
Lehistan yeni mua
hedesile merkezi 
Avrupada Frans1z si
yasetini takib sdecek 
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ni Frans1z - Leh askeri lttlf ak 
~uahedesi Pariste imzaland1 

Fransa Lehistana 2 milyar frank kredi a~1yor buna mukabil 
Lehistan merkezi Avrupaya ve bilhas a c;ekoslovakyaya 

kar~1 Frans1z siyasetini takip edecek 
Paris 7 - Paris gazeteleri Pariste 

buiunan Leh buyilk crkam harbiye re
isinin Frans1z ricalile yapt1g1 miiza
kerelerin ehemmiyetindcn bahsedi
yorl~ 1 

Jou1 nal gazetesi diyor ki: (Son za
manlarda Leh - Frans1z ittifak1, eski 
otomatik mahiyctini muhafaza etmi
yo1du. Fakat Almanyanm milthI~ tcs
lihat1 kar~1smda ittifaka bu otoma
tik mahiyet vcrmck lazimd1. Bu da 
Yap1lm111t1r. 

Bili~ orduk kl. tchlike ba~ gosterdigi 
zaman Fransa ile Lchistan yanyana 
bulunacakti. Leh bilyilk crkaru har
biye reisi dun teknik itilafnameleri 
ln1za rum~t1r. Bu itilafnameler, Fran
s1z - Leh 1ttifakma eski kuvvetini vc
recegini umariz. As1l itilftfname ikti
sadidir. Bu itil8.fnamc mucibincc Le
ihstana Fransadran harp malzemesi 
ahnak i~in ~ scnc ir,;indc iki milyar 
frankhk bir kredi ny1lacaktir.> 

Diger bir Frans1z gazctesi de diyor 
kl: Leh ordusunu, sulhil feci ihtimal
lere ka191 mtidafaaya hazir bir hale 
koymak icin Lehlstana krcdller ar,;mak 
rn.zund1. Siyasi meselelerdc Lchistan, 
mcrkezi Avrupa mlllctlerinc ve bil
hassa Qekoslovahryaya kar~ Fransa
run riyasctini takip edecektir.> 

Fransa ile yeni asked protokollan lmzalayan general Smlgly 
Paristeld Leh sefarethanesinden ~1karken 

Jnui gazctesl Leh- Frans1z dostlu-

gunun, bunca gerginlik senelerinden ri Beck, digeri general 'Smigly Lehistaru 
sonra ihyasmdan dolayi beyaru mem- mlz ile .Avrupamn ~arkmda dost ve 
nuniyet etmekle beraber, Lehistaru bl- (Devam1 4 iincii sahifede) 

giltere krah diin 
Sofyadan ge~ti 

Filibe istasyonu cicekler Ve lngiliz, Bulgar bayrak
larile sOslenmi~ti. Halk co~kun tezahOrat yapt1 
So/ya 7 (A.A.) - Bulgar ajans1 I 

blldiriyor: Bu sabah saat 8,30 da ma
jeste sekizinci Edvard! hamll olan hu
susi tren, Scvilengrad hudud istasyo
nuna varm1~tir. 
.~ajestc Edvard, durakta, Bulgar 

huk(uneti adma hariciye bakan11gi 
Protokol ~efi M. Petrov <;omakof, po
lls dircktorii M. Sollibov, eski Zagra 
:tnintakas1 dircktorii M. ivanof, de
lllir youan direktoro M. Kal~ev ve 
daha diger sivil ve askcri makamat 
lnilmessilleri tarafmdnn selamlan
:rn19t1r. 

Gerek ~ehirden gerek etraftan ge
len blnlercc halk, ingiliz krallrun 
'Viirudunu gonnck iizerc durakta top
lanm~ti. Ufak bir tevakkuftan son
ra tren Sofyaya hareket ctmi~tir. 

KRAL FlLtBE fSTASYONUNDA 
Sofya 7 (A.A) - Bulgar ajall.Sl 

bildiriyor: 
Majeste sekizlnci Edvard! hamll 

olan hususl tren sant 11 de ~i~ekler
le, inglliz ve Bulgar bayraklan Ue 
zengin surette silslenmi11 olan Flllbe 
duragma vasll olmu~tur. 

Majeste, durakta mahalll yUksek 
devlet memurlan taraf mdan istlkbal 
edilmi~tir. Durak etrafmda toplan
mi~ olan kesif bir halk kii.tlesi, tngl
liz krallru stlrekll alkl~larla sel~

lam1~br. 

Majjeste kendisine kar~ gostertlen 
hilsni1 kabiilden dolayi te~ekkilr et
mi~ir. 

Svllengraddan Filibeye kadar olan 
seyahat esnasmda demlr yolu etra
fmdaki mahaller ahallsi majesteyt 
«horra• larla selftmlrum~lardlr. 

Saat 11,27de tren alkl~lar arasm
da Filibeden hareket etml~tir. 

Beynelmilal Selinik sergisinde Tork 
pavyonu birinciligi kazanacak 

Yunan veliahdi ile ba~vekili pavyonumuzu 
gezdiler ve cok begendiler 

Atina 7 - Selanlk Beynelmilel ser
tsi b~yfik blr tOrenle a~1llru~, ~11~ 
tuerasllninde Yunan veliahdl prens 
Pol, b~vekil M. Metaksas ve nazirlar 
haz1r bulunmu~tur. 
· Sergi relsi nutkunda, sergi,nin bu 
Bene evvelki seneden daha ~ok muvaf
fak oldugunu ve bir sene evvelkine nis
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betle 400 metre murabba1 yeni pav- · 
Yoninr ve muazzam bir Alman pavyo
nu in~a edildigini beyan ctmi~tir. 

. Bundan sonra ba~vckil M. Metaksas • 
80z. alnrak Balkan milletlerinin te~
riki mesaisinden bahsetmi~tir. 

Yunan veliahdl prcns Pol lle b~ve-

kll M. Metaksas Turk pavyonunu zi· 
yaret ederek Turkiye b~ konsolosu B. 
Re~id lie pavyon miidiiril B. Baba ta
rafmdan kar~1lanm1~lardlr. Yunan ve
liahd.l ile b~vekili pavyonumuzu ~ok 
begenmi~ler ve takdirlerini beyan ey
lemi~lerdir. 

Turk pavyonu ~ok giizel ve miikem
meldir ve birinclligi kazanacagi da mu
hakkaktir. 

