinde hastaneye kalchnl
Jnll?tlr. 

Zab1ta Nesibe ile ilac1 veren Nec
deti yakallyar~ tahkikata b~la
~tir. 

Halie; ~irketi 
Hissedarlar aras1nda 

ihtilaf c1kt1 
Eski Halle ~keti hissedarlan ara

smda ihtil8.f <;~ ve bunlardan bir 
lasnu ~rketin !eshedilrnesi i~ ala
kadarlara miiracaatta bulunmu~lar
chr. 

Bu hissedarlar i~letmeyi tekrar ele 
almaktan iimit kalmadlgmi ve bu ~e
kilde sermayelerinin bagll durmak
tansa ~irketin tasfiye dilmesini iste
mektedirler. 

Diger taraftan idare heyeti ise be
lediye tarafmdan a<;llan davada aleyh· 

lerine verilen mahkeme hiikmtini.i tem
yiz ettiklerini ve bu dava hakmda katt 
karar verilmeden ve belediye tara
fmdan haciz altma almarak i¥etil
mege b~anan vapurlann satllma
dan ,P.rketin tasfiye edilemiyecettnl 
s0ylemektedirler. 

Vapurlar satlhga <;lkanld.lklan es
n.ada belediye ve eski ~rket arasm
da ihtili! <;1kacag1 s0ylenmektedir. 
Belediye ¢tketin vapurlanru kendi 
~letmege b~lad1ktan sonra bir <;Ok 
masarif yapm1~ ve vapurlan he:men 
yeni bir vaziyet koymu~tur. 

Vapurlar sati~a ~diki vaziyetlerin
de ~1kanlacag1 ic;in belediyenin yap
tig1 bu tamirleri l?irketin tan1yip ta
rum1yacag1 ~iipheli gori.ilmektedir. 

~irket, belediyenin vcsaitini i~
letmesinden istifade ettigini ileri sii-
1·ecek ve bunun ic;in de mahkemeye 
milracaat ederek tazminat isteye-

kutundan biraz evvel ¢akla beraber 
Fransaya iltica eden hiikfunet taraf
tan 800 mills dtin alqlam buraya gel
mil?tr. 

Bunlan hamil olan tren agir agtr 
istasyona girmi~tir. Askeri .furgon
lann kaptlarmda askerler halk cep
hesine mensup sivillerle yanyana du
ruyorlardi. Trendekiler hep bir agiz
dan ya~m Fran.Sa diye bagmm~
lar ve bir emir i.izerine silratle tren
den ~lerdir. Qok yorgun olmala
rma ragmen bunlar hazlf diger bir 

trcne binmi~lcrdir. lstasyonda duran 
bazi kadmlarm tarudlk simalar kar
~da bagm~lan i~idiliyordu. 

Milislerden birisi demi.i;;tir ki: 

irunu bu sabah kaybettik. Fakat 
tekrar Barcelona gidiyoruz. Beho
biadan bu sabah aynlchk. Saat ye
di raddelerinde idi, kar~lZdakiler 

hakikaten pek c;oktular ve artJ.k mu
kavemet edemezdik. 

Diger bir mills de isyanctlarm irun
daki ilk evlere gi~ini gordtiguni.i 

s0ylemi~ bunlarm adedini 3,000 ka
clar tahmin etmi~tir. Bu adam bll-

Moda deniz 
gar~zlari 

Sabahtanberi M o d a 
koyu ve sahilleri kotra
lar, kay1klar ve binlerce 

halk ile doldu 
Bugi.in ba~vekil ismet inontini.in 

himayeleri altmda Modada yap1lacak 
deniz yan~lan pek muhte~cm olacak
tir. c;ok erkenden Moda koyu ve sahil
leri yuzlerce kayik, motor ve kotra ile 
dolm~. sahillerde de binlercc halk 
birikmi~ti. 

Bu yan~lan biiyi.ik misafirimiz 
1ngiliz kralile Atattirk ~ereflendire
ceklerdir. 

Tiirk gazeteciler 
Bulgar ve Yugoslav hudu
dunda matbuat miidiirleri 

taraf1ndan kar~danch 
Belgrad 5 (Ak~) - Yugoslav 

milli bayrarrunda bulunmak ii.zere da
vet olunan Tiirk gazetecileri Sofya
dan gei;erken Bulgar matbuat mil
diirii ile gazetecileri, sefarcthaneipiz 
erkam tamfmdan karlplannu~lar ve 
dost<;a konu~mup!>.rchr. 

Tren Yugoslav hududuna girince 
gazeteciler burada da Yugoslav mat
buat miidiirltigii miimessili tarafm
dr-n karlpl~tir. 

Tiirk gaz~tecilerini getiren tren hu
dudu gc<;ince kral Borisin trenile 
kar~la~nu~t1r. -----

Maarif vekilinin riyasetinde dQn 
Oniversitede bir toptant1 yap1ld 

Diin Universitede maarif vekili Saf
fet Ankanm reisligi altmda bir t.op
lantl yap1lrm~ ve bu toplantida iinl
versite rektOrii Cemil, fakiilteler de
kanla.n. yilksek tedrlsat umum mii
dilrii Cevad hazir bulunmllfla.n:hr. 
i~timada bu sene tiniversitede ya

pllacak islahat ile hukuk fakiiltesinin 
dort seneye cikanimasi meselesl tek
rar gorii~illmu~tur. 

Maarif vekili sall giini.i Ankara.ya 
donecegi i<;in tiniversitede pazartesi 
veya sah giinii yeni bir toplant1 ya
pllmas1 <;ok muhtemeldir. 

Hanyerle kansmt vurda 
Diyar1bekir (Ak~am) - Licede 

Obiici.ik koyiinden Hasan klz1 Mer
yem dagda mazi toplamakta ikcn 
kocas1 Muhtar Kadir oglu Abdilrrah
man tarafmdan henilz belli olrmyan 
bir sebepten dolayi hanc;erle agu su
rette be~ yerinden ynralanm~tir. Ka-

arala 

hassa isymCllann topc;u kuvvetintn 
<;ok iyi id::i.re edildigini soylemi~tir. 

Trenin bir kompartimamnda ku
cagmda on bir ayhk bir <;ocuk bulu
nan ve kocasmdan aynlmak istemi-

yen bir kachn goze c;arp1yordu. 
Saat 19,15 de tren, Pcrpignan ve 

Catalonya istikametinde hareket et· 
mi9tir. 

1,500 OLU VERDiRILEREK BiR 
~EHiR DAlIA ZAPTED1LDi . 

Lizbon 5 (A.A.) - Nasyonalist kuv
vctlcr, bi.igiin ogle i.iz~ri, Toledonun 
70 kilometre gm·bin~ kB.in Talevera 
de la Reiba ~hrini ti~ giinliik i;etin 
bir muharebeden sonra ele gei;irmi~ 
lcrdir. 

Secula gazetes2nin Caresden ha
ber alc1gma gore, Talcvera ~ehrl 

¢ddetli bir rnuhru:~bcden sonra saat 
14,20 de d~mii~ttir. Hiik.Um.et<;iler 
muharcbe meydarunda 1,500 Oli.i b1-
ralom~ardlr. Soimklarda da yiizlerce 
cesed vardlr. ~h~·in zaptmdan sonra 
hti.kftmetc;i tayy.n·ckr Tal~verayi bom
barchman etmi~lcrdir. 

Filistin isyan1 
10,000 lngiliz askeri 
daha gonderilecek 

Londra 5 - Daily Telgraf gazete
sine gore ingiliz hi.ikfunetinin Filis
tine gonderecegi takviye kuvvetleri 
on bin ki?ilik olacak, bu suretle Filis
tinde bulunacak ini;iliz kuvvetletJ 
17 bini bulacakt1r. 

Hondurasta isyan 9lkt1 
Meksiko 5 (A.A.) - Buraya gelen 

haberc gore, Hondurasta bir isyan 
b~ gostermi~tir. Marco Barcanm bu 
hareketin ba~mda oldugu soylen
mektedir. Bati Hondurasmda ibtila
lin daha ~iddetli oldugu, yalmz libe
ral rnuhaliflerin degil, muhafazakar
lann da isyana ~tirak ettikleri ha· 
ber verilmektedir. 

Kac;ak91I1 k 
Bir haftada 83 ka~akc;1 

yakalandt 
Ankara 5 (A.A.) - Gei;en bir hafta 

ic;inde, gi.imruk muhafaza orgiitii, bi· 
risi olu, iic;ii agir yaral1 83 kac;ak<;1, 
ii<; bin 54 kilo giimriik kai;agi, 12 ki
lo inhisar kac;ag1, 990 sigara kag1dl, 
9 alt.in lira, 307 Tiirk liras1, iki tufek, 
ti<; tabanca, 28 mermi ile 34 ka.~ak
<;1 hayvam ele g~irmi~tir. 

Yunan bankasmm doviz 
bilan~osu 

Atina 5 (A.A.) - Atina ajans1 bif .. 
diriyor: Yunan bankasmm di.in n~ 
redilen billteni, ecnebi altm ve dO
viz ihtiyatlarmda ge~en haftaya na
zaran 37,439,748 drahmilik bir yi.ik
selme ve ecnebi doviz obligasyonla
rmda da 4,100,000 drahmilik bir dti.f
me kaydetmektedir. 

Beiler konferans1 
ltalya, Rusyan1n davet 

edilmesini istemiyor 

Roma 5 - istc!ani ajans1 tebllt 
ediyor: italyamn yeni Lokamo kon
feransma Sovyet Rusyanm ~irakine 
taraftar olduguna dair baZJ. ecneb! 
mahafilde ¢mn ~yialann katiycn a
sll ve esas1 yoktur. 

Lokarno dcvletleri konferans1 top
fanmakiad1r. Fakat davet edilecek 
devletlcl'in arttmlmas1 mcselesi mev· 
zuu bahis degildir. italya, Bel~ika_ 
Fransa, Almanya ve Buytik Britany:t
yi ihtiva eden bir konferansm akdl 
mcvzuu bahis oldugunu hatll'lamak 
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AK~Al\IDAN AK~AMA: 

Rakamlaran ac1 if adesi 
<;ocuk hastahklan rniitehass1s1 bir 

doktorumuz istanbul seririyat1 mec
muasmda ~yle dlyor: 

cHastanelerin V"fiyat cetvellerini 
yokllyahm: Kil~ilk YW?takilere ait olan 
kogu~ardan ne kadar gok ohi gllo
yor! Poliklinikleri ele alahm: Bir ka
dmm ne kadar c;ok c;ocugu olmu,, 
fakat maalescf clinde ne kadar az kal
mi~! > 

i~te muhterem doktor rnii~ahede
lerlnin mahsulii olan bu tecssiiriinu 
bOylece ifadeden sonra, ~ii;li gocuk 
hastanesinde yaptigi bir istatistigl 
nelJlrediyor. 

Pollkniklere gelen 973 anne 3151 
c;ocuk dogurrnu~ bulunuyor. Bu ~ 
cuklann 2359 u sagdrr, 792 si olm~
tiir. 

Olen c;ocuklann yai;tan ve oti.im 
nisbeti -'udur: 

61\im mlktan 
0-1 YW?IIldR 408 
1-2 > 140 
2-3 > 100 
3-4 > 
4-5 > 

5-6 > 

7-8 > 

8-9 > 

51 
28 
31 
10 

2 

Yiizde nisbetl 
51.49 
12.67 
16.62 

6.44 
3.53 
3. 9 
1. 2 
0.25 

9-10 > 2 0.25 
10-11 > 17 2.26 

Bu istatistik istanbulun yalmz bir 
hastaneslnde polikllnklere gelen 973 
annc ilzerlndc yRp11nu,tir. Onun i«;in, 
urnumt bir mnhiyeti haiz olam1yacagi 
~iiphcsizdir. Fak~t bi.iti.in memlekete 
,amil bir istatistik yap1lsa nisbetlerin 
~ag1 d~rnek ~yle dursun bilikis 
daha milth1' bir rnA.na iktisab edece
ginde tereddiit edilernez. 

Muhterern doktorun ortaya koydu
gu istatistikte goze c;arpan korkunc; 
bir haklkat var. 792 oliim vakas1mn 
408 i yani yandan f azlas1 0-1 ya~mda 
vukua geliyor. Qocuklannuzm yan
dan !azlasm1 bir ya,ma kadar baka
madan, besliyemeden oldiiriiyoruzl 
Evet, Oldilrcn biziz, nnneler, babalar, 
biziz. Ve biz te~kilA.ts1z, lA.kayd sosye
teyiz! 

Yenl dogmu~ kimsesiz ~ocuklan 

kabul edecek bir miiessese olnuyan 
bir mernlekette, Dariilllcezeye kabul 
edilmek Hituf ve saadetine mazhar 
olmak igin yeni dogmu~ c;ocuklann 
k1~ta klyamette sokaga atllmas1 mec
buriyeti hissedilen bir ~ehirde r;;ocuk
lar i,te bOylc heder olurlar. Ote ta
rafta vatan topraklan r;ah'3-cak kol, 
vetan hudutlan kendisini miidafaa 
edecek evllld bekliyor. 

~met .............................................................................. , ... _ 
Eraz1 tahrirleri 
Komisyonlara tahriri 
dogru yapmak i~in 

talimat verildi 
istanbuldaki erazinln saha ve kly

metlerini tayin etmek i~in te~ltll edi
len tahrir heyetleri muayyen bir 
program ile i~ bW?ladlklan ic;in tapu 
senetlerindeki rnikdarlar ve klymet
leri nazan dlkkate alrnakta ve saha
nm da vilsatini ekseriya eski kayitla
ra gore tayin etmektedirler. 

Bu usul son zamanlarda ~ikayeti 
mucip olmu,tur. <;ilnkii eldeki topu 
senetlerlndeki erazl mikdarlari ev
velce pek esash blr surette tayin ve 
tesbit edilmedlgl gibi tapu kaydmdan 
harig kalm1~ bir c;ok erazi de vardlr. 

Erazi tahririnin gayet sahih ve 
esash olmas1 zaruri goriilmil~ ve tah
rir heyetlerine yenl talirnat verilmlf
tlr. 

Bu talimata gore tahrir komisyon
lar1 erazlyl gayet esasll olarak olc;e
cekler, k1ymetleri de bugi.inkii rayice 
gore gayet mildekkikane olarak ta
yin edeceklerdir. 

Erazinin sahas1 en kiic;iik tefenii
atma ve kilsuratma gore kaydedilmif 
bulunacaktir. -----,-

Yarah sarh<>f 
Kas1mpapda oturan Bdtir admda 

b!ri evlnde k3nundan agir yarah ve 
baygm bir hr.Ide bUlunm~tur. Ya
runda bir de b1c;ak oldugu gori.ilmiif
tiir. Yspllan muayonede Bekirin son 
dcrece sarh°' oldugu anl~lnu~tll'. 
Bcklrin sarho~ oldugu halde elinde 
b1c;akla dol~1rken dil~ilp yaralandlgi 
anlW?1lmaktadlr. Bckir hnstancye kal
dmlnu~tlr. 

~EDiR DABERLER:i 

Hali~ havuzlar1 
Avrupaga bir~ok 
geni makineler 

1smarland1 
Kas1mpa~dakl havuz ve fabrika

Iara getirilen Alman miltehassis1 M . 
Hans Kranzenin hazrrladlg1 1slahat 
raporlan iizerine Avnupaya bir ~ok 
yeni makineler JSmarl~tir. Bu 
makineler ic;lnde bilhassa havai vin~
ler ile gemilerin 'irndlye kadar bu
rada tamir edilemiyen klsimlan ic;in 
getirilen tezgA.hlar vardlr. 

Yenl maklneler geldlkten sonra 
havuz ve fabrlkalarda yeni yap1lacak 
binalara yerle~tirilecektir. Havat vin~
ler i~ln de havuzlarm etrafmda ve 
fabrikalann deniz kenanndaki nh
t1mlanmn kenarlarma raylar d~e
necektir. 

Havuz ve fabrikalar bu ~kilde 

tevsi edildlkten sonra vapurlann ta
mir i~leri gayet seri bir ~kilde ya
p1labilecektir. BOyelikle aras1ra ~e
kilen havuz s1kmtismm da onilne ge
~ilmi' olacaktlr. Ayni zamanda ikti
sat vekAleti vnpur tamir fiatlerini de 
ucuzlatmaga karar vermi,tir. 

Bir suistimal iddias1 
Canlk adlnda biri polise rniiracaat 

ederek -'irkette tahsildar olarak ~a-
11~tirdlklan Alaeddln admda birinin 
~irkete aid 842 lirayi ztmmetine ge~r
digi lc;ln vazifcsine nihayet verildl~ini 
ve bu de!a da Alaeddinln kendisine 
gene ~lrket rnemuru s\isii vererek ote
dcn beriden 203 lira ald1g-Iru iddia et
mi~tlr. Zab1ta AIA.eddini yakahyarak 
tahkikata b~lam1,llr. 

Talebe pasolan 
T atile miinhastr olan 

pasolar meselesi 
~irketihayriye bundan bir miid

det evvel Bogazda oturan biltiin mek
tep talebelerine paso vermegi karar
l~brnu~ ve bu karanru tatbik et
mi~ti. Boylellkle Bogazic;inde oturan 
talebeler oturduklan koyiin mekte
bine devam etseler bile istanbula ln
dikleri zaman bu pasolardan istifa
de ediyorlard1. Yaza miinhasir ol
mak iizere 5,000 den fazla paso da8"1-
tllnu~br. 

Bu pasolar yalruz tatil zamanla
rmda muteber oldugundan mektep
ler. a~lldlki andan itibaren muteber 
saytlmayacaklardrr. Fakat ~ketin 

bu kolayllklanndan ~ok menun ka
lan Bogaz hallo ~lrketihayriyeye mii
racaat ederek bu pasolann mektep 
zamamnda muteber olmasllll iste
mt~erdir. ~irketlhayriye bunu tetklk 
etmektedtf. 

Liman idaresi 
Merkez Rthbm han1na 
ta~1nmaga ba~lad1 

I 

Liman idaresi istanbul Liman ha
nmdaki yaz1hanelerini boi;altarak 
Galatadaki Merke~ Rlht1m hanma 
~1maga b~am1,ur. 

Merkez R1htlm ve <;inili R1htlm 
harunda bulunan yazlhane sahiplerine 
verilen miihlet bugtinlerde tamam ol
dugundan biltiln rniistecirler b~ka 
yerlere tal?mm1~lard1r. 

Geri kalan bir ka~ miiessese de ya
z1hanelerinl bugiinlerde ~latacak
lardlr. 

Liman idaresi ~dlden Merkez 
R1htun harunm baz1 klsllnlanru 1,gal 
etmi, ve daireleri kendi ihtiyacma 
gore tanzim ettirmege bal?lanu~br. 

iktisat vekfl.leti gerni kurtarma 
~irketi, tahlisiye umum mildiirliigii, 
kalavuzluk ve fenerler idarelerinin 
de bu iki handan birine ~mmalan
m karar1a,tirm1~tir. 

Boylelikle iktisat veliletine bagh 
olan biitiin miiesseseler bir yerde 
toplanm1~ olacakbr. Bundan b~ka 
Merkez R1htirn ham ile denlz ticaret 
miidiirliigti arasmda bulunan arsa
ya da biiyilk bir bina in~as1 tasav
vur cdilmektedir. Yapildlg1 takdirde 
bu binaya da ~ehrin muhtelif yerle
rinde dag1mk vaziyette bulunan ik
tisat vekA.Ietine bagll dlger rniiessese
ler ta,macaktir. 

H1rs1z 91rak 
Ustas1n1n ustura ve 

makaslaran1 caldl 
Cemal admda bir delikanlt Cem

berlita~ civarmda berber ilyasm dilk
kAmna c;1rak olarak girm~ ve ustas1 
bulunmadlgi s1rada diikkandan us
tura, makas ~ahp ka~~ ve polisler 
kendisln yakalanu,lardlr. 

Cemal di.in adliyeye teslim edilmi~ 
ve Sultanahmed sulh ceza mahke
mesinde sorguya ~e~tir. Su~lu 
if adesinde lurs1zhgi 1nkAr ederek: 

- Ben bunlan galmadun. B~ka 
bir berber diikkilruna kalfa olarak gi
recektim. Bunun i¢n de gittigim yer
de imtihan olacakbm. ~te glttigim 
yerde ooyle kendimi gootermek i~ 
ilyasm di.ikkArunda kalfa Feyziden 
ustura, makas ve saire istedim. Fey
zl de bunlan bana verdi. Tekrar 
diikklna iade edecektlm. Fakat po
lisler beni yakaladllar .. de~tir. 

Cemalln iddlasllllil dogra olmadlp 
~dlgmdan mah.keme tevldf ka
ran vererek kendlsini tevkifhaneye 
g<Snde~tir. -----
OskOdar lklnci ortamektebl 
Bu yiI ttskiidar ikincl orta mette

blne milnhasJ.ran k1z talebe kaydedll
mesine karar verilmift1r. 

... 

Yalova oteli 
Biigiikotel yaza 
kadar bitirilecek 

Akay idaresi tarafmdan Yalovada 
in~a edilmekte olan bilyiik otel ta
marnlanmak iizeredir. 

Otelin harici klsrmlar1 ta.mamlan
~' dahili tertibatmm in~ma b~
lanrn~tir. Otel gelecek bahara ka
dar bitiri~ olacakt1r. 

Otelin en altmda bir c;ok hastallk
larm tedavisi i~n biiyiik banyo yer
leri yaptlmaktadlr. 

Bu inf8,&t Ankara jeoloij enstltii
sil profes0rlerinin nezareti altmda
d1r. Bunlardan b~ka otelde 300 ki
l;lllik biiyilk bir lokanta ile jimnas
tik salonlan ve oyun yerleri de in~ 
edllecektir. Otel dairelerinden ban
yo ve jimnastik yerlerine asa.sOrlerle 
inllip ~lalacakt1r. Bilhassa hastalar 
i~in hususi tedavi yerleri bulunacak 
ve burada miiteaddit doktorlar ~
l~cakttr. Yalovanm iman i~in ~
hircilik miltehasslS1 M. Prost tara
fmdan hRZJ.rlanan projenin tatbikine 
bW?land1g1 i~in Yalovanm gelecek se
ne daha giizelle~egi vc daha ~k 
ragbet gorecegi umulmaktadlr. 

Bilhassa bundan sonra Yalovayi 
ecnebilere de tan1tmak ve buras1m 
beynelmilel bir su ~hri hallne koy
mak i~in gelecek seneden itibaren 
Balkan memleketlerile Avrupanm blr 
~ok yerlerinde reklam ve propagan
da yapllacaktlr. -----

Tetkik seyahati 
Klymetli doktorlanml.Zdan tlrolog 

Salim Ahmed Viyana beynelmilel Uro
lo& kongresine ~tlrA.k etmek ve Al
manyada tetkik seyahati yapmak 
ilzere Avrupaya gitmt.,tir. 

Bir vapur yand1 
Siirat vapuru mazotlar1n 

tutu1mas1ndan yand1 
Evvelld aqam Hali~te bir vapur 

ya~ttr. Rlzell Muhsin ve ~evkiye 
alt 120 tonluk siirat vapuru Fenerde
ki atelyede tamir edilirken birdenbl
re motOrdekl mamt yaflan tut~
m~ ve vapurun her tara!Im ~
tll'. Yangnu gorerek etraftan yeti
fenler a~ s0ndurmege ~~lar
~ da muvaffak olam~ar ve der
hal itfaiyeye haber ve~erdlr. 

YetifCD itfalye Slktllt sulann ma
mtlann daha ziyade parlatmasa yU
dnden blr ff!Y yapam•m•t ve npu
ran maldne algunn1 lle gUverte ve 
bmaralan t.amamen y&nmlftJ.r. 

MotOrde bulunanlar kendllerint dt
fmya atbklanndan insanca zayiat 
olmam1ftll'. Yangmm ne suretle ~
tilt t.ahkfJr edllmektedir. 

Matbuat umum mOdOrlOQOnOn bUyUk miaafirlmize armaQan1 

Matbuat umum mtidftrliltil muhterem m1saf1rimm inaWm krah aeklllnci Edvard& takdim edllmek tu.ere 
tstanbulun giizel manzaralanll1 havi bir fototraf albiimile maroken kaph blr Turquie KamllJste clldlni lngiiiz 
se!arethaneslne ver~tlr. Albiimiin cildi, siyah ceylAn deriaindendir. Kenanndaki giim~ plAk ilzerinde lngl 

lizCfe olarak cMajeste Sekizinci Edvard> ve cDahlliye vekA.leti matbuat umum miid\irliigu tarafmdan tstanbul Eylill 
936> yazilan bulunmaktadlr. 

,, ...... ~ .......... 11 
60 hk <;ocuklar 

~imdi ba~1nuza bu yaz gimle:inde 
kadlnlann giydlkleri beyaz k1sa ~ 
raplar ~kt1. 

Benim bildigim bu k1saClk ~orapla
r1 csklden ~ocukl.ir giyerlerdi. Halbu
ki bugiin ~ocuklann k1sa ~oraplanru 
kadmlar giyiyorlnr. 

Haydi gene; klzlara, gene; kadmlara 
bunu yak1't1rahm. 

Lakin 55-60 ya~mdA ~i~man ~i~man 
kadmlarm ayagmda k1sacik beyaz c;o
cuk c;orab1 n e garlb duruyor. 

K1sa beyaz gocuk ~orab1 ayakta o-
1 unca bu 60 Wt kadmlara bir de~ 
cukluk geliya .. bir bilyiik romanci: 

- insan liydigl elbisenln tesiri al
tmda kalu .. ne giyerse onun haletl 
ruhiyesi ~inde bulunur.. de~.. bu 
c;oraplan giyip ~ukl~ altm1~1lk· 
lar nerede ise: .... 

- Anne Attaya gidecetim.. diye 
aglr yacaklar .. 

Bu kadar c;ocuk1~1yorlar ... Baztla
n - haydi ne ise - ihtiyarken gen~lefl
yorlar .. bunu h<>f gijrelim .. ihtiyarken 
~uklqmak pek ~irk:in oluyor. 

Bir g\in alt~llklann lrundaga glr
digmi, be~ikte salland1guu gorecegiz .. 

TBA~ 
Gcc;en giin trW? olurken clikkat et

tim.. gelecek nesiller kimbillr bugiin
kil trW? tarzinnzla ne kadar alay ede
cekler.. ve ne kadar alay etseler dtt 
yeridlr. 

Onlar nedir oyle? Koca koca, kes
kln keskin usturalar .. . 

Carrrt, carrrt diye ~ kaYLf
lara siirtmeler . . . Hatir hattt kazman 
yiizler .. . 

Kanayan yaralara basllan ~plar ... 
Al1ftig11mz i~in bize tabil gellyor .. !&
kin etraflmiza, o pml pml yanan us
turalara, ka~, taf1ara, ~plara 

bakbk~ gelecet nesillertn bunlarla 
ne kadar alay edecefini anl1yoru.L. 

B. F. Ew 
11 n•-••••••1111 ..... _""'"''"'"' _____ _ 

Bogazi~i vapurlan 
~irketihayriye tarahndan 

esash surette tadil 
edilecek 

i;Hrketihayriye tarafmdan Haskijy
deld fabrikalannm ~ sanayiden 
istif adesi l~in hiikO.mete yap1lan mU
racaatm vekiller heyetince kabul edil
digini ~tlk. 

Bu suretle ~lrketihayriye f abrl
kalan tevsi etmek i~ln Avrupaya ye
nl makineler ISmarlamaga karar ver
m~tir. ~rket ileride kendislne ll
zun olacak biitiin vapurlan bu fabri
kalarda yapacaktlr. ~lerde la
zata konan yen! vapurlann iilf8.SI 
hayll llerlemlf ve teknesi yaptlmaga 
bafl~r. 

Vapur ilkbaharda denize indirlle
cek ve yertne tekrar bir vapur lazaga 
konacaktlr. 

~irket bundan bafka bugiin ellia 
deki vapurlann eskidiglni gorecek 
fabrikada bulunan diger lnzaklarda 
da bunlan s1ra ile tamir etmege ka
rar ve~tir. 
tamamen sokillecek ve boylan uza
ttlarak makine, kamara ve diger la
sunlannda da tadilat yapllacaktir. 
~rket vapurlann gilvertelerini bil

tiin mevsimlere uyacak bir ~kilde 
otomatik ~ etmek tasavvurunda
dlr. Bu takdirde giiverte kenarlan 
takma olacak ve bunlar yazm ~Ikan
larak ~ tekrar yerlerine kona
caktlr. 

Bey1lrln koyruiunu ~ekerken 
ttskiidarda Bekir adlnda blri bey

girini ~ekerek gotiiriirken orada do
la.,an Ahmed admda bef yqinda bfr 
~ hayvanm arkasma sokularak 
beygirin lruyrufunu kopannak iste
miftir. Bundan huylanan beygir blr
denblre ~uga flddetll bir ~te atip 
J1ere yuvarlamlftu'. ~uk baygm bir 
halde hastaneye kaldl.rllnuftll'. 

Bir canbaz yaraland1 
Ralf admda bir canbaz diin Anado

luhisannda ip kurarak oyun yapma
ta b8flamlfbr. Rail bir arhk ipe tll'
mamrken direk klnlm1~ ve adamca
tiz yilziikoyun yere yuvarl:mm1~t1r. 
Muhtelif ycrlerinden a.g1r surctte ya
!'alanan Raif ifa.de veremiyccek b1r 
halde hasbncye kaldmlm1~1r. 



Aziz misafirimiz . 
(Ba$ taraf1 1 inci sahifcde) 

Camiden <;Ikarken gOidi.igi.i tcmiz
likten vc verdi~i izahattan dolayi ba~ 
imam Bahaya te9ckktir cttilcr. 

Kral camidcn <;1karkc11 tam ogle 
vukti idi. Btiytik dostumuz ba9 muez
zin Ali ilc muezzin Mustafa. tarafm
dan okunan ~zam 9n.dli'vanm yamn
da durar~k dinlcdikten sonra ce.mi
den ~1ktilar. Kral camidcn aynllrkcn 
kendilerini gormek i~in ctrafta top
lnnrn19 olan balk tarafmdan 9iddetle 
alk19landllar. 

AYASOFYA MUZESiNi ZiYARET 

Otomobiller burrnah ta9 sutunu bu
lunan parkm etrafmdan dola9ti. Ta
pu dairesinin onilnden ge~erek Aya
sofya miizesinin oniinde durdu. 

Bu s1rada istanbulda bulunan bir 
~k ingiliz seyyahlan halkla beraber 
mtizenin oniinti doldurmu9lardl. Halk 
muhterem misafiri uzun uzun al~
lad1. Kalaballk o kadar fazla idi ki bir 
~ok gen<; kadmlar carniln parmakla
nna tirmannui;;Iar, duvarlarm ta~Ian 
iizerine oturmu~lardl. 

Tiirkiyenin aziz misafiri Ayasofya 
mtizesinin her k~sile alakadar oldu
Iar. Mabeclin tarihl vc bilhassa 
son zamanlarda meydana ~1kanlan 
}'eni mozayikler hakkmda malUmat 
aldllar. 

ESK.i MOZAYIKLERi TETKiK 
Kral, en tepede bulunan iki moza

yik1 gormek ic;;in 42 basamakhk bir 
mercliveni stiratle ~1ktllar ve moza
yiklcri yakmdan tetkik ettikten son
ra merdivenleri gene hi~ tutunmadan 
ve pek siiratli oln.rak indiler. 

Krala ycni c;lkanlan mozay1kler 
hakkmda :irkcolog M. Vitmor ve mti
ze mildtiril ressam bay Sarni de iza
hat vercliler. 

KAPALI <;AR~IDA 

Kral Ayasofya mtizesinden ~tkbk
tan sonra gene otomobillerine binerek 
Divanyolu caddesinden ge~tiler. <;en
berlita:;;m ontindcn klvnld1lar. Nuru
osmaniye camiinin ic;;inde otomobil
lcr durdu. 

Kral Kapahc;aq;mm Nuruosmaniye 
kap1smdan i~eri glrdiler. 

Qa191 esnaf1 sevin~ten ~1ldiracakti. 
Btiytik misafiri c; nr~mm kap1smdan 
kar91lad1lar. 

Muhterem misafirimiz Kapahc;ar91-
nm buyiik caddesinden ge~erek, ku
yumcular ~ar~1sma saptllar. 

Kapall c;ar~1nm «Aynac1lar soka
gu na ge<;tiler. 

Burada bir antikac1 ve hallcmm 
diikkanma girdiler. 

Diikkanm cammdaki ismi okudum. 
<Bitar ve Akanh ... Bu antikaClllln 
yanmda ingiliz tcbaasmdan b~ 
bir antikac1 do.ha vardl. 

Lakin kral Bitann diikkanma gir-

diler. Klymetli misafilimiz dtikkan
da biltiin antikalarla ve halllarla ala
kadar oldular. Bir arah.k camekanlan 
i~aret ederek <;e?me bil.lbullcri goster
diler. Bunlar hakkmda iz~.hat ald1lar. 
Civa yald1z1 buhurdanlarla ~ok fazla 
ala.kad::i.r oldular. Bundan soma ken
dilerine Turk ipeklisi ve Acem halISI 
olmak ~artlle 21 hah gasterildi. 

Kral bi1hassa ~i..;;ekli bir hahyi ~ok 
begendi. 

KAHVELER iKRA:\I ED1LD1 

O esnada btiyi.ik misafirimize ve 
yanmdaki bayanlara, lordlara Kayza1'. 
adlnda bir kahveci kti<;tik fincanlarla 
kahve getirdi. Kral TUrk kahv~sini 
pek begendi ve bir kahve daha ic;ti. 
Bundan sonra antikac1 di.ikkarundan 
<;1ktllar. Karyolac1lar i~inden gec;erek 
otomo billerine bindiler. 

Krala kahve gottiren Kayzak c;;ar
~1da pck me~hur olmu~tur. Herkes on
dan aziz misafir hakkmda malurnat 
istiyordu. 

Bir Amerikall gaz~teci kralm kah
ve ic;tigi beyaz, kenarlan ~izgili ve ~i
<;ekli fincam hat1ra olarak saklamak 
iizere satm alch. 

Fotografrm ~eken bir kadm da kra
hn kahve ile beraber ii;tigi suyun bar
dagm1 satm aldi. 

BOGAZ1QiNDE GEziNTi 

Aziz misafirimiz, Kapah ~ar91dan 

c;Iktiktan sonra maiyeti ile birlikte 
Tophane nhtunma doncrek yatlan
na bindiler. Nahlin yab saat 14,5 da 
yavat? yava~ Dolmabah~e oniinden 
aynldl ve Bogazi~i yolunu tuttu. Kly
metli misafirimiz, elinde durbiinle et
raf1 seyrediyordu. Bu gezinti tam iki 
bw;uk saat surmt4; ve Nahlin saat 
be~te donerek Dolmabah<;e onUnd~ki 
eski ycrinde demirlemi~tir. 

PARK OTELiNDE iSTiRAHAT 

Aziz misafil'imiz saat 21,45 de yat
tan motorle Tophane nhtunma c;Ik
nu~lar ve refakatlerinde ingiliz sefiri 
ilc maiyeti oldugu haldc otomobillcrle 
Ayaspa~da Park oteline gitmi~I~rdir. 

Kral, otomobillc Beyoglu cadde
sinden gc<;erken caddenin iki tarfm1 

clolduran kalballk bir halk ktitlesi ta
rafmdan alkl~l:mm1$tir. 

Muht_erem misafirimiz ak~am ye
megini Pa1k otelinde yemi?ler v~ ge
ce yansma kad~lr otelde istirahat 
ederek yata donmii~lerdir. 

MiSAFiR TORPiDOLAR ZABiTANI 
~EREFiNE BiR ~AY ztvAFETi 

Nahlin yatma refakat eden ingiliz 
torpidolan zabitam ~erefine dtin Ya
vuz zrrhhmlzm siivaii.si yarbay ih
san tara!mdan bir ~ay ziyafeti veril
mt,tir. 

Biiyiik misafirim.iz ~erefine tenvirata devam edilnilif ve lstanbul diin de 
nurlu bir manzara arzetmi~tir. Yulrnndaki resimde Saraybumu parla oniin
deld ingi!izce «Ho~ Geldiniz» clcktrikli Javha ve nurlandmlan kopriiden bir 

manzara goriiniiyor 

SARA Y SINE MASI 
Bize, yeni mevsiminden 

bahsedlyor 

Vadetmek kifayet etmez ... Bu vaa.di 
tutmak da Jazrmdir. Saray sinemas1 
mildiriyetinin bu prensipinin, bu se
ne, her senekinden daha kuvvetle ve 
kat'iyyetle teeyyiid edecegi an1~1h
yor. Filhakika, b~Ianacak olan mev
siin i~in se~ilen filimler, y1ld1zlann si
hirkar isiinleri, bu seneye hakim olan 
zevk, bize, 9imdiye kadar misli gorill
memi~ silrp1izler tebeyir ediyor. 

( Allahin Bah~eleri) gibi bir ~ah

eserin oyunlan arasmda Marlene 
Ditrich ve Charles Boyer gibi bii.tiin 
sinema diinyasmm goz bebegi olan 
iki btiyiik yilchz1 birle~tiren ve an
cak muhte~em Saray sinemasma la
y1k olan bu filmi vadeden miidiriye
tin diger filimlerinden ne beklenmez? 