Serginin a~1lmas1 mi.inasebcUle !?chir 
donanmI!?, Yunan harp gemileri gc
celeyin ~ellri tcnvir ctmi~lerclir. Veli
alld ve ba~vekil Atinaya donmil¥cr-
dir. (Devam1 4 iincil sahif ede) 

Istanbul -Beyoglu 
Aras1nda yeralh §imen ... 

dif eri i§letilecek 
Oazi koprilsliniln temel atma merasi

minde Dahiliye vekili B. ~iikril Kaya
mn soyledigi nutkun miihim blr kls
nn 1stanbulun imar hareket ve faali
yetlerine tcmas ediyordu. 

Dahlliyc vekili bu nutkunda istan
bulun ihtiya~lanndan bahsederken 
istanbulda mctropoliten yanl yeraltl 
~inu:ndi!er in~aatma da temas etml~ 
ti. Yeralb ~imendi!erl in~aas1 :tstan
bulun milnakalAt ihtiyacm1 hafiflete
ce~ gibi daha miihim bir roH.t de var
d1r. Alftkadar mutehassislar, hava ta
arruzlanna kar~ en iyi s1gmak yerle
rln! bu glbi yeraltl ~imendiferlerin t~
kll ettigi fikrindededirler. Bu zaruret 
alftkadar makamlarm nazan dikkatint 
celbctmi~tir. istanbulun milstakbel 
plamnda yeralt1 ~imendlferinin bu
lunmas1 ltizumlu gorilHiyor. Ancnk 
tstanbulda yapllacak yeralti ~mendi
f erinin yalmz istanbul ve Beyoglu 
taraflanna inhisar ctmesi ve her iki 
yakada biitiln semtleri dol~acak ~e
kilcJe bulunmas1 muvaf1k gorilltiyor. 
Beyoglu tara!mdaki yeralt1 ¢mendi
ferlnin bogaza dogru uzanrnasi ihti
mali de ~oktur. ~ehircilik miitehass1-
s1 M. Proste bu sefer ~eh1imize geldi
gi zaman bilhassa bu mevzu He me~
gul olacakbr. 
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SiYASI iCMAL 

Filistin meselesl 
lspanya ihtilali 

ingiltere, himayesi altmda bulzman 
Mzsir ile miistakbcl miinasebatmi itti
f ak esasz iizerine yeniden kurmaga ve 
Silvey$ kanalmm garbindeki mevkiini 
saglamla#irmaga muvaffalc oldugu. 
halde kanalm ~arlcmdaJci Filistinde 
bir tiirlii siilcun vc istikrari temin ede
medi. Dordiincil ay oluyor Filistin mil
liyetµen:erleri hem siyonist muhacir
ler hem de bunlan himaye eden ingi
liz kuvi·etleri Ue sava~yorlar. 

(De\1lnu 4 iincii sahifede) 

lngiltere krah dUn 
halk1n CO$QUn teza
hUrat1 aras1nda Sof
yadan gec;tiler. 

1elef01l: 24240 (tdare) - 24249 ( Tahrlr) . - 24243 (Matbaa) - ·20113 (Kli~e) 

Filisin i§i M. Ruzvelti 
miitkiil vaziyete soktu 

M. Ruzvelt, musevilerin reylerini kazanmak icin 
Arablara musaadekar davran1lmas1n1 istemiyor 

Londradan Volkischer Beobachter 
gazetesine bildirlliyor: 

tnglltere Fillstin arapln.rmm millt 
taleplerini kabul edecekti. lrak hari
clye nazin Nuri p~run tavassutu 
lle mllllyetperverler ile inglllz fev
kalA.de komiseri arasmda uzl~ma 
esaslan karnrl~tmlm1~ti. Komiser bu 
esa.slan ingtltere kablnesl nezdinde 
son derecede iltizam ve mildafaa et-
rni1tJ. 

Fakat Amerikada yahudilerln, Ame
rlka h'ilkO.meti nezdinde yaptlklan te
slr Ile inglliz kabinesl tarnfmdan red
dOOlldi. <;ilnku M. Ruzvelt, yahudt
lerln aleyhinde rey vermemesinl Fills
ttn meseleslnde araplara. kar~ milsaa
dek!r da vranmamas1ru rica etml~i. 

Amerikada Fllistin araplanna mii
saadekArhk gosterilip gosterilmeme
s1 millt bir mesele ~klini alnu~1r. 
Yent rclsicurnhurun klm olaca~ nam
zedler1n Fllistin meselesinc karf! ala
cnklan vaziyete baghdtr. 

Yahudllcr, Amerika reisicumhur 
intlhabmda Fillstin meselesinde mu
sev! davamm miidafaa edecek nam
zedlere rey vereceklerdir. 

Amerlkanm me¢mr gazete krall 
Hearst A.yan meclisinin en nUfuzlu 
Azasmdan Copeland, Aestin ve Has
tings! bily(.ik masraflara katlanarak 
maballinde tahkik i~in Filistine gon-

1\1. Ruzyelt 
dermi~ti. ~imdi bunlar dondillcr. 

Gnzete krnll Fllistin mcsclesinde yn
hudilcrin dnvasm1 tutarnk Amerika 
yahudilerinin ycni reisicumhur inti
hnbmd!l mister Ruzvcltin hn.sm1 olan 
mister Landonun lehine rcy verme
lcrini temine ~ah~1yor. Binaenn.Icyh 
bu mesele, Amerika rcis!cumhur in
tihabmda mil.him bir rol oynuyor. 

Asiler, Sen Sebastiyene 
§iddetle sald1r1yo lar 

HCakumetcilerin elinde bulunan bir istihkam 
asilerin ilerilemesine mani oluyor 

Sen Sebastiycn civa· 
nnda hiikUmct top

~lan faaliyctte 

Hendaye 7 (A.A.) - Havaa mu
hnbiri bildiriyor: 

Asilerin San Sebastiene kar~ yap
makta olduklan taarruz en ¢ddetli 

dcvresindedir. Ciddt bir mukavemet 
gosteren yegane nokta, Trincherpe 
istihkftnud1r. Bu istihk§.m, hiikumet 

(Devanu 4 ilncii sahifcde) 

Spor 
Gazetemiz, spor yaz1lar1 icin memleketin 

tan1nm1~ sporcu ve muharrirlerini angaje etti 
AK~A~l spor yazilanna ~ok ehemmlyet vermegl kararla~t1rdl ve bu

nun i!;in teknigi, bllgisi, ihtisasi ile tanmnu~ salfilliyettar sporcu ve mu
llarrirleri angaje etti. 
AK~AM yrumz istanbul ve Tiirkiyedcki spor hareketlerini degil, Bal

kan vc digcr diinya memlek~tlerinin en miihim spor hi\dlselerini de giln(l 
gtiniine takib ve ne~rcdecek, tenkitlerl bllglye, ihtiS!'..Sa milstenid olacak, 
memleket sporunun ytikselmesi i~in uhdesine dti~en vazifeyl yapacakbr. 
Am~At\l'm bu geni~ spor te~kilfttI gelecek haftadan itibaren faaliyctc 

ge~eccktir. 

14 Eylulden itibaren her gt.in 
AK~Al\l'da sizi alak:i.cln.r cdecek k1ymctli spor yazllan, harnd· · ri bu

lacaks1mz. Bu hususta miitcakib nilshalar1m1zda muhterem oh"Uyucula 
nm1za tafsil8.t verecegiz. 



Sahife % 

So:n. dakika 

lzmire diin gece 
miithi$ dolu yaid• 

Sergide bulunan 10 bin ki~I panige 
tutuldu, ikincikordon su altlnda kald1 
bag sergile'rinde bulunan UzUmler 

mahvoldu, hasar mUhimdir 
Izmir 8 (Ak~am) - Diin gcce sa

at 21,5 d:i {iehrlmizde miith41 bir f1r
tma ~kml~ir. Frrtma ba"1ad®. za
mun sergide bulunan on bin ki{ii pa
nige tutulm~, dart tarafa ko~rken, 
~iddetli bir dolu dn bastmn!F· Ser
gide sirkte bulunan vahfl hayvanlar, 
scllerden az kalch boguluyordu. Bun
Ir:.rm itikardlklan korkuni; kiikremeler, 
halk1 daha ziyad~ korkutuyordu. Ka
dmlar ac1kll fcry<:.dlar ~Ikanyorlarch. 

Halk yagmur ve doludan kurtul
mak ii;in paviyonlara Utica etti. Fa
kat paviyonlar o l~adar doldu ~ artJk 
ii;cri kimse gir~bllecck yer kalmaIIUf
tJ. F1rtma ve saganak b~lad1gi zaman 
istanbul *hir ~.:y~trosu, a~lk hava· 
tiyatrosunda Ltikiis Hayat piyeslni 

oynuyordu. Doludan balk, sabneye U
tica etti, fakat izdiham o kadar fazla 
idi kl sahne sallanmaga b~. 

Dolu, fmdlk biiyiiklilgiinde 20 da
kika kadar silrdii ve paviyonlara ol
duk~a zarnr va!"di. BelecUye \rehirde 
nc kad::i.r otobiis varsa hepsini sergiye 
g5ndererek or.:?.d=iki balk1 evlcrine ta-
~1tt1. 

Dolu saganag1 esnasmda ~ehre iki 
ylldlrrm di.i.{itii. Kemcrde sular yilk
sclmektedir. ikinci Kordon ile Odun 
pazan su altmda kalm1~tir. ~ehir ara-
81 telefonu yagmurdan bozulmu~tur. 
Baglard.a ve sergilerdeki iiziimler 
mahvolmUf, bir bsnuru sular gotilr
m~tilr. Zarar ~k milhimdir. 

F ransa Almanlara kar§I 
deh§etli silihlan1yor 

Kabina miJIT mUdafaa ic;in 20,200,000,000 
frank sarf1na karar verdi 

Paris 8 (Ak~am) - Frans1z kabinesi diin M. Blumun riyasetinde miihim 
bir toplanti yapm1~ ve Almanyada askerlik mliddetinin bir seneden iki seneye 
~1kanlmasma kar~ Fransanm millt mtidafaas1 ic;in alacag1 tedbirleri tasvib 
etm~tir. Kabine, Fransa mildafaasm1 kuvvetlendirmek ic;ln 20,200,000,000 
.frank sarfma karar venni~tir. Bu paralarla ordunun miktan, hava kuvvetleri 
arttmlacak, ve ordunun motorle~irilmesi daha ge~letilecektir. 

Hariciye nazm M. ivon Delbus bugtinden itibaren klsa bir mi.iddet i~in 
mezuniyet alrmi;;tir. 

Sen Sebastiyen asilere 
teslim olmak istiyor 

$ehirde dUn halk lie anar$iStler 
aras1nda kanh mUsademeler oldu 

Paris 8 (Ak~) - Asner Sense
bastiyene kar~ ~ddetli hticum edi
yor. Halktan bilyiik bir klsm1, ~ehri 
harab olmaktan kurtarmak ic;in Asi
lcre teslim olmak taraftandlr. Bu me
sele yilzilnden diin \rehrin sokaklann
da anarsistlerle balk arasmda IJ!ddet
ll musademeler olm~ur. 1ki ta.rat-

lsoanga i~lerinde 
bitaraflik 

Ademi miidahale komi
tesi ~ar§ambaya toplan1yor 

Londra 7 (A.A.) - Resmen bildi
rildigine gore !ngiltere bi.ikfuneti al~-

kadar 24 devlete ademi miidahale i~leri
ni tanzim komitcsinin ilk celsesini gar
~amba giinii Hariciye nezaretinde ak
deceg'~i bildirrni~tir. 

Komite, ingiltere tarafmdan alman 
ambargo tedbirlerinin tanzimine me
mur nazirlar komi tesi reisi M. Monis
son un b~kanhgmda toplanacaktir. 

M. Eden hastallgma binaen bu top
lan t1ya bizzat riyaset edemiyecektir. 

PORTEKiZlN i~TiRAKt ~ARTA 
BAG LI 

Lizbon 7 (A.A.) - Portekiz htikO.
meti, ecnebi memleketlerdeki siyasi 
miimessillerine bir nota gondererek 
bitarafllg1 meselesinde kontrol icras1-
na memur komisyona i{jtirake muvafa
kat etmekte oldugunu bildi~r. 
Portekiz hiiktimeti, kendlsinin kabulii 
hususunun ~agida 3 ~arta muallak 
bulundugunu hat1rlatmaktadlr. 