Bu filimler arasmda, en yakmda 
oynanacak• olanlardan, Maurice Che
valier ile Elvier Popesco'nun Giiniin 
Adami; Frederich March'Ia gtizellik 
s1fat1m tamamen temsil eden Merla 
Oberon'un temsil ettikle1·i bir meftu

jBORSAj 
Istanbul 5 Eylul 1936 

_(AK~AM KAPANI~ FlATLERt) 

F.sham ve TahvUat 

!st. dahili 97,- f~ B. Hamiline 10, 
Kuponsuz 1933 • Miiessis 80,-
istikraz1 97,50 T. C. Merkcz 
Onitiirk I 23,50,- Bankasi 81,50 

• 11 21,90,- Anadolu hissc 2,-
• III 22,-,- Tclefon 7,-

Miimessil I 45,- Tcrkos 12,50 
• II 44,20 <;imcnto 12,35 
• III lttihat de~. 8,60 

It Bankasi 10, Sark • 0,70 

(Para (Qek tiatlerl) 

Paris 12,06,- Prat 
Londra 636,- Berlin 
Nev York 79,20,- Madrit 
Milano 10,10,15 Beli!ad 
Alina 83,89,- Zloti 
Ccncvre 2,43,67 
B k 7 Pcnro rQ acl 4, 0, 11 
Amsterdam 1,17,- BiikreJ 

19,20,75 
1,97,50 

6,66,25 
34,65,25 
..,21,75 
4,25,75 

107,22,7~ 

Sofya 63,85,60 Moskova 24,88,-

Osmanh Bankas1ndan 
% S f aizli, 1909 tarihli lst'1nbul 

tehremaneti 
lstikrazi tahvillerine 

ait 52 sayiJ1, 15 eyliil 1936 vadeli kupo
nu 15 eyliil 19 36 tarihinden itibaren 
Osmanla Bankasmm lstanbul ve Londra 
merkezleri gi~elerinde, beher birlik I.u
pon L 0. 7. 0. hesabile tediye edilecegi 
mezkur tahvilat hamillerinin malumu 
olmak iizere ilan olunur. 

YENi NE$R1YAT: 

• C1plakfar 
Refik Ahmet Sevengil c<;1plaklar>' 

ismile yazd1g1 romam kitap halinde bas
tmp c;1karm1§tir. Bu eserde bugiinldi cc
miyetin manzaras1, §ehir ve koy hayahn· 
daki farkh ya§ayI§, iktisadi ve ic;timai 
sebeblerle birlik.te tasvir ve te§hir edil
mektedir. «<;;'.1plaldau romanmda tiir
Iii goriinii§leri olan bi.iyi.ik bir a~k vaka!i 
vard1r; yer yer psikoloji tahlilleri vak.R
nm seyri ic;ine kamstmlarak karie sunulu~ 
yor; i~inde ya§acl1g1m1z cemiyetin giilii· 
necek, igrenilecek veya acinacak tip)erl, 
kadml1 erkekli bir rezalet ve sefahat ha· 
~at1n1n clekoru i~inde tasvir ediliyor. 

niyet ve ~efkat filmi olan ozum Perisi; Deniz klObO heyeti umumiyesi 
Muharrir, bu eserde ic;timai ahlak me

selesini mi.inaka§a etmekte, hayatta kar~ 
!11la§1lan tlirlii bocalamalan gosterdik .. 
ten sonra gen~]ige saglam bir ideal yo• 
lu ~izmektedir. 

Harry Baur'la Marcelle Chantal'm Deniz kltibiinden: 
Ni~evo'su; Karyokanm emsalsiz mu- 31/ 8/ 936 da mukarrer olan heyeti 
messilleri Ginger Rogers ve Fred As- umumiye 1~tima1 ekseriyetin olma-
taire,in muvaffaklyetleri Top - Het; masi dolayisile nizamnarne mucibin-

Dag1tma yeri Vakit ki.itiiphanesidir, 
1 00 kuru§tur. 

btiytik tenorlar ve primadonnalar se- ce 7 / 9/ 936 pazartesi giinu saat 18 de 
risi i<;inde Richard Tauber'in Viyana Deniz kltibtinde yap11acagmdan, aza-

Siyasal Bilgiler "MOlkiye,, 

Seni Seviyorum; Bir a~k gecesi fil- lann mezk11r giin ve saatte kUibii te.,_ 
minde unutulmaz Madam Butterfle- rifieri rica olunur. 

Her ay muntazaman inti§ar etmeklc 
olan Siyasal Bilgiler cMiilkiye> mecmu
asmm atm1§ be§inci SaYJSl da c;1kmi~t1r. 
Siyasal, sosyal, ekonomik mevzulardli 
laymetli etiitlerle aym siyasaSl vekrono
lojisi bulunan bu degerli mecmuaYJ oku
yuculanm1za tavsiye ederiz. 

yi temsil eden Grace Moore'unViyana .----------------
9ilgmlklan filmi; al tm sesli teno Jan 
Kiubura'mn Meygerlingin dilber mi.i
messili Danielle Darrieux'nun oyna
chg1 senenin en gtizel Frans1zca fil
mi Kadznlar Kliibii; Claudette Col
bert'le Ronad Colman 'm canlandir
d1klan muazzam ve giizel bir ~an ve 
9eref destam o1an iki bayrak altmda,• 
senenin en muazzam sergilze~tle1in
den Kaptan Blud; Maskarad ve Ya
rah Ku~ filmlerinin biiyiik artisti 
Paul Wessely'nin Gene; Kiz kalbi fil
mi; 

Balalayka'da Nana rolilni.i oyn1yan 
Anna Sten 'in harpten evvelki Rusya 
hakkmda fevkal.ade bir filmi; Fred
ric March ve Katharine Hepburn'iin 
ya~att1klan nuvazi~kar, ihtiraskar ve 
yiirekler par~alay1c1 bir tarih sahif e
si, Mari Stuart ve nihayet Saray sl
nemasmm yalmz kendine hasrettigt 
mevsimln en calibl dikkat hadisesi; 
ancak Saray sinemasmda goriilecek 
olan mini mini san~m mucize $irley 
Templ'in ti~ son filimlerile... Bilttin 
dtinyayi kahkahalardan bayiltan ve 
sarsan Charlie Chaplin'in son ~ahe
seri. . . Bi.iytik bir servete mal olan se
nenin en pahal.1 filmi, Asri Zaman
lar'1 zikredebiliriz ... 

Mukayese olunam.1yacak esbab1 is
tirahatt, ferahl1~1 itibarile ~hrimiz 
stnemalarmm b~mda gelen Sara11 
sinemasmm bu mevsim bize hazula
dlgi emsals1z filmleri ay11 ayn say
mak i~in saylfalarla yazi yazmak 
icab ettiginden onun bu sene se~mi~ 
oldugu filmleri, her senekinden faz
Ia, hem biiyiik ve hem kii~ilkleri mem~ 
nun edebilmesi gayesile hazirlanu~ 
oldugunu soylemekle iktifa ve bu 
sene, her seneden ziyade al.1~t1g1 bii.
yuk muvaffakiyetle kolayllkla eri~e
ceginc emin bulundugumuzu soyle
mekle iktifa edecegiz. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu akf18JD nobet~ eczaneler ~nlar

du: 

~fll: Halasklr Gazi caddsiende 
Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba
flllda Nihad, Beyoglu: Kanzuk, Dai

rede Giine~, Galata: To~ular cadde
sinde Sporidis, Kasrmp~a: Vas1f, 
Haskoy: Hallc1oglunda Barbut, Emin

onil: Salih Necati, Heybellada: To
madis, Buyiikada: Merkez, Fatih: 
Hamdi, Karagi.imrtik: Ali Kemal Gtin
dogdu, Baklrkoy: Merkez, Sanyer: 
Nuri, Tarabya, Yenikoy, Emirgan, 

Rumelihisanndaki eczaneler, Aksa
ray: Cerrahp~a $eref, Be~ik~: 
Nail, Kadlkoy: Sogiitliic;e~mede Hu-

1'1.si Osman, 1skele caddesinde Saa
det, Uskiidar: ittihad, Fener: Balat
ta Hiisameddin, Beyazid: Asadoryan, 
Kii~tikpazar: Hikmet Cemil, Samat
ya: Qula, Alemdar: Divanyolunda 

Esad, ~ehremini: Topkap1da Naznn. 

Zayi - 930 senesinde kazd1rchi1m 
tatbik miihliri.imii zayi ettim yenisini ha_k
kettirdigimd en hiikmti olmachi1 iJan olu
nur. Ortakoy Dereboyu Biiyi.ik ayazma 
kuyu so. No. 29 Lutfiye. 

Suadiye Piaj 
tiyatrosunda 

Bu ak~am 21,45 te 

HALI ME 
Yann ak§am: 

Kad1koy Silreyyada 
RAHMET EFENDJ 

Zayi - Ayvahga bagh Altmova ilk 
okulundan alnu1 oldugum 11ehadetna
meyi kazaen kaybettim. Yenisini alaca• 
g1mdan eskisinin degeri yoktur. 

9 7 numarada mukayyed Bedreddin 

-.Zayi makbuz - Haydarpa§a gi.imrii
guniin 87 aay1 30/ 6/ 936 ve 175 sayi 
18/ 7 / 9 36 tarihli beyannamelerine ait 
dort adet makbuz zayi edilmi~tir. Yeni
si ~1kanlacagmdan hiikiimleri yoktur. 

SARA Y SiNEMASI 
1936 - 1937 k1$ mevsimini 

9 Eylul oniimiizdeki per§embe ak~am1 
IRENNE DUNN ve RICHARD DIX'in oynad1klar1 

KAHRAM·AN HAYDUT 
filmile a~caktir. 

Bu yem mevsim i~in iyi iimitler veren bir ~k • Liiks ve Miizik filmidir 

Deniz Levaz1m Satanalma Komisyonu ilanlan 
Tahmin edilen bedeli «19250» lira olan c25000» kilo aadeyais 

7 /Eyliil/936 tarihine ra1tl1yan Pazarteai eiinii saat 14 de kapah zarf 
uaulile ahnacakt1r. 

Muvakkat teminah « 1443» lira « 75» kurut olup tartnameai komi!-
yondan her giin paras1z verilir. 

lateklilerin, 2490 say1h kanunda yaz1h vcsikalarla tcklifi muhtevi 
kapah zarf1 belli gun ve saatten bir saat evveline kadar Kas1mpa~ada 
bulunan komisyon ba~k;inhima vermeleri. «468» 

Miizik Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

Okulun engel ve bitimleme ••na'V larma 21/Eyliil/936 pazarteai gii
nii baitfonr.caktir. (680) (879) 

Tiirkiye Ziraat Bankas1ndan: 
, Bankam1zca ahncak aekaen bet adet portatif yazt makincai kapah 
zarfla ekailtmeye konulmuttur. Eksiltmeye ittirik tartlar1: 

t - Teklif mektubu dealim miiddeti tasrih edilmelidir.» 
2 - Coriiliip tecriibe edilmek \izere teklif edilecek makinelerden 

bir adet. 
3 - Miiteharrik akaam1n analiz raporu, 
4 - % 7,5 teminat ak~e1i 
5 - Yedek ak1am1n ayrt ayri fiat listesi. 

Ankarada !Banka Levaz1m Miidiirliiiiine verilmelidir. Ekailtme 
miiddeti 15 Eyliil 9 36 aktam aaat an dorde kadard1r. Banka tercih 
hakk1n1 muhafaza edeT. (1035) 

Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 
Anadolu ve Rumeli Tahliaiye minta.kalarmdaki nakliye hayvanla· 

nnm ihtiyac1 ~in a~ik eksiltme uaulile 28,000 kilo yerli mah arpa sa .. 
hn almacakhr. Muhammen bedeli 1,400 lira ve muvakkat teminat 
mikdar1 105 lirad1r. lhalesi 17 /9/936 tarihine rasthyan perfembo 
giinii saat 15 de ~inili Rihtim hani'~da Tahlisiye umum Miidiirlilgil 
satmalma komisyonunda yap1lacakbr. ~artname IOZU ae~en komi ... 
yondan paras1.z verilmektedir. (870). 



6 Eyliil 1938 

BEK<; • 
I 

tstanbulun rnahalle bek~Ierine blr 
~e~it elbise, bir ~~it ~apka· giydirdi
ler. Yanl b~anndan abani sarik
lar1, s1rtlanndan gocuklan, ~enelerin
den sakallan ve ellerinden kahn 
sesli sopalan almd.1. Fakat. 

4 Fakat istanbul mahalle bek~isinin 
sosyal kurulu~ protokolunda rcsm1 
mevkii nedir? 
Bek~ devlet rnemuru rnudur? 
Bek~ bclediye memuru mudur? 
Bek~in polisten, jandarmadan ve 

belediye memurundan ayn ne gibi 
vazlfelerf vard.lr? 

Hlrs1zlara kar.p rnahalleyi koru
mak m1? Bu polisin i~i! 

Mahallenln temizligine bakmak 

PARAS I 
m1? .:Su belediye memurunun i~ll 

Olii kald1rmak nu? Bu irnamm ve 
yine belediye rnemurunun i~il 

Sonra ... 
Soma bekciye her ay ayllg1 halk 

verlyor. 
Baz1 bek~iler 50 kuru~, baztlan 

2"S - 30 ku~ aidat topluyor. 
Ben kendi hesabuna her ev degi~

tiri~te ayn ayn mikdarlarda bek~ 
parasi verdim. 

Biltiln bunlardan demem ~u ki, 
bekgiye ihtlyac yoktur. Bu blr. 

Eger bekciye rnutlaka lhtiya~ var
sa bek~i paras1 bir hale yola konul
rnah her evden muayyen bir para 
toplamlmalldlr. Orhan Selim 

Umumi miifetti§ bay 
T ahsin Erzincana gitti 

Vilayetin muhtelif i~lerini tetkik etti 
ve halk1n miiracaatlerini dinledi 

Umumi miifetti!l B. Tahsin vall ve askert kumandamn ortasmcla 

Erzincan (Ak~am) - U~uncil mu- ve amellyata b~l~ olan heyeti 
fetti~ B. Tallsin Uzcr yanlannda is- fenniyenln b~ mi.ihendis bay 
kfm ve cmniyet rnii~avirlerl Sadettin Mcmduhu yaruna ~arak izahat 
ve Bahri bulundugu halde Erzincana ahm~ ve kendisine i~ln ehemmiyetln-
gelmi~ler. Kalaballk bir halk tarafm- den bahsile icab eden tallmati vermi~ 
dan kar~llanm1~lardir. tir. Bundan sonra *IA.lede tetkikatta 

Umumi rniif et ti~ yanlannde. vali bulunmak i.izere vall ve siiel komu-
B. Fahri, iskfi.n vc ernniyet mil~vir- tanlarla blrlikte *IA.leye gitmi~ir. 
Ieri ile birliktc belediycye giderek l?eh- Terfl zamlarm1 alamayan 

• rin i~me sulan hakkmda belcdiye re- muallimler 
isinden izahat aldlktan sonra ~u son 
zamanlarda ve ~imdiye kadar bcledi
yenin ne gibi bir yenilik gosterdigini 
sormu~tur. Kendisine rnilracaat eden 
halkm gerck ~fahi ve gerekse tahri
ri miiraC!\atlerlni kabul etmi°' ve icab 
cdenin yap1lmas1ru emretrni~tir. 

Tahsilat hususunda gok ehemmi
yet veren Tahsin Uzere maliye il?leri 
iizerfnde de tetkikatta bulunmu~ ve 
valiye icab eden talirnatl verrni~tir. 
Erzincandaki batakhklann biran cv
vel kw-utulmas1 i~ln burada bulunan 

Terfi eden orta tedrisat muallimle
rinin kararnameleri maarif vekAletl 
tarafmdan muallimlere agustos aym
da teblig edilmif idi. Fakat hususl 
muhasebe ancak eyliil maa~mda bu 
zarnlan verrniftlr. Ayru zamanda ba
zi mualllrnlere de bil~ dai-hii dolayi
slle bu ytl zamlann verilemiyecegt bil
diri~tir. 

'Alakadarlar bu vazlyet kar~1sinda 
maarit vekAletlne miiracaat etmege 
ve vaziyeti blldirmege karar verrni~
lerdir. 

Di.in kulcli askeri lisesinde su sporlan milsabakaSI yap1lttu~ ve bilyilk bir 
muvaffak1yetle neticelenmi~tir. Yukandaki kli~lerimiz milsabakalardan 1k1 
sahneyi gosteriyor. 

AK$AM 

Tapu i!?leri 
Muhaf1zhklar kurulduktan 

sonra yolunda devam 
ediyor 

I -

' -.. -------- ' Istanbulda kadastro muhaf1zllklar1 
f aaliyete b~lad1g1 gilndenberi tapu 
muamelati daha bilyilk bir intizamla 
cereyan ctmege ba~lanu~t1r. Evvelleri 
tapu idaresinde bulunan bir takJ.m 
mutavass1tlarm f aaliyetinc kati suret
te nihayet verilmi~tir. Konulan bir 
usule gore i~lcr, blzzat i~ sahipleri 
veya vekilleri tarafmdan takib edll
mektedir. 

Muhaf1zhk te~kilat1 en kan~ ve 
tetkike muhtac blr i~i de nihayet ylr
mi dort saat i~inde tamamlamakta
dlr. Muhaf1zllklar ~imdild halde yal
ruz muamelatI intlzama koymu~lar
dlr. 

Kadastrolar1 yap1lnn mmtakalarda 
cmlfilc tasarrufuna aid muameleler 
tamamile vc her tiirli.i ihtilA.flardan, 
pilrilzlerden azade bir ~kilde devlet 
siciline gececeginden rnuhafizllklar 
bu sicillerf rnuhafaza cdecekler ve bU
tiln tasarruf rnuamelelerini ifa ede
ceklerdir. 

Yeni te~Iatm as11 bilyilk faydalan 
o zaman belll olacaktJ.r. 

Haber aldlgmuza gore bu sene so
nunda Eminonii kazasmm kadastro
su tarnarnile lkmal cdilecektir. 

Beyoglunun da klsmen kadastrosu 
yap1lrn1~t1r. Beyoglu kadastrosu ii~ 
sene sonra tamamile bitecektir. 

Eski§ehirde cinayet 
o~ silahh h1rs1z bir 

ah~1yt oldiirdiiler 
F.aki~ir (Ak~m) - ~de 

slrkat maksadile feel blr cm.yet ~
pllmlftir. Iflklar maballeslnde otunm 
Kastamonulu bir ah~ yatat oda
sma, kan.suun boynundakl altmlan 
almak maksruiile ~lerdir. HlrSIZ-
lann odaya girdiginl hisseden ah~1 
derhal yerinden f1rla~, fakat hlr
SIZlann Slktlklan tabanca kur~unla
nrun isabetile kanlar icinde yere yi

kihrken kansmm baf1na da odunla 
vurmu~lar, sonra evden ~Iklp ~m1~
lardlr. 

Vakayi haber alan polisler, yarah 
kan kocayi hastaneye kaldirnu~ar
dlr. Ah~I blraz sonra hastanede 61-
mu.,tiir. tt~ katilden ildsi yakalarum~
tt.r. Ucilncilsii de yakalanmak ilzere
dlr. 