1 - Komisyonun salahiyetleri, muh
telif devletler tarafmdan dermeyan o
lunan ihtirazi kay1tlere ve ~artlara 

gore tahdid edilmeli. 
2 - Kendisine laz1m olan icra vesa

iti temin olunmall, 
3 - Komisyonun bitarfllg1 temin 

tan da zayiat vardlr. Nihayet mahsur 
fehrln 1qesl l~ blr anlqma hasll 

olmUftur. 
Yeni Madrid kabinesi, A.sllere kar~ 

harekatm tek elden idaresine karar 

venni~. bu maksatla bir ba~kuman

danhk ihdas etmi~tir. 

Hindistanda isyan 
Pe1aver m1ntakas1s1n sev
kulcey1 noktalan lngiliz 

latalannca i1gal edildi 
Londra 7 (A.A.) - Daily Mail ga

zetesi, Hindlstamn ~imal batlSl huuu
dunda yeni bir isyan hareketi oldu
gunu bildiriyor. 

Bu gazeteye gore, Filistin isyanm
dan barekete gelen rniihim bir mtis
liman kiltlesi hudud bOlgesinde top
sevkiilceyl} noktalan ingiliz kltaah 
Iannn.,tir. P~aver bolgesinin butiin 
sevkillcey~ noktalan ingiliz kJ.taah 
tarafmdan ~gal edilmi~tir. Bu klta.at 
yolu muhafaza altmda buluncur
maktadlr. Hudud hava kuvvet~tri 

bombardlman tayyarelerile takviye 
edllml,tir. 

MOthit bir otomobil kazas1 
Londra 7 (A.A.) - Otomobil tari

hinde kaydedllen en mi.ihim kazalar
dan biri dtin ~lmal tzlandasmda bey
nelmilel bir turizm kupas1 ko~ulann
da vuku bulm~tur. tngiliz Qembers'in 
otomobill 160 kilometre si.iratle gider
ken ahalinin arasma girmi~, 6 ki{ii der
hal ve iki kip de hastanede Olm~ttir. 
20 yarah vardlr. 

---- -
Yalan bir tecavoz iddias1 

Moskova 7 (A.A.) - Tas ajans1, 
Tungniag oolgesinde Sinlungtung 
yaklmnda Sovyet - Mani;uri bududu 
tizerine Sovyet topraklanndan ate~ 

a~tldlg1 hakkmda Domei ajans1 vasi-
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( Ba Sabahki Tel~afiar ) 

Cihan sulhii i~in and i~ildi 
Brii.kselde 34 millet murahhaslarinin i~tirakile 
cihan sulhii lehinde biigiik bir §enlik yap1ldi 

. 
Brii.ksel 'l - Cihan sulhil kongre

sinin bflytik {ienllgi Heyel stadyomun
da yap1lm1~ ve bunda takriben on 
bel} bin ki¢ hazrr bulunm~tur. 

~enlik, milletler gegid resmi ile b~
lrur~tir. Bu ge~id resmi kongreye ~
rak eden otuz dort milletin bayrakla
nm ta~1yan atletler tarafmdan yapil
nn~ ve bunlan sendikalar, eski muha
ripler ve harp malfilleri murahhaslar1 
takip e~erdir. 
Blr~ok hatipler, nutuk sayle~ler

dir. Bunlann arasmda eski tekaiid na
zm M. PJvollet ile i.kinci enternasyo
nal 1eisi M. Debrouckere ve umumt 
mesa! konfederasyonu mfunessill M. 

Franszz ba~vekili 
Istanbula geligor 

Bu ziyaret te!jrinievvelde 
yaprlacak 

Fransiz ba~veklli M. Blumun te.¢
nievvelde Belgrada yapacagi seyahat 
esnasmda istanbula da gelecegi s0y
leniyor. Bu ziyaret te~rinievvelin or
talanna dogru yapllacaktir. Fransiz 
bqvekillne bu ziyltretinde FranSIZ 
harlciye nazm M. Delbosun da refa
kat edecegi soyleniyor. 

Normandi transatlantiginin bu mii
nasebetle limamnnza gelccegi yazll
m1~ ise de buna imkan yoktur. Qiin
kil Norrnandi her on be~ giind~ bir 
Avrupa, Amerlka arasmda bir sefer 
yapmakta.chr. Bu hususta FranSiz ~r
ketne Queen Marinin mensup oldugu 
ingiliz kurnpanyas1 arasmda bir mu
ka vele vardir. 

Bina ve arazi vergileri tahsil 
mOdOrlOgu 

Bina ve erazi vergilerinin idarei 
hususiyeye intikali iizerine te~il edi
len bina ve erazi tahsil mi.idtirlilgil
ne tayinedilen B. Hiisnii mallyc ve
kftleti tara!mdan ba~a bir vazifeye 
nakledilmi~tir. 

Bu vazifeye dlgcr biri tayin edile
cektir. 

seyyahlar 
En buyugu 12 ya~1nda 

uc karde~ gece 
matbaam1za geldiler 
En biiyiigu 12 y~mda ZekAvet, 

karde"1eri Sehavet ve Yllmaz adla
nnd.a 'ii~ kil~i.ik seyyalun Ankaradan 
~lkarak Anadolunun bir i;ok yerleri
ni dola~t1klanru ve izmire gittikle
rini yaznn~tlk. 

Kiii;Uk seyyahlar, izmirden Mani
saya g~mi{iler, oradan da Ktitahya, 
Bahkesir ve Bandlrmaya ugrayarak 
~hrimize gelmi~lerdir. 

Mini mini seyyahlar Taksimde 
Cumhuriyet abidesine bir ~elenk koy
duktan sonra miizeleri gezmi{ilerdir. 

Dun ~am matbaanuza gelen mi
ni mini seyyahl~·m en bilyiigil Ze
kbet bir muharririmize ~unlan soy
lemi~tir: 

- «ti~ giindenberi Tilrkiyenin bir 
L'lcisi olan bu ~in yerde bulunuyo
ruz. Biiyiik ¢imiz Atati.irkle go~
megi ~ok arzu ediyorum. Fakat i{ile
ri arasmda d.a kcndilerini rahatSIZ et
mek istemiyorum. 

<Alq;am> en fazla sevdigimiz ve 
okudugumuz bir gazetedir. istanbu
la gelince bu ~ok sevdigim gazetenin 
b3.S1ldlg1 binay1 ve maldnelerL'li. gor
mcgi bir f1rsat tclakki ettim.> 

Zekavct Ankarada klz lisesinde or
ta klsnunda, diger iki ki.i~iik karde~ 
de ilk m~ktepte okurnakkdlr. 