Sivas kongresinin 
gil doniimii. 

Stvas 5 (Aqam) - Tiirk kurtulu
~unun ilk adurum ~kil eden 4 ey
lill S1vas kongresinin ylldonfunil d\in 
~hrimizde bilyilk tezahiirler ile kut
lulanrn1~, l?ehir b~tan b~a donan
m~ ve Cumhuriyet meydamnda rn&
rasim yap1larak hararetli nutuklar 
soylenrni~tir. 

Korn~u vilayet ve kazalardan bir 
~ok kimseler S1vasa gelmi~tir. 

Merasim, S1vas kongresinin top
landigi lise binasmm oniinde b~a-
d1, sonra asker, halk ve esnal te~ek
kiillerinin ~tirakile btiy\ik bir ge~it 
resmi yapllfil1'tlr. 

Milteakiben Atattirkiin feref ver
dlklerl tarihl 8alon, binlerce ntandq 
tarafmdan zlyaret edilmifUr. <Mee 
bu tarihl ve mesut g0n feretine bir 
balo verilmlftir. 

Erzurum sporculan 
Ma~ yapmak i~in 

Trabzona gitmitler 
Erzurum 5 (A.A_.) - Erzurum 

sporculanndan 20 ki~llk bir katue 
futbol rna~lar1 yaprnak tizere Trabzo
na gitmi~tir. 

Buglin Trabzon sporcularile kar~1-
l~caklardlr. 

Erzurum sporculan Bayburttan 
ge!;erken orada yaptlklan m~1 bire 
kar~l b~e k~ard.lr. 

Voleybol ~lanm da hire bef, al· 
bya 15 ve 12 ye 15 le kazanm•,lardlr. 

Sahlfe I 

Izmir mektuplari 

Sergi iktisadi miihim bir 
inkitaf dogurdu 

Sergide gece giindiiz miithi1 bir 
~alabal1k var, etlence yerleri doludur 

lzmir (A~) - Sergi mi.inasebe
tne izmir, bayram yapmakta olan bir 
~ehir manzars1 g&teriyor. Bu bay
ram, ii~ hafta silrecektir. 

Fuar, izmir iktisadi haytmda ha
kikaten bir ~af amili olmu~ur. 
~irde, sair zamanlarda gorillmiyen 
bir faaliyet, bir hareket ve canl11J.k 
var. Sergi miinasebetlle memleketi
mizin uzakJanndan imnre gelenler 
pek ~oktur. Yalunda Suriye, Mwr ve 
Yunanistandan gelecek ziyare~Ier 

bekleniyor. 
SABiH OTEL 

~eld otel ve pansiyonlar ta
mamen dolu bir haldedir. Devlet de
nlzyollan ldareslnln (Karadenlz) va
puru da sergi sonuna kadar ~ehrlmiz
de seyyar otel vazif esini gormek iize
re Umamm1zda demirli bulunmakta
d1r. Vapurun biitiin kamaralan kira
lanrmttlr. Vapurda yat1p kalkanlann 
.kolayca girip ~lkmalan i~ vapur 
rnerdiveninden nhtuna kadar ~atlar
Ia yol yapll~tlr. 

Fuar, halkm fevkalade alakasm1 
cekrni~tir. Geceli gi.indilzlii fuan zi
yaret edenlerin miktan pek ~oktur. 

KOM~U DEVLETLERtN 
PAvtYONLARI 

~vlet paviyonlarmdan Sovyet Rus 
ya, Mist.r ve Yunanistan paviyonlan 
halkm fazla alaka gosterdiklerf yer
lerdir. 

Yunan paviyonunda, bilhassa tu
rizm noktal nar.anndan v\icuda geti
~ olan zengin k~, YWlanis
tanda turizm i~lerine atf edilen ehem
miyeti tebarilz ettirmektedir. MlSlr 
paviyonunun en zengin k~si de pa
muk ve pamuklu mamulAt k~idir. 

Stimer Bank ve inhisarlar pa'v:iyon
lanrun azametu manzaralan !evkal-
ade giizeJdlr. 11 . 

TRAKYA PA\'iYONUNUN GtlZEL
LtGi VE ZENGil'U.tGt 

Trakya paviyonu, fuara i~tirak e
den paviyonlar arasmda in~a tarn 
ve dekorasyonu itibarile goze carpan 
bir eserdlr. 

Ba{lbakarum1z tsmet inonil lle ilc:
tis:at veldlimiz Celal Bayar ve diger 
veklllerimiz, Trakya paviyonunda ya-

nm saat kadar kalarak te~hir cdilen 
Trakyarun zengin mahsulat ve ma
mulltlm alaka ile tetkik etmbjlerdir. 
Bilhassa rnuntazarn grafikler, takdi
ri celbetmi~tir. Trakya paviyonunda 
y~ meyvalarmuzm ambalaj ~ek1ller1-
ni gosteren gilzel arnbalaj nlimune1e
ri ve modem an kovanlan vardlr. 
lo kilo yerine 70 kilo istihsal eden bu 
an kovanlarmdan ~imdi Trakyada 
3000 tane vardlr. Birkac senede bu 
mlktar 15 blne ~1karllac'hkt1r. 

:.tktfsat vekili CeIAl Bayar, Trakya 
paviyonunu gezdikten sonra pavl
yondaki muhtira defterine ~u satir
l&r1 yazmi~t1r: 

«Trakya paviyonunun i~ b~mda 
Olan ekonorni rnii~vir1 ~ok okumu~ 
bir arkad~tir. Vekdlet, onu Kazim 
Dirlkin emrine vermekle okumu~lu· 
gu, hayat kuvveti ve hayat gorgiisile 
blrle~ti~ ve eser rnuvaffak olmu~
tur. Takdir ederim.> 

Tilrkofis umumi reisi doktor Mec
det Alkin de, Tiirkofis ~ubelerilc ti
caret odalari milmessillerfnin dcko
l'asyon ve grafik il?leri l~in !ildr edin
mek i.izere Trakya paviyonunu ziya
ret etrnelerini tavsiye etmi~tir. 

DiGER VlLAYETLERiN 
PAViYONLARI 

Kocaell, Mugla, Aydin, Denizli, is
parta vilayetlerile diger vilayet ve ti
caret odalan paviyonlan da zengin
dir. Bilhassa Mugla paviyonu, av de
rilerinin i;okhigu ile hususi bir ehem
rniyet alm1l?tlr. 

Izmir ilzilm kurumunun, muhtelif 
iizi.im ni.imunelerl, istihsal ~ldllerl 
ve ihracat i~lerini gasteren zengin pa
viyonlan da i;ok gtizeldlr. Bir pavl
yonda temiz bir fekllde halka ~a da-
8'Jtllmaktachr. 

Fuar, izmirde gece hayatllll can
land1rm1l?tir. Yalmz eglenmek mak
sadile fuara gelenler de pek ~oktur. 
Istanbul ~ehir tiyatrosunun operet 
losrni, zengin temslllerine b~la~
t1r. A!;lk hava tiyatrosunun geni~ sa.
lonu her gece doludur. Rengarenk 
f1~lortan bilyilk havuzun etra
fmda her gece bfnlerce halk gezine
rek tuann zenginllgtni doya doya sey
retmektedirler. 

Fevblia. takdi.r edllen Trak ya pavlyonundan blr U,. 
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CB~~~~~~~~~~~n:J 
Ege pamuklar1 

Piyasaya yeni mahsul 
pamuklar gelmege ba§lad1 

Hasankale, §ark1n ~ok 
oirin bir kasabas1d1r 

Celikli ve kiikiirtlii kapl1calar1, i~me 
J I 
) maden sularile de me§hurdur 

Hasankale kaphcaJanndan bir goriinii~ 

Erzurum (A~) - Erzurumun 11calan ve igme maden sularile marftf 
87 kilometre ~arkmda Erzuruma gtizel olan sevimli Hasankale yazm etraftan 
bir yol ve aynca demiryolu ile de bagll gelenlerle dolup t~r. Kaphcalar et-
olan Hasankale dogunun en i;;irin ka- rafmda yiizlerce c;adJ.r lrurulur, otel-

~sabas1dJ.r. iranllerle Roma imparator- Ier tikhm tlkhm dolar. Bu gorillecek 
lugu arasmda daimi bir ihtilflf ve mi.i- bir alemdir. 
nazaa sahnesi olan Dicle, Frrat ve 
Aras vadileri hangi tarafm eline ge~
ml?ise kale ve surlarla tahkim etmi~
lerdir. Bu havalide adrm ba~ma bir 
kale harabesine, eski bir esere daima 
rastlarur. 

Akkoyunlu htikumdarlarmdan Uzun 
Hasan Erzurum ve havalisini zaptet
tigi zaman Pasin kasabasm1 surlar in
'iiasile tahkim etrni~ ve Pasinler adlill 
da kendi ismine izafetle Hasankaleye 
~evirrnil?tir. Qelikli ve kiikiirtH.i kap-

Az1h bir cani yakaland1 
Diyanbekir (Ak~m) - Bir sene 

evvel Dirik kazasmm Musuri koyi.in

den Mehmed oglu Halef ile Abdullah 
oglu H:>')am oldurerek firar eden 
ayni koyden Hakim oglu Alinin Diya
nbekire gelcrek gizlendigi zab1ta ta
rafmdan haber ahnrm~, yap1lan ara~
tlrma neticesinde saklancbg1 yerden 
bulunarak yakalanrru~ ve adliyeye 
teslim edilmi~tir. 

Krrklareli tapu mOdOrlOgO 
K ll'klareli (Ak~m) - Tekirdag 

tapu ba~k!tibi bay ihsan Tantilki.i 
tertian tapu miidiirli.igiine tayin edil

mi~tir. 

OLONCEYE 

Yazm kayna~an hayat ve ne~eye 
mukabil, kl~m her taraf .sessiz ve se
dasizdir. Hasankaleliler yazm kazan-
dlklarlill k1~m sarfederler ve sobalan
nm ba~mda ~ubuklanm ti.itti.irerek 
keyif ~atarlar. Hasankale bu havall-
nin adeta zahire ambandir. Halk da· 
ha ziyade ziraatle i~tigal ederler. Bu 
sevimli kazam1zda bir doktor varsa 
da eczanesi olmad1gmdan halk ~kft.
yetc;idir. 

Oren koyOnde bir cinayet 
izmir (A.k~m) - Kemalpa~ kaza

nm Oren koyiinde bir cinayet olm.u~
tur. Mustafa oglu Kaz1m ile arkada~ 
Mehmct oglu Hilseyin Tahsin ayni 
koyden Kerim oglu ah~1 Mustafayi 
bilinmiyen bir sebepten dolayi doge
rek Oldilrmu~lerdir. Katiller tutul
mu~, adliyeye verilmi~lerclir. 

1stanbul • Edirne yolu 
~orlu (~am) - istanbul - Edir

ne yolunun birinci klsun beton asfalt 
kaplamasma ba~lanrm~trr. ~antiye

de mti.tehass1s Mal~, Tekirdag nafia 
mtidiirii Adli Pelm, kls1m miihendisi 
gereken tecrlibe ve incelemeleri yap
rm~larcbr. 

Yolun her k1smmda iyi bir faaliyet 
goze c;arpmaktadir. 

KADARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Hastayi nerede yatlracaks1ruz? 
- Hastanm yatmasma li.izum yok!. 

Kiirtajdan bir iki saat sonra al1p gO
ttirebilirsiniz ! .. 

- u~ ~yhk gocuk almarun tehlikeli 
bir ameliyat olacagim soyltiyordunuz 
dcmin!.. 

- iyi ama azizim ben size bunun 
ii~ ayhk olm1yacagm1 ~mdiden temin 
edebllirim . 

- Hayir bu c;ocuk i.ig ayllktir. 
;· - inanmaym efendim inanma
Jln! .. Bu kadmlarm her ~eyi yalan
drr d!yorum size!.. 

- Eger hakikaten muayene ettigi
niz zaman ii~ ayhk c;1karsa o zaman ... 

- Hele bir muayene edelim, sonra 
karar veririz ... 

- Nereyc gctirccegim? 
- Buraya tabii! .. 
- Fakat buras1!.. Herkes tarafm-

dan ziyaret edilen bir ycrl.. Tanmma
DllZ ihtimali var degil mi?. 

Doktor kocaman agzm1 a<;arak so
iuk soguk giili.iyor .. . 

- Rica ederim, danlmaym ama, 

T efrika No : 65 ___ .,,,, 
pek garib di.i~iinilyorsunuz siz beye
fendi! .. ~imdi her i~imiz bitti de so
kak stirttiklerinin haysiyetini d~tin
mek mi kalcb!.. 

Bedri titriyor. . . Gozleri, klpkmmz1 
ve dumanh ... Cevap vermiyor ... 

- Peki, ne vakit getireyim? 
- Yann ak~am, ogleden sonra sa-

at dortte getirin!.. Bu ak~am yalmz 
bir ~ey yemesin! .. 

- Muayene i~in m i? 

- Hayrr efendim, yarm saat dort 
ile be~ arasmda bo~um! .. Hem mua
yenesini, hem de ktirtajm1 yapanz, 
biter gider! .. Saat alt1da ahr gotiiriir
si.intiz, yshut nas1l istersenlz, siz gi
dersiniz, bir arabaya koyar, savanz! .. 

- Yan~ dortte degil mi? 
- Evet!.. 
- Fakat bu saatte kimsenin bura-

da olmam1s1ru ric:i.. edecegim!. . 
- Mademki oyle istiyorsunuz, pek 

ala! .. S:ilonu bo~ blfakmaga ~all~I
nz!.. 

Bedri, sendeliyerck kalk1yor .. . Dil~
mcmek i!;in koU.ugun kenar1anru tu-

Izmir fifte hat/a 
Ankaraya 
baglqndz 

Ilk Ankara postas1 
Afyon - lsparta 

yolile geldi 

izmir (Ak~am) - Afyon - isparta -
Aycbn yolundan ilk Ankara postas1, 2 
eylill ak~arru izmire gelmi~ ve bu mes
ut hadise tezahtiratla tesit edilm~tir. 
~imdiye kadar izmire Ankaradan yal
mz Afyon yolile tren i~lerdi. Afyon -
Antalya hattmm in~aati devam et
mekte olmas1 .sebebile bundan sonra 
aydm hattma iltisak peyda eden ye
ni hattan da posta vc yolcu katarlan 
~liyecektir. Haftada ii~ gi.¢ Aycbndan 
Afyon-Eski~ehir-Ankara ve Hayda~
pa~aya ekspres kalkacaktlr. 

Aynca izmir - Nazilli, Aycbn - izmir 
ve Denizli - Ortaklar arasmda tren ve 
ray otobtis seferleri de ihdas edilmi~
tir. Rahat ve seri seferlerden balk ~ok 
memnundur. 

$eker fabrikas1 ~ah§ma!a 
· · bajlad1 

Eski~ehir (Ak~am) - ~eker fabri
kasma ilk pancarlar i;aqamba giinii 
gelmi~ ve fabrika ~eker imallne ba~la
IDlli!tlr. -

fzmir (Ak-?am) - Yeni mahsul 
pamuktan, piyasaya gelen mikt:.>.r, 
piyasa ihtiyacm1 kar-?1llyacak derece
de degildir. On be~ gun i~inde lzmire 
pamuk mmtakalanndan mtihim mik
tarda pamuk getirilecegi ve .sa
tilacagi tahmin edilmektedir. A
livre pamuk sat1~lan devam ediyor. 
~imdiye kadar 1000 balyadan fazla 
Alivre pamuk sati~1 yap1lm1~tir. Bu 
miktarm pek yakmda bir misli arta
cag1 tahmin ediliyor. Uzi.im ve incir 
sat1-?lan son hafta i~inde ~ok hararet
li devam etmi~tir. ihracat mevsimi 
mtinasebetile bu sati~ ~eklinin, uzun 
zaman devam edecegi anla~11lyor. 

• PALAMUT QOK BEREKETLi 

Bu sene palamut mahsulii ~ok be
reketlidir. Piyasaya yeni mahsulden 
ufak tefek partiler gelmekte ve satll
maktacbr. Kamantina nevinden bu 
hafta gelen bir parti mal kentali 390 
kur~tan sati~tir. Zeytinyag1 u.Ze
rinden hi~ rouamele olmuyo_r. 

Mububat ve zahire sati~ar1 normal 
bm ~ekildedir. Arpa sat~ ~ok" durgun
dur. Bakla fiati 5 ktiru~a kadar yUk
selmi~tir ve saglamllgtnt muhafaza 
etmektedir. 

Evkaf hamam1 
Es~ehir (Ak~am) - Yeni Evkaf 

h amarmrun in~sma siiratle devam 
edilrnektedir. in~t iki aya kadar 
bitecektir. 

. ' • -r ,,,. 
. .: "' .. .. 

Tokatta zafer bayratn1 merasimt ve merasime f!;tirak eden sporculann bazm 

tuyor ... Dudaklannda soluk bir renk ... 
Yilrtiyor. .. Arkadan doktorun sesi. .. 

- Fiat meselesi efendim. 
- Neyse isteqiginiz veririz dok-

tor!.. · 
- f?ey, onu arzedecektim ki, eger 

ruhla ameliyat edilmesini arzu bu
yurursaniz biraz masrafll olur da ! .. 

- Ne demek anlamadlm! .. 
- Bayiltmadan yapllan ki.irtajlar-

dan elli lira abyoruz. Bayilblarak ya
p1lanlardan ise altmi~ lira! .. Be~ lira 
da ~uvestere vereceksiniz. Ni~in! .. Ha, 
baknuz, kiirtaj yapllmas1 ltizumunu 
rapor halinde yazacak arkada~ ta ay
nca ur; lira aJacaktIT! .. 
-~ey! .. 
- Fiatimiz rooktudur efendim. 
- Fiatiniz1 soylemek istemiyorum. 

Bayiltmadan jap11Irsa ... 
- Tabii biraz duyacak! .. Arna ne 

zaran var, tahammill edilmez bir izt1-
rab degildir. isterseniz fazla masrafa 
girmeyin, ruhsuz yapahm ameliyati!. 

- Demek, bayiltillp bay1lt1lmamak 
hastarun vaziyeti ile aiakadar degil
dir. Ameliyat parasmm miktarm1 in
diren, ~1kartan bir sebep bu oyle mi? 

- Tabii tabii, dogrudan fiat mese
lesi! .. 

- <;ok ala! .. 0 halde bay1ltirs1mz!. 
- Gille gtile beyim; yarm saat 

dortte! .. Unutmaym bir ~ey yernesin 
amal.. 

Bedri; ta~ ve karanhk merdiven
lerden sendeliyerek iniyor. .. Kulakla
nnda bir ugultu ... f?imdiye kadar i~it
medigi, duymad1gi kan~lk bir ugw
tu!.. Dizlerinin k.mlacak gibi s1zlad1-
gm1 ve biikiildugiinii hissediyor ... 
Elile merdivenin parmakllklanm tu
tarak, ag1r ag1r inmege devam edi
yor ! .. Kulaklarmda hep o kan~lk, bo
guk gi.iriilti.iler: «Onlar birbirlerine 
benzerler! .. Onlar birbirlerine benzer
ler! .. '> Apart1manm sokak kap1sma 
titreyerek ~1k1yor... Yiiruyor .. . 

Kalcbrunlar, rtizgar, ~amur, sis ve 
golgeler! .. 

Geceler konu~uyor! .. 
Ayni gti.ntin gecesi... Bedrinin 

evindeyiz gene!.. Saa.ton iki ... Pence
renin ac;1k kalan kenadanndan, taze 
toprak kokllian geliyor. .. Uzaklarda 
pmldlyan IJ?Iklar ... Btilend; bir ko~e
de btiztilmii~ oturuyor! .. Elinde, kii
c;tik bir kitab ... Islanan gozleIJni men
dilile ikide bir silerek kitabl' okuma
ga c;ah91yor ... Bugulu camlar!.. Bed
ri, ba~m1 kancpenin arkasma yasla
mi~, gozler i kapal1, oyle duruyor . .. 
Uykusuz gec,;en iki gecenin yorgunlu
gu ilc goz kapaklan kendi kendine 
kapamyor ... · iki sene gibi uzayan iki 
gece!.. Yiiztindeki ~izgiler, sanki biraz 
daha derinle~mi~, ve sac,;Jan sanki 
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KADIN KO~ESI 

Zarif bir elbise 

Siyah uzerine ye~il benekll ipek
liden yap1lan elbise: Giizel dekuplar· 
la si.islenmi~tir. Uzerine giyilen kolsu21 
ayni kum~tan k1Sa cekct vardJ.r. 
f 11 t nut 1l111111u111nn11 nu t unnn 1111ntntuuntn111uu1u 

Oziim sat1~lar1 
Fiatlerin miihim mikdarda 

yiikselecegi umuluyor 

izmir (Ak~am) - izmir iiziim ku
rumu, piyasadan iiziim satm almaga 
ba~lanu~tlr. Bu miiessescye Avrupada
ki sati~ ycrlerinden birc;ok sipari~ler 

yerine getirmek ic;in iiz'i.im kurumu 
~imdiden mtihim miktarda kmu iJzi.im 
satm alacaktir. Bu sayedc iiztim fiat

lerinin mi.ihim surette yi.ikselecegi 
tahmin ediliyor. 

lnhisarlar idaresi de adi kalitedcn 
iiziimleri satm almaktad1r. Bu ytiz
den adi kalite uztim fiatlerindc bir 
kuru~luk bir ytikseli~ goriilmti?tiir . 
inhisarlar idaresi, piyasadan a ld1gi 
bu iiztimlerden suma imal edeccktir. 
Diger taraftan ~araphk ya~ tiziim 
mi.ibayaasma da devam olrnaktadrr. 
filimdiye kadar satm almm1~ olan mii
him miktarda ya~ iiziimden ~arap 
imal edilmi~tir. 

Bu ~araplar, Tekirdagma gonderi
lerek oradaki Kavlarda bir sene b::?k
letilccek ve sonra sat1~ 91ka11laca.k
tir. 

inhisarlar idaresi, Nazilli ve Aydm 
havalisinde hurda incir mtibayaas1-

na da ba~lanru;;tir. 

biraz daha beyazlaJ?rm~br. . . B~mda 
beynini par~allyacak yeni bir a gn t .• 

Mafsallanmn, klnhr gibi, Sizlacbg-J.
m duyuyor . .. Derin bir sessizlik!.. 

Bir arahk gozlerini ac;1yor ... Oda· 
nm bir ucunda btiziil:rnii~ duran, klz 
karde~ine baklyor ... Dag1mk .sac;larla 
ortillti san bir yuz... <;okiik omuz
lar ... 

- Ne okuyorsun Billend, orada? 
Klz, korkun~ bir rtiyadan uyarur 

gibi birdenbire silkinerek ba~1 kal
dm.yor ... Sesindc a c1 bir titreyi~ ... 

- «Bir ameliyat olu~un psikoloji-
sini~ okuyorum. 

- Nereden buldun bu kitab1! .. 
- Elimc gec;ti! .. 
- O~I Ben de dinliyeyim! .. 
Klz; yaJ?larla bugulanan gozlerin1 

silerck ag1r ag-J.r yaz1yi okumaga ba~
by01·: 

«Hastanede ak~am, ameliyat olma
dan cvvel, mec;hul alemler ak~anucbr. 
ic,;inizde biraz hayat kmntlSl kalm1~
tir ... Fakat daha fazla oli.imii dti~ii

ni.ir, oltimden korkarsm1z. Bu gE..ce 
sizi a<; b1rak1yorlar . . . Biraz sonra bir 
hem~ire beyaz bir h ayalet gibi ba~1-
ruza dikilecektir. Elinde yeeyil bir 9i~e 

var! .. i c,;cccksiniz onu! .. Hazirhk ge
ceden ba~Iam1~tir. Saat on iki ... Ko
gu~ta yalruz bir tek 1 ~1k yamyor ... 

(Arkas1 var) 
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ldmanyurdu Ankaragii-
3-1 nas1l yendi? •• cunu •• 

. Ma~ heyecanl1 oldu, Ankaral1lar giizel 
Hususi hayatta ihti~~m1 oynama1ar1n• ragmen gol c;1karamad1 

~ok seven bir artist' 
Dolores de/ Rionun evi Hollivutun en mukemmel bina

/ar1ndan biridir. Artistin giydiji elbiseler fok ag1rd1r 

·~ 

l Yukanda: Ankara gi.i.ciinii 3 - 1 yenen id.man yurdu, ..-iJda: Ankara gilciin1 
. ilk gol oluyor 

Hollivut artistleri arasmda Marle
ne Dietrich ile Greta Garbo husust 
hayatlarmda gayet sade y~arken ~e
Virdikleri filimlerde rol icab1 muhte
~m tuvaletli~ s~r:i~larda oturan, her
kesi kendine ao?J,k eden kadmlan tem
sil ederler. 

Dolores del Rio ise bunlann bi.isbi.i
tun aksidir. Qevirdigi filimlerde sade, 
fakat, hususi hayatmda iht~ se-
ven, daima kendisinden bahsedilme
sine c;alI~an bir artisttir. 

. Hollivuttaki evi bi.iyi.ik bah~eler 

. !yil1de <iuvarlan srr~a, kap1lan oymalt 
aga" veya madeni bir maddeden, yer
Jeri siyah lakedir. Odalanna, salonla-

Artist mubte~em..Wr tuvaletle 

Dolores del Rio ~digi filimlerden lki sahnede 

nna, bah yerine, vah~i hayvan post
lc.n serllmi~tir. V!\Zolardaki c;i~ekler 
daima en nadide ve renkleri siyab, 
mor, altm sanSI olan orkidelerdir. 

GiydJgi elbiselerin etegi arkadan 
ild ii~ metre uzun ve parlak ipekli
den, krep satendendir. intihap ettigi 
kuma.par beyaz, limon sans1 ve krem 
rengindedir. Kendisinin sal(lan siyah 
clldi altm rengini anchrmaktachr. 

Doloresin bi1tiln bu iht~ammi ve 
gi.izelligini cazip bir surette ortaya 
atan kocas1 Cedric Gibbonsdur. Ced
ric bir ~ok filim ~rketlerinde c;ah~r. 
i~ ~evrilen fillmlerin yatak odalanru 
salonlanru, yemek salonlanm tan
zim ve tefti~ etmektir. Fevkala.de bir 
zevki sellme malik oldugu i~in tefri~ 
ettigi odalar fllmin bi.iyiik bir cazibe
sini te~kil etmektedir. 

Cedric .kansrmn tuvaletlerini inti
hap eder, ve hangi tuvaletle hangi sa
londa hangi koltukta oturacaguu ta
yin eder. Doloresin koca.sma o kadar 
itimach vardlr kl h~r soylcdigini ka
bul eder ve bir ziyafet verecegi zaman 
kocas1mn fikrini alarak evde bunun 
prov8.Sllll yapar. Oiyecegi elbise, otu
racag1 koltuk, vazodaki ~i~eklerin 

rengi, yanacak olan lambalann ziya
m, hepsi tesbit edildikten sonra dave
tiy,eler gonderillr. 

son verdigi ziyafetteki 1hti~am her
kesl hayrette bl.I'~br. Dolores 
mor krep do~in kaph bir koltukta 
oturmUf, iizerine altm ~emeli san 
kadife elbise gi~ti. Koltugun ya
rundaki masa i.izerine ye~ billtir va
zo i"inde siyah orkidelerle beyaz zam
baklar konmu~tu. 

Sofrada ~atal ve tabaklar altm ve 
gi.im~ltl, bardaklar en nadide kesme 
billtirdandl. 

Dolores ev kadnudlr. Misafirlerine 
Frans1z usulii yahut Meksika usu
li.i fevkalA.de nefis yemekler ikram et

' mcktedir. Kendisinin esmer gi.i7.e}ll-

. 
gini meydana .;lkarmak i~in iki san-
~n arkada~ intihap etmi~tir. Bunlar 
Constance Bennet ile Anita Luisedir. 

Dolores sinema artistllginde mu:
vaffak olmak i~in ~u ii~ kaideye dik
kat etmek lazundlr diyor: Blrincisi 
diger kadlnlardan btisbiiti.in ba~ka 
bir tip yaratmak. Iltincisi miitekeb
bir olma.k, ii~i.inci.isti Jlodbin olmak ... 

Moris ~ovalye ile evlenecegi rivayet
leri teeyyiid etmeyen sinema ytlchz1 

Kay Fransis 

Samsun (Aksam) - Di.in Bafra -
Balksporla 'yapbgi birinci ma~1ru 5-4 
fie kazanan Ankara birincisi, ikinci 
ma.crm bugiin, Karadeniz ve Samsun 
f&Dlpiyonu id.man yurdile yapti. Yeni 
fE!h1r sta.dl 2 - 3 bin ki~iyi bir araya 
topla:tlll{'tl. Seyirciler arasmda vali ve 
part! b~nuz Fuad Tuksal, bele
dlye reisi ve bir ~ok bayanlar bulunu
yordu. Ankara gilcii bugiln sahaya , 
degt¢k bir talmnla ~lktllar: 

Natlk - Enver, Nusret - Nazmi, Se
mih, Orhan - Hamdi, Fahri, Bilal, 
-r.r, Sallh. 

idman yw·du: Nuri - Fazll, Muhlis -
Enver, Sal8.h, Htiseyin - Ahmed, Nec
mi, Salih, Murad, Celal. 

1lk aklm idman yurdu yap1yor. 
id.man yurdu santrforunun uzun bir 
pasuu alan Murad Ankara kalesine 
alnyor ve 10 pastan ~ektigi silo bir 
~tu Natlk biiyi.ik bir soguk kanhhk
la kurtanyor. 

tdman yurdu kalccisi gtizel bir kur
tan~ yaparken bayillyor. Oyun mti
tevazin... Samsunlular, arka arkaya 
lki bol f1rsati kac;rrdllar. Santrhaflan 
Semihten "°k giizel paslar alan An
kara gticil forlan gene gtizel kombine 
zonlarile idman yurdu kalesine in
mege b~lad1Jar. Ankarahlar da bu
gi.in mi.itemadiyen gol ka!;myorlar. 

Nihayet 12 nci dakikada idman 
yurdunun mcrkez muhacirni Salih ilk 
golti atti. Halk bu goli.i tezahiiratla 
.kar~Iladl. 

Ankara gticii bu goli.i yer ycmcz, 
daha fazla a~lldl ve tehlikeli akmlara 
ba..padl. idman yurduna c.rka arkaya 
iki korner oldu. Fakat candan oym
yan idman yurdu miidafaa ve kaleci
si bu tehlikele1i hep atlatti. H::ikcm 
Ankaramn bir aklru favullc kesen id
man yurdu aleyhine penalti ver
di ve izmirli Nazminin c;ektigi pe
nalt1 Ankara ~ampiyonunun yegane 
~ref say151 oldu. Top santraya gelir 
gelmez idman yurdu slln bir akm 
yapt1 ve santrfor Salih bomba gibi 
blr ~iitle topu ikhlci defa Ankara gii
ctl kalesine takb. 

Ankarahlar giizel oyunlarma rag
men ilk devreyi 2-1 magh1p vaziyctte 
bitirdiler. 

ikinci devrenin on dakikas1 Anka
rahlai;m tamamen hfildmiyeti a1tm
da gec;ti. Bu miiddet ic;ersincle onun
cu dakikadan sonra idrnan yurdu bu 
tazyik ~enberini y1tarak Ankara ka
lesine inmege ba~ladl. Murad ve Sa
llhin akmlan daima tehlikeJi oluyor. 
'.AnkaraWann tistliste ya.Ptiklan akm-

lar hep neticesiz kallyor. 
Ankarahla.rdan Nazmi, Semih, Ya

~ar, Hamdi, Bilal !;Ok gilzel oy
nuyorlar. Bilhassa santrhaf Semih 
taklmm belkemigi oldugunu her da
kika gosteriyor. 

Oyunun son dakikalan yakla~1yor. Hi" olmazsa beraberligi temin etmek 
isteyen Ankara ifampiyonu canla ba~
Ia oymyarak alan iistiine akm yap1-
yor. Bu akllllar pas tevziat1, top kes
leri, kafa vuru¥an itibarile fevkala
de gi.izel olmasma ragmen gol temin 
edemiyor. 

40 nc1 dakikada tekrar sagdan An
kara kalesine inen idman yurdu sol 
ii; Muradln f evkarnde bir kafa vuru
~ile 3 iincu koUerini de atarak ma~1 
3 - 1 gibi iyi bir netice ile bitirdi. 

Ankarahlar magliip olmalarma 
ragmen teknik balmmndan c;ok us
tiin olduklnnru gostermi~ler ve bura
da ~ok iyi bir tesir birakrru~lardir, 

Ankara gi.ici.intin bilhassa top kesi~
ltri, kafa vuru~an pas tcvziah ve 
kombinezonlan cok giizeldi. T~k1m
da ba~ta Semih olmak i.izere, Y.l~r, 
Nazmi, Bilal, Hamdi, Enver c;ok mu
vaffak oldular. 

iam·an yurduna gelincc, Samsunun 
bil icik g6z bebegi olan bu ta kl mm 
galibiycti i;ok bliyi.ik bir scvinc; uyan
dlrmi~tir. Qok giizel bir oyun oym
yan Idman yurdundan bilhassa; Mu
rad, Salih, Nuri, Faz1l, Enver ~ok 
muvaffak oldular. 

AK~AM 
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Her aqam r 
bir hikaye , Bakawalpur mihracesi 

Biilent kendislle pek mefgul olma
mata. ondan blra.s yiiz ~r gibl 
danarunaia b~laymca, Sevgi hemen 
faaliyete g~ti. Dostlarmdan bir aile 
Karadenizde seyhate ~lklyorlardl. Bi
letlni aid.I, onlarla beraber Ege vapu
rlle lAtif bir seyahat yaptI. On bir giin 
sonra istanbula dondufil zaman, Sev
ginin dostlan arasmda heyecan u
yandlnci b1r haber dolqtl. Sevgi va
purda Bakawalpur mJhracesi ile 
tani~t Bu muarefe ferefine Sev
gi blr ~Y ziyafeti t.ertip ettL ~flllese 
seyahatini hlkAye edlyOrdu. Billent 
JUlCUlull: hlkiyelerile ~ mqgul ol
mUIQf g:lbl &Oriinmeie ~makla 00. 
raber, Sevginin anlatbklanndan bir 
kelimeyi bile k~mmyordu. 

Nihal soruyordu: 
- Bu sayahatte en ~ok ne h~una 

git ti, Sevgi? Amma, kuzum dogrusu
mi 80ylel 

Bevgi utamr gibi, gmterinl yere eg-
di: 

- Bakawalpur mihracesi, dec:ll. 
sonra lzahat verdi: 

- H!ndl.stllnm en 21e11gtn hillcUm
darlanndan blri... otus y&flannda.. 
Avrupada i;ok y~am1~ ... Binbir gece 
hikAyeleri gibi bir ~y .. . 

Biilent bndltiDi tutanuJarak ej-
lendi: • 

- OemJde de Hintli klyafeti lle, 
elmaslar ~e mi dol&flyordu? Her
kese aw~ avu~ yalmt ziimriit mtl da
ptiyo1du? 

- Ah Billenti;igim, ne kadar ahk 
~.sen! 

Sevgi dalgm dalgm ayaga blkb. 
Bir rnasanm iistiinden bir fotograf a
larak Nihale uzatt.I. Nihal dikkatli 
dikkatli resme baktlktan sonra, i~ni 
~elrtt: 

- Enfes bir par~a! dedi. 
Biilent alay etmek istiyordu: 
- Tabii bu mihrace sana ~lldlrasi

ye a~1k oldu, dcgil mi Sevgi? 
- Hay1r, hi~ ~lldlrmad1. Herhalde 

sendcn ~ok akllh idi. Yalmz, benimle 
evlenmege kalkti. 

Peran ate~li ate~li sordu: _ 
- Mihraccnin servcti ne kadar? Yiiz 

milyon var m1? 
Billent eglendi: 

- Sevgi yiiksek d~iincelidlr. Mll
yonlara al~ etmez. 

- Ben yalrm bir noktayi d~
diim. Mthrace mlsliFan deifl. thke
si pek giizel, pek miiterakki irni~. 
Muhte~em sarayi Varmlf, dlrat, deb
debe yolunda imif. Fakat blr mecmi 
lie evlenmeje bir Uirlil kail olama,. 
chm. Bana bir yakut ytizi.ik hediye et
mek istlyordu. Tabll nddettim. Bu
nun iberfne artistlk blr hediye verdt: 
Jtft~ftk btr hallm.'ttstimde blr sbrabe 
'far. Ujur getlrlrmlf diyorla:r. 

- Aman fUllU gaster bbe, Sevgl. 
8eYgl mDaracenm hedtfeant dmt,. 

Janna gasterdi. Bu ye~il tqll, alellde 
b1r balka 1dL Tqm merfnde blr 
akarabe mahk6ktu.. Biitiin bayanlar 

bu halkaya btlyilchlar, imrendiler. 
Biilent mtistehziyane aordu; 
- Bari bu halka ugur getirdi mi? 
- Buras1 benim bilecegim ~y! 

••• 
BWent art1k Sevgiyi ihmal edemez 

oldu. Bir sene sonra, ~1ldlraslye sev
digf kans1 Sevgi ile ~tanci tarafla
tmda bir k5'kte yaz rnevsimlni g~
riyorlardJ. Btilent hem rnesut idi, hem 
de koltuklan pek kabanyordu. Diin
yamn en .rengln adamlanndan gilzel 
bir mihraceye tercih edilmek onun 
Jneti nefstni pek okfuyontu. 