Mini mini seyyahlar yann lzmite 
gec;ecekler ve m~plerin a-;1lma za
Dl2.nl yaklaftlit i~in ora.chm Anlm-

Racomond ve M. Cachin zikre ~ayan
dlrlar. 

Merasime sulh davas1 i~in yap1lan blr 
yemin ile hitam veri~ ve bu yemin 
okundugu zarnan bi.itiln hazirun cevab 
vermek suretiyle buna ~tirak etmi~r. 

Yeminin sureti {iUdur: 
Biitiln rnilletler, irk.Ian ve muhtellf 

siyasi te~ekklilleri temsil eden bizler, 
ciha.n sulhiine hizmet toplantlsma il
tih~: ediyoruz. Bu toplantmm fikir

·Jerini ~ehirlarde, koylerde yani ciharun 
her tarafmda ne~retmek suretiyle mil
letli:r cemiyeti vas1tasiyle sulhii muha
faza i~ her ~yi yapmagi teahhiid 
edi:voruz. 

Atatiirk biistii 
Hac1bekta!}ta buyuk 
merasimle rekzedildi 
Hacibektaf 7 (A.A.) - Hac1bekt~ 

18 y~da fsrnaiUn muvaffaklyetle 
~edigi Atati.irk biistii, dtin ~ta Kll'
~hir valisi oldugu halde Klr~hirden 
Avanos ve Mucur il~elerinden, koyle
rinden gelen kachn, erkek binlerce 
halkm oniinde co~kun tezahi.iratla a
~tldl. Halk, bu vesile ile biiyiik onderle
rine kar~1 sevgi ve saygilanm sundu
lar. 

lktisat vekili 
~hrimizde bulunan iktisat vekili 

B. Celal Ba.yar yakmda Marmarada 
bir tetkik seyahatine c;1kacakhr . 

iktisat vekili bu seyahatini bitir
dikten sonra ~ark vilayetlerine gide
cektir. 

Vol parasm1 odemiyenler 
Yol vergisini para ile Odemiycrek 

bedenen ~ah~ak suretile ifa etmck 
istcyenler 15 eylillden itibaren yol
larda ~ah~rnak iizere sevk edilecek
lcrdir. Bunlarm defterleri tesbit edil
m~tir. Bunlar vilayet yollarmm ta
mirlerinde i;ah~t1nl:lcaklardlr 

Futbol 
anirenorleri 

Ankara, Istanbul ve 
lzmirde futbol kurslan 

ac;1hyor 
Futbol feden.syonu, Londradan 

donmi.i.{itilr. Verilen malumata gore 
mumaileyh futbol federasyonu nanu.
na Istanbul, izmir ve Ankara igin ii~ 
antrenor angaje etmi~, Ankarada i~ 
g0recek olan ba~ antrenor M. Boot
hun mukavelesini imzalam1~tir. 

ti~ futbol antrenoril, Ankara, !z
mir ve istanbulda a~J.lacak futbol 
kursbrmda geni;lere futboliin ne su
retle oynandJgm1 ogreteceklerdir. Bu 
maksatla ingiltereden bir futbol fil
mi de getirilecektir. 

Denizde cesed 
Me~hul oliiniin hiiviyeti 

anla1damad1 
Diin Sirkeci vapur iskeles! civarm

Ja denizde bir erkek cesedi bulun
mu~tu. Ceset morga kaldmlnu~, diin 
ak{iama kadar yap1lan tahkikata 
ragmen hiiviyetini tesbit etmek kabll 
olamann~tir. 

Su i~inde fazla kald1gi i~in cesedin 
kollan ~i.iri.iyiip d~mtt., ve b8flIUJl 
derileri de yiiziilm~ti.ir. URrinde 
de elbise yoktur. Bu yt.izden tamnnu
yacak bir haldedir. Yalruz agzmda 
dort tane altm ~ goriilmektedir. 

Bunun ge~enlcrde Ye~ilkoy civarm
da bahk tutmaga ~1karak f airtana
d.an kaylklan devrilen vc kendileri 
kaybolan ii~ bahk~1dan biri olmaSI 
ihtimali vard1r. Diger tr.raftan de
nizde yikanrnak iizere girip bogulmu~ 
olmas1 da muhtemeldir. 

Milddeiumumilik ve polis ikinci ~
be mtidtiriyeti cesedin hiiviyeti ve 
oli.imiiniin sebebl etrafmda tahkikata 

Brii.ksel 7 (A.A.) - Cihan sulhft 
kongresindeki Qin heyeti, Chiangkais
lJek ile diger generallere bir telgraf ~e
kerek dahili harbe bir nihayet verme
lerL11i ve Japoayaya mukavemt i<;in bir
l~mc.lerini istemii;;tir. 

On dokuzuncu ordunun banisi olan 
ve kongredeki Qin heyeline riyaset e
den Changminsku, siyasi rakibi Chan-
gkaishek'e hususi bir telgTafname gon
dermi~ ve dahili harbe nihayet verdi
gi takdirde kendi kltaat1 lie Kwangsi-
nin btaati arasmda mutavass1tl1k va
zifesini ifa edeccgi hakkmda rnuma
iley!"le teminat vermii;;tir. 

Paris Alman 
sef iri Berlin de 

M. Hitleri F ransan1n siyaseti 
hakk1nda tenvir edecek 

-
Paris 7 (A.A.) - Almanyamn Paris 

sefiri kont Ve!czek, beraberinde 'Lte~ 
militer general von Kehlenl.al oldugu 
halde M. Hitleri gormek i.izere Berch
tesgadene gitmistir. 

Bu iki zatm M. Hitlere iki senelik 
askeri biz.met kanunu ile ispanya ve
kayii ve general Rydz Smiglynin 
Parisi ziyareti hakmda ~ifahi rapor 
verecekle1i tahmin edilmektcdir. 

M. Hitler, Frnnsamn Frans1z - Sov
yet misakma ne derecede ehemmiyet 
atfetmekte oldugunu ogrenmek ar
zusunda bulundugu da zannedilmek
tedir. 

Yakmda Nurembergde akdedilecek 
kongrede umumi siyaset hakkmda ve 
bilhassa Rusyaya ve diinya komi.inizm 
aleyhine yapllan miicadeleye c!air sdz 
soylerken bu malfunat kendisine pek 
ziyade faydall olacaktir. 