Bir giiD ciddi tanrll bir adam k~
kiin kaplSllll ~dl: 

- Bir otomobll kazas1 oldu, diyor
du. Bir yarall var. Kendisini otomobil 
lle hemen nakletm:ek tehlikell g0rii -
niiyor. Acaba yirml dOrt saat i~ onu 
buraya kabul edebilir rnisinlz? TabU 
bunun l~iD arzu edecegum Dir bedel 
tediye edilecektir. Yaralanan Baka
walpur mihracesidir. Ben de hususi 
doktoruyum. 

Sevgi bu sazlerl ~tince dizlerlnin 
bail ~ur glbt oldu. Bqr d6ndtt. 
Bir k<>itutun merine chlftu. 

Yarahyi alt katta bir odaya yerl~ 
tirdiler. Sevgi hastanm odasma gir
dlll zaman, t.opa.rlak yilzlii bir &dam 
gOrdii. Bir sene evvel dostlarma gOB
terdiii resme benzemesine imkAn 

yoktu. Kendislne kar~ duydugu nev
midane qktan bu klhga girdigtni de 
iddfa edemezdi. Cfulkii ~ btr tn
saru semlrttlil flmdiye kadar gtsriil
mttf b1r ¥!Y degtldi. Bunun t~n, o ak
'81D Bment eve geldigi zaman, ona: 
mlhraceyi gOltermemege karar Yerdi. 

Bu zor btr i~ degildt. Doktorlar mih
racenin yamna kimsenin girmesine 
mfisaade etmiyorlar demek kAfi idi. 
Fakat mihracenin oraya g~ bir te
sadilf eseri olduguna Billendi inan
dlrmak kabil olanuyordu. 

- Bu herif senin pe~ini b1rakma
maga azmetmi~. diyordu. Paralarma 
g'(iventyorf Buradan defolunc1ya ka
dar odandan ~llmuyacakmt, anbyor 
musun? tyileftikten 80Dl'8. sana bir 
feyler soylemeje kalkacak olursa 0 

zaman ben ona gasteririm.l 
\ ••• 

Ert.esi aqam Sevgl, Billende: 
- Blllyor musun? dedf. Herifler 

~gimiz zahrnete mukabfl iki yiiz 
lira verdller ... 

Billent yerinden fJrlach: 
- 'Uatune bir de hakaret ha! Ver 

fU peraJan bana. .. 
Billent hemen kibriti yakti. Para

lan tutufturmak istlyordu.Fakat bir
denbfre vazg~tl. 

- Fatfr ~ara hediye ederiz, 
dedl. 

8eYgl ¥nt ~ktl: 
- Cok lyl tlkir amma... Ben bir 

1111.vi tlUd almaJc llCl)Oictwn. 
- Sana bunu ben alamaz m1yun? 
- A1m1n amma... Olamaz, derne-

mtn mi? 

·• KARA YELKENLI KADiR&A • 
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y~ isyammn siiraUe butml-1 Y~ iayamm b&Stiran KW~ All 
masmda KW~ All pqamn da b\lyiik deiil midir? 
hlrnmeU g<Srfilrnil~til. Ocak alaJan Piyale paf& sadraEamm kanaatini 
kaptan pa.,ayi ~ok severlerdi .. yeni~ 
ri..lerin IOI1 kar..n kaldlrdlkl.an giln 
Klh~ All paf& bir klr ata binerek ye
~ri oca~na gltmif ve: 

- Evlltlanm, ne yapiyorsunuz? 
Barpten daner donmez aizl g6rmeie 
geldim .. derdiniz nedlr? 

Dlyince hepslnin birden yelkenlert 
suya inlvermlfti. Bundan 80Dl'& hi~ 
b1r ocak ba.f kalchrmanu.f, lrtmsentn 
camm yakmanu~, ve ortalJlt kanfbr
maktan ~ekinmlftl. 

Piyale paf&, kaptan J>8.7&111D yenl
~rlleri bu kadnr kolay yat~rd:Jltm 
gtsriince hiddetindeil kttplere bindi. 

Sokullu Mehmed pafaya; 
- Bu herif her ~ye burnunu so

kuyor. Onun yenl~erilerle temasi ya
nn bizirn i~in de tehlikell olabillr. 

Dedl. Sokullu, Piyale ~anm ka
fasmdan ge~enlerl aynada gariir gibl 
okuyordu. 

- Hakk1mz var ama, ortada duran 
bir hakikatl na.Sil lnklr edelim? dedi. 

dellftlremlyeceilnl anlaymca sus
mllftu. 

Susrn1,1ftu ama .. el altindan da ka~ 
tan paf&Dln lruyusunu Itazmaga, onu 
JDeYldfnden yuvarlamak l~in var kuv
vetlle ~ da bafl•m•fb. 

ifte Tilrk aaraymda, vezirlerin bOy
le blrbirlerine girerek ildnci Seliml 
kukla gibl oynatmak istedikleri 11ra
da lngtuz sulannda ~ heyecanh 
deniz harpleri oluyordu. 

- 10-
AkDENIZE V<{VNctt ~~ 

JIAZIRLl(U 
Sokullu Mehmed pa~ tersanede 

biltiin ~ mevsiminde yapllan hazir
hklan yakmdan gormek .lstiyordu. 
Bir giln on 1ki ~ifte hiinklr kayigma 
biner_ek. kilrkiine sarildl.. Topkap1 
88hlllnden Hallee indi. 
Klh~ Ali ~ her sabah erkenden 

lf baf!na geliyor, yeni teknelerin iize
rinde ~a11¥ln i~~ileri birer birer goz-

Akpm gazetelerinden birinde cEn
telljans servise karp bk TOrk> ba.t
llp altmda bir taklm JUl)ar baill
maktadu. Bu yazilarda Ollniif adam
lara atfen bazl vakalar anlatllchp s1-
rada hentiz sag olanl~n iaimleri de 
kan~tmlmaktachr. Bunlar ruasmda 
benim ismimin de sl1c silt yazild1gmi 
goriiyor ve i~diyorum. 

Bu yazilan yazan ada.ml tan1yor
sam da bahsedilen ~ekilde kendisile 
temas ve rniin:uebeUm oldugunu ha
tU'larn1yorum. Yazilarda isimleri ge
~ bazi arkada~Ianm da ayni ~yi 
sayliiyorlar. 1Bu yazilar ~ habra
lann romanla-1tJnlrm~ bir ~kli olsa 
gerek. Bunlara hakiki isiinlcr k:in~ 
t1rmak vakalara tarih! blr mahiyet 
vermek olur. Buna kar¥ susmak fse 
bu mahiyeti tasd!k etmek otacagi i~in 
bana ait klsimlann dogru olinadlglnl 
bilclirmek mecburiyetinde kaldun. 

~ A* Btklai - Rael o 
S Eyliil 936 Paar 

Istanbul - 12,30 Muhtelif pliklar 
ve halt mnsikisi, 18 Tepebql bah~e
sinden n:\kll, 19 Baberler, 19,15 Muh
telif pl4Jrlar, 20 ll:uhtelif sololar plik, 
20,30 Stiidyo orlrestralan, 21,30 Son 
haberler, s:iat 22 den sonra Anadolu 
ajanumn guetelere mah1U1 havadia 
senilll verilecektfr. 

'JEyliiJHI......._. 
lstan .. 1 - 18: Dans musfkisi (pill) 

19: Haberler, 19,10: Tfirk~ operet ve 
fllJm ~Ian (pla~). 20: Slhhi kon
ferans (Dr. Fahri Celal tarafmdan) 
Ke.kemelik hakkmdan, 20,30: Stud
yo orkestralan, 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajans1-
run gazet.elere mabaus havadis servi
si verilecektir. 

• 

Ev, aparhman kiralama 

meniminde AK.$Alrm 

llUCUK ILANLARI 
lciracrlaT w bina salriplm ;,;n 

En emtn, en slnltl n 
II llCllZ natadu 

O a~ Biilent Sevgiye giizel bir 
ma'Yi tllki gettrirdi: 

- :Ben motoslkletten ~tlrn, 
diyordu. 

sevgfnfn dostlan bu mavi tllldyi 
pet 'beiendiler. Sevgi ~n. n*11: 

- ~u rnihrace bana hep ugur ge
tircU, diyordu. Muhakkak halkarun 
tesiri.. 

GOzleri, Tramcmda bir dUkkAndan 

bef on :turw;a aldljl bu yalancl balka
ya dogru dikildi. 

Hiktiyeci 

den gec;irerek ycni emirler veriyordu. 
Sadrazam tersaneye yakl~r yak

l8.fiD8.Z hazir ol borusu ~ ba~
lamlft1. Sahlldeki levendler bir siraya 
djzil~rek sadrazanu selAmladllar .. 
tersanede biiyiik bir intizam ve ~!
Jerde g0ze ~arpan bir ~eviklik ve ltaat 
Y&rdl. 

Solrullu yeniden tezgihlarda kuru
Jan yebnif gemiyi gOzden ~: 

- Donanmamiz bunlarla beraber 
~ yiiz gemlyi bulacak, degll mi? 
~Ali P8f8 ha'ftUllll aoguk olma

sma rapien bir i~i glbl toUanru 11-

~1: 
- Evet devletlim, dedi, (l~ yiizu bi-

le gecsecek bu gt~c. 
- Slzi bOyle her dakik& ~ ~da 

gordUk~e gogsiirn kabanyor, pqam! 
Barbarosun kurdugu bu biiyiik tez
gi.hlan kiif ve pas i~dc gorseydim, 
l~im sizhyacaktl de>grusu. Onu arat
nnyorsunuz arbk. Tebrlk ederim sizl. 

Kl11~ Ali~ mutevazi blr adamch: 
- Kulunuz Barbarosun ancak ~

ragi olabllirim, devletli~I ve btttiin 
gayretimle onun tuttugu yoldan gt
diyorum. Onun tersanede lrurdugu 
dilzenleri bozmamaga ~ah~yorurn .. 

- ilkbaharda yapncagmuz fi~iincii 
Akdeniz seferinde (fnebahtl) bozgu
nunun ac1sim ~Ikaracagirmzt samyo
rum. Hadtsatin da bize yard.Im edece
li muhakkaktir. 

KontrolOr abnacakhr 
Iktisat Vekiletinden: 
M.'itaitit 't'e ihracabn miirabbeai ft korun•a11 hakkmda 1705 • 

3018 aamarab kaamalara mideaiden mer'i1ete 1irmit ve airecek olaa 
nizamname ve kararname hiikiimlerinin tatbikini miirakabe etmek iti1J4 
tavzif olunmak iizere 30 kadar kontrolor yetittirilecektir. Bu zevat, iki 
ay kadar bir miiddetle devam 1tmek Gzere vekilet~e a~1lacak ihti.aa 
kuralar1ndan ehliyetname ald1ktan sonra 15 birinci kinun 1936 daa 
itibaren ehliyetlerine ve vazif elerinin ehemmiyetine gore 150..250 lira 
ayhk iicretlerle memleketin muhtelif ihra~ merke.z ve limanlar1nda i .. 
tihdam olunacaktir. Kura miiddetince kenclilerine 100 lira kadar ayldc 
iicret verilecelrtir. 

Taliplerin haiz olmalan icabeden hatlica va11f ve tartla• tunlarcbr: 
1 - En az lise veya bu derecedeki Ticaret mektebi mezunu olm~k; 
2 - Atk•liiiai J&pmlf buluamak; 
3 - 40 Y•tmdan yukan afmamak; 
4 - Huaniihal e1hab1ndan oldui111111 tevaik etmek. 
Yiilrsek Ticaret veya Ziraat tahaili sormiit olanlar ve liaan hilenler 

tercih olwmr. 
Taliplerin, yukanclaki va11f ve t•rtlan haiz olduklar1n1 101teren ..... 

sikalan raptetmek 1uretile hirer istida ile en Ir~ 10 Eylil 1936 tarihiae 
luular bizzat veya tabriren lktiaad veliileti ~ ticaret umum miidirlii
iilae miiracaat eh weieri ltizumu ilia olunur. (608) (711) 

I lnhisarlar U Mll.d11.rlf1Hntlen: I 
1 - 282,90 lira ketif bedelli Galata balnm evi bir numarab k11m1 

oluk ve dereleri tamirata. 
2 - 222,41 lira ketif bedelli Cibali kutu f abrika11 yemekhane katm

da 1ap1lacak infaat. 
3 - 208,45 lira ketif bedelli Kabatatda )ev&ZJD1 Te miihayaat tubeal 

~inuuua yaimurdan akan bona "Ye derlerin tamiriyle kepfte 101terilen 
diier aaam pazarhkla ekailtmeye koaulmuttur. 

Ekailtme tS/IX/936 tarihine raatlayan aah aiinii aaat 14 te Kabata,. 
da inhiaarlar levaz1m ve miibayaat tube1i miidilrliigilndeki ahm komi... 
yonanda yap1lacakbr. 

lateklileria ketifnamelerini gormek iizere hergiin ve puarlrk i~in de 
% 7,5 guvenme paralarile birlikte ta1ia olunan pn ve aaatte yukarula 
sozii g~en,.komiayona miiracaatlar1. (823) 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden: 

1 - Yiikaek Ziraat Enstitilsunun )"lll1k ihtiyac1 olan a.,ai1da iaimlui 
yaz1b 6 kalem sabun, soda, vesaire hizalarmda gosterikn muhammen 
becleller iizerindea toptan ~ik ekailtmeye konulmuttur • 

2 - lhale YUbelr E•etitiid binaamda toplanan lclare ve ihale ko
miaJOBu tarafmclata 8/9/936 tarihine rutlay~ aah sinii 1aat 16 da ya• 
p1lacakbr. 

3 - M1l't'akkat teminat 264 liradtr . 
4 - Paru1z p.rtnamesini almak isteyenler daire miidiirlijiine mura• 

caatlan. (554) (652) 
Kilo Kurut 

Cinai Miktarr Seher kiloeu y ekiaa f i1ati 
Sa bun 5000 45 225000 
Soda 2000 15 30000 
Fayda 1. kiloluk 600 kutu 80 48000 
Kael 25Gpamltk 200 • iin 45 9000 
Pril 2000 18 36000 
Flitpom~1 50 Adet 75 3750 

- Hangi hidiseleri kastediyorsu
nuz? 

Kaptan pa.p dahili lsynnlarm bas
tmlm1' olmasmm Akdeniz seferini 
tacll edecegini umuyordu. Sokullu 
fikrfni izah etti: 

- tspanyollar ingllizlerle bir kac; 
cepheden harbe tutuf1Dl141ar. Zaten 
VenedOtlflerle aralan da a.¢uuf.. Ve
nedik hiik&llnet.inin ~ b1r :Jerden. 
bllhusa ispanyadan yanhm g6rerni-

Yeceii bOyle btr zamanda Akdenize 
~. fiiphe yok kl bi7.e buyiik 
zaferler temin edecektir. Acaba bir 
aya kadar donanmayi yola ~karabl
Itr miyiz? 

- trade buyurursamz, kulunuz blr 
ay ~inde biitiin eksiklerl tamamla
nm. 

- Pek ill .. o halde bunun ic;in icab 
eden parayi hazineden aldlrtuuzl 
Papanm bumunu klrmak .f1rsat1m 
ka~yahm .•. 

••• 
PIYALE PA~A DONANMA 

SERDARI MI OLUYOR? 

Kll1~ All pa,.a donanmamn hazir 
haberlni sadrazama verdigl giin ken
dist de ~k garlb bir haberle kar'1laf
t1. SOlrullu Mehmed pqa: 

- Piyale ~nm donanma serdar
llgma tayin edildlgini ben de bu sa
bah ogrendim, dedi, gerc;i Piyale pa-

~n deni7.Cilikteki bilgisi ve tecru
beleri ~k yiiksek ise de, sizin gibi bir 
kaptarun donanrna ba~mda bulundu
gu sirada bu tayin benirn hi~ te ho
~uma gitmedi dogrusu. 

K11l~ Ali pa~ bu haber kar~smda 
diyecek soz bularmyarak buz gibi 00.. 
nup kalnuftl. 

- Padip.bm benlm iktldar ve ehJ1.. 
yetfmden filphesi varsa, kulunuz de?'-' 
haI vazifemden ~ekllirlm. 

Dedise de Sokullunun Verd.iii teml
nat iizerlne arada gerginlik husuUlne 
meydan verecek bir sebep olmacbll 
anlafllrmf ve Klh~ All pqanm da 
hiddeti ~buk g~ti. 

Sokullu: 

- '~vketrneab efendimiz donan
manm n1san iptidasmda behemehal 
yola ~1kmamm ferman buyurdular. 
Bugiin martin yirml be~dir. Bet gQn 
sonra Akdenize c;1kacakslnlz! COie 
umanm ki, bu sefer (inebahtl) boz.t 
gununun aclSlru ~Ikanm' olursunuzf 
dcdi. 

Kill~ Ali pa.p da ooyle umuyordu. 
- Zaten bu sefer gene bozguna ut

rarsak, kulunuzu bir daha gore~ 
sinizl Muhakkak surette galib gelme
ge ve aksi takdirde kanmuzm 80Jl 

dainlasma kadar ~arp1~ C>lJDel9 
biittin knptanlarla birliktc and i~tik. 

.(Arkasi var) 
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lfKocOK ILANLAR 

I «Akfam» m Pazar, ~arfam· 
ba ve Cuma nushalanncla 
~ikar. 

l - 1, ar1ya,nla.r 

lS ARIYORUM - Lise tahsilim 
var, eski Tiirk~em kuvvetJidir, avukat 
yanmda gazctelerde, yaz1hanelerde, 
ticarethanelerde ve fabrikalarda ve bu 
gibi yerlerde i~ anyorum. fsteyenlerin 
Ak§amda R. K. riimuzuna mektupla 
bildirmeleri. - 2 

MUHAS:B - Daktilo, Frans1zca, 
Almanca bilen ~ok tecriibeli bir muha
sib i~ anyor. Giinde bir k~~ saat i~in 
defterinizi ve muhaberat1111z1 temin 
eder. Ak§amda «Katib• riimuzile mii-
racaat, - 9 

JS ARlYORUM - Otuz ya~mda kim 
sesiz ve orta tahsilli bir kad1mm gerek 
yaz1hane ve ticarcthane ve gerekse ev 
veya imalathane i~lerinde ~ah~mak is
tiyorum isleyenlerin Ak:zam gazetesinde 
( Bay an) riimuzuna mektubla milracaat 
etsinler. - 1 

MANiF A TURA TUHAFiYE KAF A
FiYE TiRiKOT AJ - i~lerinde on sene 
u~ra§ffil§lm yirmi be§ ya§mday1m kefil 
veririm la§raya da giderim istek1ilerin 
Ak§amda ( M C ) riimuzuna mektupla 
miiracaz.t. 

BAY AN ARANIYOR - Diki~ bilen 
veya og-renmege hevesi olan bir bayan 
aramyor. Talip olanlann Ak§arnda 
(Terzi) riimuzuna sarih adreslerile ve 
mektupla mii.racaat. - 2 

KATiP ve DAKTiLO ARANIYOR -
Yaz1 v~ daktilo i~lerinde ~ah§acak bir 
gen~ aramyar, Erkek olmas1 §artbr. 
talib olanlann yeni postane arkasmda 
Basiret hanmda Oz yol idaresine mii
racaatlan. 