M1s1r parlamentosu ictimaa 
~agrihyor 

Kahire 7 (A.A.) - Siyasi ma11af11 
parlamentonun Ingiliz - M1s1r muahe
desini tasdik etmek maksadiyle te~1i
rinievvel nihayetinde toplanrnaga ~a
gmlacag1m temin etmektedir. 

HaydarOldU 
Katil San HOseyin 

yakay1 ele verdi 
Zeyrek caddcsinde 53 numarall 

kahvenin uzerindeki odada kira ile 
oturan Haydarm diin kira rneselesin
den kahve sahibi San Hilseyinle kav
ga ettigini ve San Hi.iseyinin taban
ca Ile Haydan sol bogriinden teh
likeli surette y21-alad1g1m yaznu~tik. 
Yarah Haydar derhal hnstancyc kal
dmlm1~sa da tedavisi kabil olamami:;; 
ve yaralarmm tesirile hastanede ol
m:U{itilr. Zab1ta biraz sonra katil San 
Hilseyini de yakallyarak tahkiknta 
ba~larm~tir. --------

Okul kitaplar1 
Kitap sat1~1 hakk1nda 
bakanhg1n bir tebligi 
!stanbul 7 (A.A.) - cKiiltiir bakan

llgmdan>: Olrul kitaplarmm sat1\l i~
leri hakkmda tesbit olunan talimat 
hiildimleri ~da kitap satJ:?1 i~in ba .. 
Z1 teiCbbiislere b~ak istenildigi 
haber ~tll'. 

Tallmat hiikiimleri dairesinde Kill
tilr bakanllgi yaymlar1 sa~ ~erinin 
tamamen serbes oldugunun ve bunun 
dl{ilnda i{i yapllmasma meydan veril· 
miyecginin alfiltadarlarca maliim ol
mak iizere tekrar bildirilmesi faydah 
gorillm ii~tiir. -----

Bel~ika krah Tirolde 
Viyana 6 (A.A.) - Milli turizm ofist. 

Bel~ika krall u~ilncii Leopold 1svi~ 
rede kfiln Kussnachte gitmeden evvel 
Avusturya Tiroliinde ii~ hafta mute. 
nekklren ikamet e~ olclugunu bll-



8 Eyliil 1936 

AK$Al\IDAN AK~AMA: 

Anadoluda oteller 
ve lokantalar 

Anadol uyu son zaman1arda pek ~ok 
tiola~an dostum, oteller ve lokantalar 
bakkmda verdigi maliimati ~u suret
le tamamladl: 
I - Antalyada, dedi, gok gilzel, mun-
4zam ve temiz bir otel yapilnn~tir. 
Fakat, maatteessU.f, bu otelde henliz 
yeme.k pi~irilmiyor. Onun i<;ln, d.).~n
ija bir lokanta aramaga mccbur olu
yorsunuz. Halbukl otel ne kadar iyi 
ise dl~~mdt'ki ah~1 dilkkanlan da o 
kadar berbattrr. 

Siverekte bir ah<;1 dilkkamna gir
dim. Yemekler ai;1kta te~ir edilmi~ti. 
:ttzerlerini bir ~l.nek bulutu ortiiyor
du. Ah<;1 bir ~ey salladl. Sinekler 
U~U{itu. 

-. - i~ yemeklcr, <liyc gosterdi. 
Tiksinerek gosterdlm: 
- 1<;.inde sinekler var! 

~ Ah~1ba~1 beni temin o.1iyordu: 
- Merak ctme, igindeki sineklerin 

hepsini ay1khyacag1m! 
Hemen d1~an f1rlad1m. Kasap dUk

kanlarmdaki etler de ayni halde idi
ler. Peynir ekmekle karmmi d'>yur
mak istedim. Pcynir bulamad1m. Si
verekte ne yedigimi ogrenmek ister 
misintz? En temiz olar~ sogam bul
dum. Yedigim !jey ekmek, sogan bir 
de baklava oldu. Baklavayi Gazian
tepten hediyc olarak vermi~lerdl. 
Nns1I, gayet uygun, ahcnkli bir monii 
Clegil mi? 

Bu Anadolu seyahatlerinde en zor 
!l~lcrden biri de su mcselesidir. Her 
Yerde ltirnad edilerek icilecck su bu
lamazsrmz. Gilnde en a~agi il~ bilyiik 
'i~e maden suyu a~samz yalmz su 
lll.asrafl olarak bir bu~uk lira ayira
caks1mz demek oluyor. 

Otellerden bahsederken, Urfayi 
unutmak bilyilk bir kabahat olur. Ur
fada akhruzdan, hayalinizden g~mi
yecek kadar miikemmel, muntazam 
Ve modern bir otel vard.Ir. GOrilnce 
~np kald1m. Bu otel burada nasil 
yap1lnu~? diye tahkik cttim. Urfah 
bir gen~ Almanynya tahslle gitmi~. 
'.Avdetinde, kendisini belediye rcisl 
Y~pm1~lar. O da memlckettc boyle 
bir otel in~a ettirmis. 

Dostumun hikavcierini uzun uzun 
anlatmaga hacet ·goremiyornm. :;>u 
bir iki f1kra bize kft.fi derecedc bir fi
kir verebllir. Bunlann arasmda bil
hassa Urfamn misali biltiin ~ehirlc-
1·imize ve belediycmize bir omek ol
mahd1r. Demek oluyor ki bizde de 
modern otellcr yapmak pek kabildir. 
Buna meydan vcrmeyen, eksik olan 
~y bilgidir, iht!yac1 duymamakt1r. 
Medeni ihtiyac1 hakkilc hisseden bir 
belediye elindeki vcsait ile onu tatmin 
imkamm buluyor. M~sele ba~takilere 
bu ihtiya~lar1 duyurmaga mi.inccr 
oluyor. Ak~amc1 

Esnaf te~kilat1 
Islahat i§leri devam 

ediyor 
Esnaf te~kilatmda yap1Imas1 ka

tarl~tmlan islahat i~lerinc ehemmi
yetle devam olunuyor. Tetkikat par
ti ve ticaret odas1 csnaf ~besi mil
d ilrl ugil tarafmdan mii~tereken ya
p1lmakta ve incelemeler s1rasmda 
parti program1 goz onilnde tutulmak
tad1r. 