MUA YENE.HANE i<;iN bir bayan 
laz1md1r. lyi Frans1zca bilen tercih edi
Jecektir. lki ki~inin cv i~i ii;in 20-30 
ya~mda bayan la:.i:.1mdir. Orn ve orta 
i~i y<!pacak. Ak~amda doktor riimuzu-
na mektupla miiracaat. - 3 

FOTOGRAF<;I ARANIYOR 
Anadoiuda her §eyi haz1r bir toto~raf 

haneye ortak olarak i;al.t~acak bir 
totografi;1 anyorum. Hamidiye cad
desi 48-3 No. da foto Burhana mii-
racaat. - 2 

lKI BAY AN ARANIYOR - fzmirde 
~apka fabrikasmda ~ab~mak iizerc 
tezgahtar ve kordele dikmek ii;in, ta
liplerin saat 10 - 12 ye kadar. Sultan 
hamam1 Emin bey han 14 - - 1 

SA TILIK - Di~~i muayenehanesi 
e§ya ve aletleri. Satin almak isteyenler 
beyogfu Alambra pasajmda 1 ind kat 
8 num~rolu (Veniis) di~ aletleri depo-
suna muracaat etsinler. - 1 

SA TILIK P Y ANO - Zimmermann 
rnarka demir kadro, ~apraz telli bir 
piyano acele satihkht. Amavudkoy, 
Dolaphkuyu No. 7 ye miiracaat. - 2 

YEPYEN1 MOKE.MMEL BiR PlY A
NO - <;eri;evesi demirden yap1lm1~ 
Alman markah kruaze bir piyano satJ
hkhr. Firuzagada 25 numarl?da Engin 
apartlman 3 numarah daireye miira-
caat. - 4 

135 LiRAYA- Pek a% kullanllm1~ Al
man markah miikemmel bir piyano 
acele sahhkhr. Miiracaat: Beyoglu Ay
nah -;e-?me Emincami sokag1 Aparuman 
Emincami No. 3. - 2 

iKi ADET SPOR MORfS OTOMO
B'LI - !~!er bir halde ai;1k artbrma ve 
aahibi ycdile sahbkbr. 6 eyJill 936 Pa
zar giinii saat birde isteklilerin Kadi
ko1 ~if;ida 20 numaraya gelmesi. -

4 - Klrabk .. Satlhk 

SAHIBi ELILE SA TlLIK - Oskiidar 
Kap1a~as1 bostam isteyene evle ya yal
DIZ"' veya bedeli emlak mukabilinde sa
tihk 4 No. eve miiracaat. - 2 

KiRALlK APARTIMAN DAiRELERl
Mercanda bir taraf1 oriiciiler soka~1 
bir taraf1 Emin pa§a sokag-1 ko§e ba
§mda her tarafa yakm biitiin konforu 
havi, Mercan aparbmarunda biiyuk 
ve kii~uk daireler kirahktir. Kap1c1ya 
miiracaat. - 9 

ANKARADA KIRALIK ODA -
Aile yanmda, Moble ve konforlu, 
Yeni§ehir Tuna caddesi, Yikitko.Jun 
s. 15 - 2 

ACELE SATIUK EV - Y edikulede 
Belgrat mahallesi Sarayonii sokakmda 
3 - 5 numarah bahi;eli ah~ap bir ev sa
t1hkbr. Gormek ve pazarhk i~in i~in-
deki sahibine miiracaat. - 4 

A CELE SA TILIK ARSA - Y edikule
de fmrahor caddesinde Aya Kostantin 
kilisesi yakmmda Karak~ cvinin ya
nmda eski 41 numarah ve 486 ar~m 
bir arsa satd1kbr. Gormek ve pazarhk 
i~in Sarayonii soka~mdaki 3- 5 numa
rali eve miiracaat. • - 4 

KlRAUK - Y enicami kemeri albn
daki kapah diikkan ile <;ii;ekpazarmdaki 
16 ve 18 numarah kapal1 ecza deposu 
kiraya verileceginden talip olanlar Ci
~ckpazarm daki ecza deposunun iize
rinde bay Mikaile miiracaat eylemeleri 
ilan olunur. - 2 

MODERN SA TILIK BiR <;1FTL1K -
Y enikoy iskelesine yirmi dakikalik bir 
mesafede modern bir c;iftlik sat1hk.br. 
icinde miiteaddit an kuvanlan tavuk 
kiimesleri meyva aga~lan Romanya ve 
yirmi iki ba§ inek motorle miicehhez su 
tesisah iki modern ah1r geni§ bir arazi 
etrah duvarla kapahd1r. Talip olanlar 
Beyoglunda Taksim Talimhane meyda 
mnda Venus magazasma miiracaatlan. 
T. 43510 - 8 

BEYOGLUNDA KiRALIK ODA 
Mobilyah, her tiirlii honforu havi, tale 
beye tenzilat Beyo~lu Mis sokak Mar 
mara ap. No. 3 -

ACELE SA TIEIK EV VE ARSA 
2 oda, mutfak ve hamam1 900 ar§m 
bah~csi kuyusu olan kagir ev satthkttr 
Karagiimriik Uzunyol 37 numarah ha 
nenin kar§1smdaki 4S numaraya miira 
caat. 

KiRALIK EV - Kad1koy Y og"urt~u 
caddesi Frans1z mektebi kar§ismda kagir 
yedi odah 91 numarah hane gayet ehven 
fiatle alb ay i~in kirahkur. Elektrik 
havagazi, kumpanya suyu vardtr. lc;in 
dekiJere sorulsun. - 3 -
SA TIUK 1Kf ADET M0FREZ HANE 
Havasmm temiz ve giizelligile tarnnm1°' 
Kadikoy ~ifada 1 numarala 367 metre 
arsa iizerine iki kat sekiz oda, mii§temi 
lat 3500 liraya, 2 numarah Z75 metre 
arsa iizerine iki katta dokuz oda 3500 
liraya bahcelerile beraber sabhktir. Ar 
zu edenler Kad1koy ~ifada 20 numaraya 
miiracaat. - 7 

SATlLJK EV - Fatih itfaiye yamnda 
imam Niyazi soka~mda salon, yed 
oda, boyah bahc;esi, tramvaya ya.km 
9 No. h kagir ev sabhkbr. lcindeki 
Jere miiracaat. - 1 

BEYOGLU BALIK PAZARINDA 
Ozerleri salonlu betonarme iki diikkan 
sabbkbr. Mtiracaat icin: Sabahlan sekiz 
bu~ug-a kadar Harbiye mektebi kar§J 
smda 295 numarah evde Mosyo Leona 
o~leden sonra iicten be§e kadar Sad1k1-
ye han 16 numarada Mosyo Leona. - 6 

BULUNMAZ BIR FIRSAT - Yan 
fiyata sah§: Kanhcaya §OSe tarikile 
yirmi dakika mesaf ede 54 donum arazi 
dahilinde ko§kii bahc;ivan odalanru, bii 
yiik ahm, akar suyu, havuzu, su kuyu
su ve 500 kadar meyva akac1 olan ma 
hal sabhktir. Talipler Istanbul belediye
si kar§1smda di§ tabibi Bay Mehmed 
Rifata miiracaat. - 5 

ACELE SATILIK HANE - Aksa 
rayda pazara kar~1 fnkilab sokatmda 
33 No. It kagir ~ odah ve geni§ bah
~eli Kemalpa11a caddesine elli metredir 
sahibi ta§raya gidecekinden ucuz sab 
hkbr. Saat 12- 2 ye kadar i~indekilere 
miiracaat. - 3 

ACELE SATILIK 0<; DA1REL
1 

APARTJMAN - Aksarayda Atatiirk 
caddesi civarmda lnebey mahallesi Tir
yaki Hasanpa§a soka~nda 26 numara11 
umum tesisatJ miikemmel senevi yedi 
yiiz yirmi lira irad getirmekte, miiced• 
ded ve beton, 150 ar~m da bahc;esi 
bu1unan aparhman alt1 bin be~ yiiz li
raya acele sablikbr. lc;indekilere miira· 
caat. · - 4 

FERlKOY BARUTHAHE CADDE
SlNDE - 129 numarah biitiin kagir 
yeni apartiman iic; katta 7 oda 3 mut· 
fak 3 hela bir c;ama§1rhk kurnah ha
mam bir diikkan komiir ve odunluk ve 
bahc;eli acele sabhkbr. Taliplerin ic;inde
kilere miiracaatlari. - 3 

lYt MEVKIDE - Gayet i~lek bir k1-
raathane sabhkbr ortakda ahnar talip 
olanlar Ak~am gazetesinde AH 2 riimu
zuna mektupla miiracaat etsin. 

KIRALIK MOBfL YELl Y ALI - Ar
navudkoyiinde birinci caddede be~ oda 
banyo telefon vasi bahc;e ve sair kon
foru havi yah mobilyeli rnobilyesiz ki· 
rahkhr. Derunundakilere miiracaat te
Jefon Sebek 78 

MODA CADDESINDE lskeleye 
yakm kagfr hane ve iki dii.kkan, 9, 1, 2 
numarah otel, pansiyon, mektep halin
de ve iki aile iskanma da elveri§lidir. 
Her giin o~leden soma ic;indekilere 
miiracaat. • - 7 

K1RALIK - Si§li Bomon tide T oka11-
o~lu soka~1 12 numarah be§ oda, lld 
antre, mu~amba, banyo ve telefonu ile 
geni~ ve baknnh bahc;esi olan ev mo
biJyah veya mobilyasiz kiraya verile
cektir. f~indekilere miiracaat. 

SA TlLIK EV - L!leli: Selimpa~a 
sokaA-1 42 No. Kemalpa~a caddesine 
nazu havadar, ~ oda, bir mutfak, 
bahi;e, hamam, terkos, elektrik, hava 
gazini havi yagh boyah yeni bane ace· 
le sabhktir. fc;indekilere miiracaat. 

-4 

1500 LIRA YA SATILIK KAGtR 
HANE - 9 oda 1600 ar§m bahc;e Kuz· 
guncukta Boyac1 soka~nda 4 numarah 
ev sabhkllr yanmdaki haneye miiracaat. 

-2 

& - Mtlteferrik 

DANS DERSLERI - Husust 
ve miinferiden (asri dans dersleri) 
Beyo~lu, Karlman kar~1smda eski Po· 
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat 
saatleri: 12 - 14 - 11 • 20. Profesor 
Panosyan. - 6 

2 ~ERIK ARANIYOR - Madeni e§• 
ya ve bilumum madeni mobilya ve 
ah~ap mobilya halen 30- 40 i~isi mev
cut olan biiyiik bir fabrika beher §erik 
6000 lira ile iki §Crik araruyor koyacak
lan sermayeyc kar11ilik teminat mev
cuttur kazan~ iimid fevkindedir arzu 
edenler tahriren Ak§am gazetesi vas1-
tasile E. E. riimuzuna miiracaat. 

ALMANCA, FRANSIZCA, TlCARET 
USULLERI - Ve diger dersJer hazzrlar 
ve yeti~tirir. A vusturya Sankt .Georg 
1isesininin oA-retmeni en ucuz ~artla Al
man mekteplerine devam edenlere her 
sm1f i~in Frans1zca, Almanca biitiin bil
gi derslerini en k1sa zarnanda haz1rlar 
ve oA'fetir. fsteklilerin Karl Weiner: Be
yo~-lu Tiinel Otc;u sokak 5 sayida Kos
ti Papayani aparbman 1 say:t. Fazla taf
silat ii;in Beyoglunda Kalis kitap evine 
miiracaat ediniz. - 4 

ALMANCA DERSLERI - Berlin 
iiniversitesinden edebiyat ve felsefe ag"
rejesine malik, • Istanbul liniversitesi 
lcctorlerinden - Frans1zca ve lngilizceye 
vak1f gene; Alman profesoru hususr 
vcya grup halinde derslf'\r vermektedir. 
Muhtelif ticaret §Ubeleri ve bakalorya 
i~in kati ve seri usullerle ihzar eder. 
Fiatlar mutedildir. «Prof. M. M. rlimu
zile (Ak~am) a mektupla miiracaat. - 9 

BIR ~ERIK ARANIYOR- lstanbulda 
biiyiik demir sanayi fabrikas1 ve gei;ici 
bir i~ i~in 12000 lira ile bir sermaycdar 
~erik aranmaktadtr. Koyacak sermayeye 
kar§ihk teminatlid1r, kazani; ayda 200-250 
Jiraya kadar temin edebilecek. Bu mik
tara kadar fabrika garanti eder. Arzu 
eden Ak§am gazetesine K.Z. riimuzuna 
tahriren milracaaL - 1 

Beyoglu Vak1flar Direktorlugu llanlar1 

Kiral1k Emlik 
Evkaf1 miilhakadan Bosnevi Akhisari Ahmet Aia vakf1ndan Tak· 

sim Y ahya (:elebi maballesinde Act ~efme 1okai1nda .18/20 No.la 
aparllman1n 4 iincii daire1i. 

Yuku1da yaz1h valnf emlak 31 May11 937 sonuna kadar ki~a '.i' 
verilmek iizere a~ik arttirmaya konulmuttur. tsteldilerln If &, I 
936 ~artamba giinii saat 14,30 da !Beyoglu vakaflar direktarlUIU · '~. 
rat kalemine gelmeleri. (1038) 

I • I Istanbul beledlyesl 11a,.1-r1 r: r 
Konservatuvar Direktorliigiinden1 
Y eni talebe ahnma11 ve kayd1 yenileme itleri &J'ID oa btriPGil lid 

batbyacak Te yirmi alttnc1 aiinii bitecektir. Der•lere 1 Birlnclt.tn. 
936 giinii ba,lanacaktar. Y enlden Pmiok T• kaydmi yenlleme&c ble
yenlerin pazartai, ~artamba ve cuma giinleri saat 13 d•q 11 •be 
dar miir•caatlan hildirilir. (1037): 

* 1Bir metre murabbaina 10 lira 'deier b~ilen 1Fatill yangin yerinil• 
F evzi tramvay caddeainde 103 iincii adada 380 santim yiizlil 47. 
metre 26 santim murabbai aahaalndaki ar•a aatdmak ilzere a~lk . aJt. 
brmaya konulmuttur. $artnamesl levazun mildilrliigunde ,Orillill\ 
lstekliler 35 lira 4S kurutluk: ilk teaninat makbm' veya meldubile be
~a ber 17 /9/936 pertembe giinll 1aat 14 de daimi ~nciimende bu-
lunmahdir. (8.) "(933): 

* Kepf bedeli 24357 kurut olan Beyoglu kaymakam binuma yapi• 

lacak 3 tane projO.ktor ile tenvlri- a~tk ek1iltmey~ konulmuttur• 

Ketif evralu ve f&rtnameal levazlm miidilrliigundo garillUI-. !atekll 

olanlar kanunda yaz1li veaika ve 19 llrallk ilk teminat makl>uz yeytl 
mektubile beraber 14 EylGI 936 pazartesl ~il saat 14 "de 'daimt _. 
ciimende bulunmabd1r. ·B.) "(724): 

Eksiltme ilin1 
Denizgollar1 i1letmesi 

Direktorlii.gllnden: 
1 - Ek1iltmeye konan it: 

Qrtakoy Komiir depoau riht1mi inJAati ve Jamiratl. 
2 - Muhammen ketif bedell 6199 liradir. 

3 - Bu ite aid evrak tunlard1r: 

A - Eksiltme tartname1l 
B - Mukavele projesi 

C - Fenni f&rtnamo 

D - Ketif biili.1a11 
E - Projeler ve termin plani. 

!stekliler bu evrak1 2 lira mubbilinde Denizyollari vezneslndea 
alabilirler. 

4 - Eksiltme 21/9/936 pazarteai giinii saat 15 Cle Tophanede 
Denizyollan ltletmesi Direktorliijiinde toplanacak komi1yon tan.

I .'-"" f1ndan yapilacaktir. ·~ 
5 - Ekailtme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 

6 - E~siltmeye girebilmek igin 465 lirahk muvakkat teminat ver

mesi ve evrak ve projeleri imzalamaai ve bu gibi intaat yapbgma 
dair veaaik g&termesi lazimchr. 

7 - T eklif mektuplar1 yukar1da 4 iindi maddede yaz1la tri1n ve 
aaatten bir saat cvveline kadar kom.iayona makbuz mukabilinde ve

rilecektir. Poatada gecikmeler nazart itibara ahnmaz. (1023) 

ist. Posta T. T. Ba~miidiirliigiinden: 
Istanbul Radyoauna idarece vaziyet edilmittir. Yeniden abone kay• 

dolunmak isteyenlerle miiddeti bit:en radyo abonelerinin veaair ala· 

kadarlar1n bundan sonra dogrudan dogruya en yakm Po1ta Telgraf 

Merkezlerine ve bari~ten gelecek veya dabilde imal edilecek radyo 

makinelerinin damga muamele1i i~in de mahallin Post& Telgraf Bat

miidiirliijiine bir istlda Ile miiraca'atlar1 li.z1D1d1r. ~u vaziyete gore : 

$i.rket tahsildarlarmm abonelerden artak hi~ bir nam ve •uretle para 1 

~ahsil etmelerine haklar1 kalmamit olduiundan bunlara yap1laca.IC 
tediye kabul edilmiyecektir. 

Radyo netriyat programlar1na fimdilik: eskisi gibi devam olunacak 

ve yeniden haz1rlanmakta olan programlar1n tatbikine de yak1n· 
da baylanacakbr. 

Saym halka malumaten bildirilir. (1040) 

DEUTSCHE LEIHBIBLIOTHEK 
I. KARON, BEYOCLU, TONELMEYDANINDA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DAMIZLIK KOYUN - Ucuz ve ace- ALMANCA, ING1LIZ<;E VE FRAN. 

le sabhkbr. Topkap1 ac1klarmda Ferhat SIZCA - (Bahusus ticaret ~ubeleri 
pa~a ciftli~inde. ic;in ) Oiplomah Alman otretmeni tara-

' T AHSIL GORMO,S, KlMSESIZ BIR fmdan gayet seri ve hakikr metodlarla 
GEN<; _ Sermayesi veya millkii olup verilmektecUr. ~rait rekabet kabul et-
ta i§letemiyenlerle te§riki mesai etmek miyecek derecede miisaittir. (Ak~amda) 
arzusundadrr. Ak§amda (B. 657) riimu- « T erakki • riimuzuna mektupla miiracaat 
zuna miiracaaL - 1 ediniz. - 6 

HUSUSI RIYAZIYE DERS-
LERI - Yiiksek tahsilli bir gene; Mektuplanntzi ald1nn1z 
lise ve ortamektep talebesini emin me- Cuetemiz idarehaneainl adru 
todlarla gayet seri bir surette imtihan- olaiU ifoaterilmi, olan karilerimizden 
Iara hazulamaktad1r. Riyaziyesi zaif SF • SK. CC • ABC 12. EE • 
oJanlarm yeni .sene derslerini kolayhkla 
takip edebilmeleri ili(in hususr dersler AH2 ·PR· BZ • Terzl·AS-Bayan 
verir ve aynca yiiksek riyaziye dersJeri na.mlanna l'elen mektuplan idare· 
verir Aqamda N. T. riimuzuna mek- hanemizden ald1rm&.lan mercudur. 
tupla miiracaet. 
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DABKOVlC VE $s. vapur acentaa 
5CHULDT ORIENT LINE 

A vrupa ile $ark limanlan an.smda 
muntazam poata 

ROTTERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS i1;in yakmda Istanbul ve lz. 
rniT' den hucket cdccek vapur: 

DUBURG vapuru 10 - 12 eylille 
dogru Ka?'adcnizden avdetle Avrupa li· 
manlan i~in c~ya tahmil edccektir. 