Esnaf ~besi direktorliigil, esnaf ce
miyetlerinde ve esnaf biirolannda 
yapllacak degi~iklikleri tcsbit edccek, 
parti de esnafm dilekle1ini dinleyc
~ektir. Bilttin bu tetkikler bir esnaf 
le~kilat1 kanunu te~kiline esas tutu
lacaktlr. 

ihracat merkezlerinde 
ambalaj mOtehass1slar1 

i ktisat 'ekaleti Tilrk mallanmn 
di~ pazarla1 n bozulmadan ve nefa
setini kaybetrneden gonderilmesi i{>i
ne bilyilk bir ehemmiyet veriyor. 

Bu maksadla vekalet, ambalftj {>e

killerini milstahsil!ere ogretmeyi mu
:vaflk bulmu~ ve istihsal mmtaklan

, na, ihra~ merkezlerimize miiteaddit 
fuutehass1slar gondermi~tir. 

600 seyyah geldi 
Diln bir Frans1z transatlantik va

purile ~ehrimizc 600 seyyah gehni~
tir. Bunlar iki giin ~ehrimizde kal
dl.ktan sonra doneceklerdir. 

Ada plaj1 
Halk gelecek yzl 
plajdan istifade 

edebilecek 
Belediye tarafmdan Bilyilkadada 

Yorilkalide yap1lmakta olan asri pla
jm in~aatI tamamlanmak il1.eredir. 
Plaj tam bir {>ekilde ancak gelecek 
yaza ac;Ilabilecektir. 

Belediye, halkm piaja kolayllkla gi
debilmesi i~in Akay idaresine mU.
racaat etm~ ve Bilyilkada iskelesin
den Dile vapur i~letilmesini istemi~ti. 

Ancak bu sene mevsirn ge~tigi ve 
Dile yap1Iacak iskele ic;ln de fazla 
masrafa ihtiya~ oldugu i~in bu i~ ge
lecek sencye kalm1~t1. 

Akay idaresi yeni Kad1koy iskelesl
nin yerine konmasmdan sonra eski 
iskclcnin dubalanndan istifade edc
rek yeni bir iskele in~a etmegc ve 
bunu Dile koymaga karar vermi~tir. 

Gelecek ilkbahardan itibaren Bil
yiikada iskelesile Dil arnsmda Hali~ 
vapurlarmdan biri i~letilecektir. 

Soguk hava 
deDolarz 

lzmit ve Sapancada 
tetkikat yapilacak 

ihracatim1zm inki~f1 i<;in bir ~ok 
yerlerdc soguk hava tesisatm1 havi 
antrepolar tesisi etrafmda tetkiknt 
yapan hcyet, di.in de mevcut antrepo
lan gozden gecirmi~tir. 

Hcyet, soguk et ihracati i~in ayn
ca tetkikler yapmaktad1r. 

Buradaki incelemcler bittikten son
ra lzmit ve Sabancada tetkiklcre 
dcvam olunacakt1r. Bilhassa bu mm
takada yeti~cn ve Mii~kille ad1 ve
rilen i.izilmiin dahilde istihlakinden 
ziyade harice sevki i~in almmas1 icap 
eden tedbirler tesbit olunacak ve ikti
sat vekB.letine arzedflecektir. 

Hcyet diln izmirden ~ehrimize ge
lcn ilzilm kurnmu direktoril B. ismail 
Hakla ilc de temas etmi~tir. 

Deniz vas1talar1 
S1k1 bir kontroldan 

ge~irilmesi kararla§bnld1 
Deniz ticaret direktorlilgil, butun 

deniz vesaitinl s1kl bir kontrolden 
gegirmcge karar vermi§tir. 

Kontrollerin, yeni deniz nizamna
mcsi ahkflmmca laz1m gelen tertibati 
haiz olmayan vas1talardan ag1r ceza
lar ahnacaktir. Yeni niza.mname ile 
biitiin gemilcrde bulunmas1 lflz.im ge
lcn musademc paketle1ile yangm 
sondlirme makinelerinin bazi vesait
te hfUa. noksan oldugu goriilmektedir. 
Bu gibllerden almacak cezadan son
ra bir miiddet miihlet verilecek ve 
gene noksanlanm tnmamlamad1kla11 
tnkdirde i~lemekten menedilecekler
dir. 

Makasc1 vatmam yaralad1 
Diln Kad1koyilndc Ahmed isrninde 

bir tramvay makas memuru: 
- Ni~in yanll~ makastnn ge~iyor

sun. dlyc bir tramvay vatmamru ma
kas dcmirilc ba~mdan yaralam1§t1r. 

Festival heyetlerine veda 
ziyafeti 

Dun ak~am Tlirk ve Balkan f esti
val heyctleri ~refine Park otelinde 
belcdiye tarafmdan bir ziyafet ve
rilmi~ir. Ziyafette f cstival heyetleri 
ile bclediye crkam ve gazetecilcr bu
lunmu~lardlr. 

1Ziyafettc festival heyetlerinden yal
mz Yugoslav ve Bulgar heyetleri bu
lunmul?lard1r. 

Pamu.kgu koyii zeybekleri ziraatle 
mc~gul olduklarmdan hnrman vakti
ne ycti~mek iizere di.in ~ehrimizden 
aynlrm9lardir . Rumen heycti de 
mcmleketle1ine donmi.i{ilerdir. Bu iti
barla bu heyctler ziyafette bulunama
mi~lardir. 

Bulgar vc Yugoslav heyetleri bu
gun memle.ketlerine doneceklerdir. 

Parti kong~eleri 
15 Eylulde ocak 
kongreteri ba~hyor 

Her senc yap1lmakta olan Cumhu
riyet Halk parttsi ocak kongrelerine 
15 Eylillde ba~lanacakt1r. Ocak kon
greleri bittlkten sonra knza kongrc
leri yap1lacaktll'. 

Bu kongrelerde nahiye vc kazala
nn butiln f aaliycti mevzuu bahso
lacak, yeni idarc heyetleri sc~ilecektir. 

Partinin vilayct kongrclcri de her 
iki senede bir topland1g1 i~in bu se
ne vilayet kongresi toplanacak, ida
rc heyeti yenidcn se<;ileccktir. 

Bu sene verilen karara gore valiler 
ayni zamanda vilayetle1 in parti ba~
kam olduklarmdan yeni idare he
yetleri, son te~kilattaki ruh ve mana
ya gore se<;ilecek ' 'e parti i~leri dn
ha esash ve ihtiyaca uygun bir ~ekll
de tedvir edilmege ba~lanacaktir. 