Tafaili.t i~in Galatacla f renkyan ha· 
nmda 3 ncu ltatta Dabkovitch v• 
$iirekls1 vapur eccntalii1na milracaaL 
Tel. '44708/7 . ..f 1200. 4060.f 

r HUSEYIN CAHID - ....... 

Fikir Hareketleri 
150 ci say1s1 ~1kt1 

5 · Eylul 1936 - Cumartesi 

1<;1NOEKILER: 

. Sosyalizmin demokrasi ile mii
nasebeti (Henri de Man) - in
gil terede derin degi~iklikler (Elie 
Halevy) - Me1?rutiyet hatlrala
n (Hi.iseyin Cahid Yali;m) - Pa
muk, yagi ve sun'i ipek harbi 
(Antoine Zischka) - Ekonomiye 
dair kon~malar (Alain) - Bu
giiniin sahibleri (Jacque Copeau) 
(Henry de Zogheb) - Matbuat 
hayati (Turk tarihi tizerinde top
lamalar II) (Hiiseyin Cahid Yal
~m) - Filozoflar (Hayat ve mez
hebleri) (Vill Durant) - Turk 
Mektublar (Kanuni Sultan Si.i
leyman zamaruna aid bir frenk 
sefaretnamesi) (Ogier Ghiselin de 
Busbecq) - Kitablar arasmda 
(Kil<;tik notlar) - Lehte aleyhte. -

Fiah her yerde 2 0 kuru1 
:Jf.:f.:Jf. 

Fikir Hareketlerinin 5 ind cildi 
de cildlendi. Yinni albfar niisbadan 
miirekkep her cildi gayet zarif ve 
giizel bir pekilde be,er liraya mat· 
baanuzda aatdmaktadar. Pen.kende 
nii1halar temiz bir surette muhafa· 
za edilmif ue ci1d bir lirad1r. T11fra 
sipari1lerinden posta iicreti almmaz. 
Para yerine zarf i~inde posta pulu da 

1 

conderilehilir. 

Miiracaat ml\halli: 

Ak~m matbaas1 miidiirliigii. 

AK$AM NE$RIYATI ... 
lskontolu Sata' Listesi 

No. 
-1 

l Kii~iik !lanlar 75 
2 Klvrrc1k Pa~a . 75 
3 Deli :'30 
4 ,Yah <;apkm1 '30 
5 Bu Perdenin Arkasmda 4o 
8 Dil~Un Gecesi foo 
1 Sumer K1Z1 125 
8 ·Asyadan Bir Gi.ine~ Do~yor, \80 
9 Dipsiz Kuyu"' 25 

10 Kadtn Asker Olursa 50 
I 

11 Pembe Maslahh Hamm ,7o 
12 Pembe P1rianta• 25 

I 
14 lki •cinayet · gecesi 25 
15 !talyadan Amerikaya nasll 

U~tulnr 

16 !lkmektepler t~in Yard1mc1 
Tarih Hulasas1 

17 lttihat ve Terakki Tarihinde 

35 

10 

Esrar Perdesi 150 
18 Karticaahmedin esran 25 
19 1Arzm Merkezine Scyahat 

0

25 
20 'Don Ki~ot 25 
21 Karde~ katili 25 
22 Hayvanlar Alem: 150 
23 Sinema Y1ld1zlan 100 
24 Bir kadm gei;ti 20 
25 1stanbuldan Londraya ~ileple 

bir ·yolculuk 75 
26 Nereden geliyoruz 40 
27 !stiklal Sava~1 Nas1l Oldu 80 
28-33 Arsen Liipen (Bir· Cildi) ·ao 
34 Tarih b~reniyorum 30 
35 'cografyada tlk Ad1m 50 
36 <;ocuklara Cografya Kiraatleri 50 
37 Faz1l Ahmet 80 
38 Devier Kaldmm1 75 
39 A~k F1rtmasi ·so 
40 Yeryiizii Gokyiizi.i 150 
41 Cilceler ve Devier memlekc-

tinde Gulliverin Seyahatleri 75 
42 Edcbi Hahralar 60 
43 Bir Ti.irk Kizmm Amerika 

Yolculugu 75 

AK~AM okuyucularma 
mahsus % 20 

fSK01'TO KUPONU 

Bu kuponu kesip ·Ak~am Matbaas1 
Kitap Servisine• getirir veya gonde
rirseniz, yukandaki listede begenece
giniz kitaplarm fiatmdan size yiizde 
~O iskonto yap1lacaktir. 

Turk Hava Kurumu 
BOyOk · Piyangosu 

$1mdlye kadar blnlerce khJIYI 
zengln etm1$tlr 

5. ci Ke§ide 11 Eyliil 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Liradir 

Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk . 
Ikramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikafat vard1r. 

Istanbul Liman1 Sahil S1hhiye 
Merkezi Satin Alma Komisyonundan: 

Merkezimiz ve miilhakati ile ~anakkale Sahil S1hhiye merkezi am
barlarma teslim ~artiyle 457 ton kriple maden komiirii ile 18 ton yerli 
kok komiirii kapah zarf usulii ilc satin ahnacaktrr. 

A - Tahmin bedeli kriple komiiriiniin tonu (18) lira ve kok komiirii
niin (19) liradir. 

B - Komiiriin tartnameai merkezimiz levaz1mmdan para.s1z ahmr. 
C - EJuiltme 8 Eylw 1936 aah giinii saat 15 de Galata Kara Musta· 

fa pata aokagmda l1tanbul Litnan Sahil s1hhiye merkezi satmalma ko
miayonunda yap1lac.aktir. 

D - Ekailhne kapah zarf usulii ile yap1lacakhr. 
E - Krible ve kok komiiriiniin muvakkat teminatl 643 lirad1r. 
F - Eksiltmege airecek olanlar komiir ti.iccari veya miiteahhidi ol

duklarma dair ticaret odulnln 1936 senesine ait vesi.kas1n1 go5lermek 
mecburiyetindedir. Aksi takdirde eksiltmege giremezler. 

G - E·kailtmege girecekler aaat on dord2 kadar teklif mektuplar1-
ni miihiirlii olarak komisyona vermeleri laz1mdir. 14 ten sonra mekbp 
kabul edilmez. (578) 

Tapu ve Kadastro Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

Mektebin kay1t ve kahul zamam 1/9/936 tarihinden 15/9/936 tari
hine kadard1r. 

Mektebe Lise mezunlari tercihan ahmyor. Kabul teraitini ogrenmek 
isteyenlerin mektep miidiirliigiine miiracaat eylemeleri ilan olunur. 

(743) (1019) 

Sahife 11 . - . . 
D~il AINl~lUJib A·M~~Il~AINI ~Clb~JJil 
~ D 71 119 n ~ IMI D Amerikan K11 Koleji • Robert Kolej 
~ . ~ IA- JI S lf"ll : . AroavutkOy, Tel. SS.160 Bebek, Tel. 36 ... 3 ! (E ~ G'( fE ~ Rt 0 ~ lMJ 0 
MeJctep, tngilizceyi en iyi llfreten bir mOessesedir. Alman ca veya f rans1zca ihtiyari olarak miltehass1s muallimler 
tarafrndan o_gretilir: Milll terbiye Ye kOl!ire. SOD derece ebemm.iyet verilir. Aile bayatt yafahhr. Kiltilphanelerl 
mOkemmeldtr. Ku ve erkek beden te~1yn1 te sporlar talebenm bedeof tekemmlllaii temin eder. Lise Jc1sm1 

1 dersltriat manzam olarak ticaret dersleri gftsterihr. 

MUHEND lS KISMI l•tll n nazarl asulJerle elektrik, makiae " Nafta mthendisi yeti~tirir. 
t 

KAYIT G0NLERb 
· I Agustos'tan sonra CaJlamba ve C:uma~esl gUnle~ sa~t 9:00 dan- 12:00 kadar. 7 Eylnlden sonra her· gOn. 

Faz>a n1alarna.t l~ln rnekt:upla veya bhi:snt ·maraca.at edUebllir. 

Sizde 
• 
II 

Banka
s1ndan 

Bir kumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu tarihte 

birikmi§ 
bir ~ok 

paran1z olur. 

KUMBARA DE STEKTiR 
. 0 • . 

Berllne gldeceklere 

HOTEL TEMPO 
Berlin ·w 15, KurfUrstendamm 

59/60, Telefoo: C 2 3911 

Sabibi : BAY GEMIL MUM 
Almanca lisamm bilmiyenlerle Tiirkce 
konu~ulur. Tek yatakh oda 2 Mark
dan 4 Markaya kadar. <;ift yatakb 
oda 5 Markdan 6 markaya kadar. 
T elgraf: Hotel Tempo Berlin 

Bcyoglu dordiincii sulh hukulc. mah
kemesinden: 

T crekcsine rnahkemece el konulan 
olii Ule uhdesinde bulunan a§agada 
goaterilen gayrimenkullcr a~ik arttmna 
surctile 12/l 0/ 936 tarihine miisadif 
pazartesi giinii saat 14 de satilacaktir. 
I . Galata Arapcami mahallcsi San Zcy
bek sokak 16/ 20 numarali ev k1ymcti 
12 78 liradu. 2 - Ayni mahalde Abdiis· 
sclahaddin sokak 1 3 numarah ev k1y
mcti 5 3 3 lira, 3 - Ayni mabalde Abdi.i.s
selahaddin ~akmazi 2 µumarah baralc.a 
I 70 lira, 4 • Odalar c;1kmasmcla 4 numa
rah ev k1ymeti 783 lirad1r. tcllaliye res· 
mi ve ihale pulu mi.i.~terisine aittir. Art
l\rmaya gircbilmek ic;in % yedi buc;uk 
pey akc;esi yat1rmak lazimdu. Sattf be
dcli k1ymeti muhammenenin % 75 §ini 
buldugu takclirde ihale cdileccgi ve is
tcklilerin ve fazla malumat almak isti· 
yenlerin Beyoglu dordiincii sulh hukuk 
mahkemesinc ba, 'VUrmalan ilan olu
nur. M. 827 

Ankara Miizik Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

Bu y1l .. okulumuza 1~im yoklamas1 ile ahnacak yeni talehelerin ya-' 
z?lma iperine 10 eyliil pe?fembe gl.!nii batlanacak ve 19 Eyliil cumarte
ai giiniine kadar aiirecektir. 
Se~im yoklamalar1 22 Eyliil sab giiniinden 29 Eyliil Sah giiniine ka· 

dar yaptlacakhl'. 
Okula girme tartlan tunlard1r: 
1 - Mi.izige istidad1 bulunmak, 
2 - Ilk okulu iyi derecede bitirmit olmak, 
3 - Yat• 12 den kii~iik ve 14 den hiiyiik olmamak, 
4 - Okuma11na en.gel bir •akathi1 olmamak cHaatahk, sakathk, re-

kiket ve iii.ft.. &ibi. • 
Okula ahnacaklardan 10 tale be Milli Miidafaa V ekileti emrinde 

Rando ogretmeni olarak ~ilecektir. 
lateklilerin, yukanda yaz1h gijnlerde, ilk okul ••hadetnameai, nufu1 

ki.i1d1, ati ki.g1d1, 11bbat raporu ve 4 tane fotoiraf ile oku) direktorlU. 
iiine bat vurmalan. (545> (623) 

Akay I~letmesinden: 
1 -1,Ietmemizin Kadikoy ve Kartal iskelelerinde deniz i~inde ve de

niz d1t1nda yap1lacak tamir itleri a~1k eksitlmeye konulmuttur. 
2 - Eksiltme 7 Eyliil 1936 pazartesi giinii Karakoyde idare merke

zinde teflcr encilmeninde saat 16 da yap1lacakbr. 
3 - Ekailbneye girecekler ( 180) lira teminat getirecekler ve iti ola• 

cak olan bu miktar1 ibale bedeli uzerinden yiizde on hete ibli.g ede· 

cektir. 
4 - Ketif ve tartnameyi gormek ve izahat almak iateyenlerin idare 

levazun tefligine miiracaatlari. (869) 
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ADEMI IKTIDAR BASURE QARB 

H D SA . 
CARPINTIYA 

P R E TiN L 
ile derhal ge4ier, Erken iLtiyarl1yanlara 

gen~lik, yorgun vUcutlara din4ilik verir. 
du. AmeliyatalZ memelerl kurutur. Kam, 
ainYI keser. Diinyamn meohur ll&c1drr. 

birebirdir. BU.tun sinir nob'etlerine. 
teessiirle bayilanlara bayat verir. 

Kamyonlahna haddinden fazla 

A YON S Hi PL E: 
32 x 6 ve 32 x 6 1/2 lastikler izami on kathd1r. Kamyonunuza fazla yiik 

ath~n1zda en kuvvetli lastigi takmaga dikkat ediniz ve : 

E1 E 
Fabrik:as1n1n s1rf bu gibi hizmetler ic;in imal ettigi 

Hususi 

x Ekstra Plai 
12 kath 

Lastigi kullan1n1z. 
.. 

Bu l&stilder digerlerine nishetle % 50 den fazla 
da.yanabildikleri ha.Ide tiya,t farlu a.ncak °lo 10 dur. 

Birinci mal 32 X 6 10 katl1 Tarife fiyat1 120.40 lira 
)) 

)) • 

)) 32 x 6 1/2 )., )) )) )) 138.90 » 
» 32 X 6 12 )) Ekstraplai)) )) 132.44 )) 

Netice olarak 32x6 EKSTRA PLAi LAsTIGl kulland1gm1zda 

Ne kadar tasarruf edebilece~inizi yukandaki, rakamlar sarih olarak isbat ediyor. 

Beyoglu, lstiklal caddesi No. 30, AR~IMiDiS MOESSESESI 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEV$EKLiGINE KAR$1 

• 
Her eczanede araymaz. 

0 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

.. ---- ---• .. , /t. ··-
.. ........ 

- .. 4 ""'- L ~~/7,.j 
-.. ... J)f~ .. ·~~ " 

- & - -
- -- . "'" ~ 

95 . • 

TERI KOKUYU 

HiD OL 
derhal keser. Viicuda zarar vermez, 

butiin eczanelerde 40 kuruiitur. 

6 Eylfil 1938 

Ogretmen Aran1yor 
~ehrimizin ozel ilk okullanndan birin

de, yeniden a1;1lacak sm1flarda !;Ah~mak 

istiyen, muallim mektebi mezunlanntn 

dilek ve 1artlarm1, terci.imeihal ve adrea· 

lerile birlikte (Istanbul 629) posta ku

tusuna yazmalan. 

iNGiLiZ ERKEK MEKTEBi 
ENGLiSH HIGH SCHOOL 

_ Ni~anta~ - Istanbul, Telefon: 41078 
Mektep 23 EYLUL' de a~ilacaktir. Kay1t muamelesi Cumartesi ve Puardan 

maada hersriin saat 10 clan 12 ye kadar. 

Birinci 
mukafat 
Kazanmr~hr. 

Her hususta 
leminatlld1r. 

\ 

Herkesin zevkine 
uygun yegane 

saattir. 

Cep, kol 
ve spor 
saatleri 

Deposu: 
Istanbul Sultan 

Hamam, Havuzlu 
Han No. 1 

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

kayid ve kabul muamelesi pazartesiden ba~ka, hergiin saat 9 dan 12 
ve 14 ten 18 e kadar yaptlacagm1 ihbar eder. Ilk tahsili bitirmi~ olan 

-----• talebeyi ihzarl simfma kabul edecektir. ____ .. 

ill•--• Gecel- GOnsel - K1z - Erkek ( Eski: lnk1lap) ---~ 

YUCA ULKU LiSELERi 
Kuram ve Direktorii : Nebi oglu Hamdi Olkiimen 

Kay1d muamelesine ba~lanm1~t1r. Cumartesi ve Pazardan 
ba9ka hergOn 10-17 arasmda okula mOracaat edilebilir. 

lsteyenlere tarifname gonderilir. 
Cagaloglu, Yamk saraylar - Telefon: 20019 

--Aylardanberi pek buyuk fedakarhklarla hazarlanan --

.MRE 
Sayg1ll mU$terilerine 

EN SON MODA YONLO ve iPEKLl KUMASLARLA SAPKALARINI 
7 EylOl 936 yannki pazartesi gOnO saat 10 da 

TE~HiR EDECEKTiR 
1 MR EN, bu vesile ile sayg1 deger mu~terilerini 

a~1h~ gOnOne davet eder. 
Galatasaray, Eski Sahibinin sesi magazas1 No. 210 

N I 
Kadtn ve Erkek Berber Salonu 

I En son sistem Konfor . . .. 
ManikOr PedikOr I Cok tem1z 'iylhk 
En son Tuvaletler: I Uc JZ 

, Sirkeci Ebussuut caddesi No. 86 ( 

Biitiin kremlerin i<.;inde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertev'in her zaman pek bi.iyiik 

bir itina ile ihzarmdan ba~ka 

bir §ey degildir. Krem Pertev'in 

terkibine ( gayri saf ) hi<.;bir 

madde giremez . 

Satil1k Emlik 
Ankara Memurlar koo

peratif ~irketinden : 
~irketimize aid olup Polatlmm cum

huriyet mahallesinde kfiln, biri halen 
Posta - Telgraf merkezinin tahti isti
cannda bulunan birbirine biti~ik fev
kani dorder oda ve tah tani birer oda 
ve birer mutbah ile altlarrnda iki~er 

magaza bulunan iki ev mi.isaid ~eraitle 
sat1llktir. AnkaLada $irket merkezine, 
Polatl1da Ziraat Bankasi sandigma mu
racaat edilmesl illn olunur. 

Sa1;larm kolderini kuVVietlendirir. 
Doki.ilmesine mani olur. Kepekleri 
izale eder. NefV\iniimaam1 kolay• 
la~tirarak hayat kabiliyietini arttl• 
m. Utif rayihah bir SA4i eksiridir. 

INGJLlz KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU - tsTANBUL .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sahibi Necmeddln Sadak 

Umuml ne,rlyat rnildilril: Enis TU 
Ak~m matbaasi 