Orta tedrisat milduru 
Mnaiif vekaleti ortn tcdrisat mil

diirii B. Avni diin maarif mtidiirlii
giine gelcrck gee; vakte kadar me~

gul olmu~tur. 
Orta tcdrisat miidilrii, istanbulun 

orta tedrisat i§lerile bilhassa muallim 
kadrosunun tanzimilc ugra~m1~t1r. 

~imdiyc kadar ~ehrimizde yeniden 
a~llacak orta mektep ~ubeleri, mu
allim adetleri ve nlmacak tnlebe mik
dan tcsbit edilmi~tir. ~lmdi de mu
allimler arasmda yap1lacak nakiller, 
becayi~ler gibi kadro i~lerile ugra~1l
maktad1r. 

Feci bir vaka 
Zehra ic;tigi ilac;tan 

oldU 
Kas1mpai;;ada cchalet yiizi.inden 

feci bir vaka olmu~tur. 
Kas1mpa~da oturan Zehra ismin

de bir gen<; kadmm be~ senedenberl 
~ugu olrnam1~tlr. 

Lakin Zehra mutlnka bir cocuk 
sahibi olmak istcmcktedir. 

Gene; kadm evvelki giin heniiz is
mi anla~1lnmiyan bir kadmdan <;o
cuk olfas1 l<;in bir ilag alm1~ ve bunu 
i~mi~tir. 

i1ac1 i~tikten be~ altI saat sonra 
Zehra Olmti~tiir. Zavalh kadlnm ce
scdi otopsi yapllmak i~in morga kal
dml m1~. zab1ta ile adliye bu Olfun va
kas1 etrafmda tahkikata ba~lami~
lard1r. 

Floryaya vapur 
Akay idaresi A vrupaya ismarlaya

cagi yeni vapmlar gclecek yaza kadar 
yet~ebilirse Floryaya da bir iskele ko
yarak vapur i~letmegi dil~iinmekte

dir. Bu takdirde Floryadan ba{>ka 
Ye~ilkoy, Baklrkoy ve diger mevkilere 
de vapur i~letilmesi muhtemldlr. 

Ekmek narh1 
Ekmekten 10, 
franceladan 20 
para indidirildi 
Son znmanlarda zahire ve ticaret 

borsasmda un ve bugday fiatleri bir 
kat daha dil~ttigil i<;in dtin toplanan 
narh komisyonu ekmek fiatlerini ye
niden tayin etmi~, ekmek fiatlerin
de on, farncala fiatinde de yirmi pa
ra tenzilat yapm1~tir. 

Bu suretle 11 kuru~a sahlan birin
ci nevi ekmek 10 kuru~ 30 paraya, 

10,5 kuru~a satil:m ikincl nevi ekmek 10 
kuru~ 10 paraya ve 16 ku~ sati
lan francala da 15,5 kuru~a sat1la
caktir. 

Bu fiatler, yarmdan itibaren mute
ber olacaktir. 

Berber dukanmm dam1 ~oktO 
KlZlltoprakta bir berber dilkkfi.ru

run darm ~okmii~, i~eride m~terisini 
tlrn~ eden bcrber Panayot ba¥ndan 
yaralanm1~tlr. 

inhisar satz~ 
te§kilatz 

En kii~iik koylere kadar 
te§mil edilecek 

inhisarlar umum miidilrliigu tara
fmdan uzun miiddettenbcri hazirla
nan yeni satI~ te~kilfttl projesi bu
gilnlerde tatbik sahasma konula
caktlr. 

Ycni te~kilat ile eskiden yalmz bell 
ba~ merkezlerde bulunan serbayi
lik ve bayillk ~kilab bundan sonra 
kil<;ilk koylere kadar te~mil edllecek
tlr. 

Bu suretle inhisar maddelerinin sa
ti~1, <;ogalacag1 zannedilmektedir. Bun
dan b~a tiitiin, sigara ve i~ileri
mizin ecnebl mcmlekctlcrde siirilmil
nu arttirmak maksadlle harlgte faz
la reklam vc propaganda yapllmas1-
na karar verilmi~tir. 

Cer miihendisligi 
Tahsil i~in Avrupaya 20 

talebe gonderilecek 
Devlet demiryollan idaresi cer mii

hendisligi tahsili i~in A vrupaya ye
niden 20 talebe gondermege karar 
vermi~tir. 

Bunun igin 22 eyltilde miihendls 
mektebinde Use mezunlan arasmda 
blr imtihan yap1lacaktir. 

imtihan lise derecesinde riyaziye
den olacaktir. Muvaffak olan gen~- · 
Ier, evvela Devlct demiryollanrun Es
ki~ehirdeki atelyesinde 2,5 lira yev-

TecavOz yok miye ilc alt1 ay call~tinlacaklar ve 
Ye§llkoy feneri civarmd:i oturan bundan sonra Avrupadaki fabrikala

B. Ecvedin evine iki ~hsm girerek ra gonderileceklerdir. 
refikasma tecavilz ctmek lstedikleri Talebeler bu fabrikalarda bir bu-
yazilm1:;;t1. cuk sene staj gorerek lisan ogrene-

Bize ve1ilen ma!Umata gore eve cc.kier ve iki buguk sene de tahsil 
girmek ve kadlna tecavilz etmek gibi ederek rnemlcketc doneceklerdir. 

bir hadise vaki olmam1~. yalruz gece Japon sefirinin mezuniyetl 
yansI evin kap1s1 gahnm1~, mumai- Tilrkiyedeki Japonya elcisi M. Toku
leyhin miiracah ilzerinc kap1y1 ~a-
lan ikl ki~i zabitaca yakalamm~tir. gama bugiin mezunen Tokyoya ha-
=============== rekct edec~k, g!'l.ybubeti esnasmda mas-

1:'.h"tgiizarllk vazifesini scfnrct mils-

Kansmm sesi-Bumuzunu vcreyim ml? 
- Hay1r ~cmsiyemi verl.. 

te~an M. Miyazaki gorecektir. 

Nahlin yat1 gitti 
Muhterem misafirlmiz ingiltere 

krah sekizinci Edvard1 ~hrlmize ge
tirmi~ olnn Nahlin yati ve ilti ingi
liz torpidosu limanmuzdan <;anakka
leye miiteveccihen hareket etmi~

lerdir. 

Moda yan§larindan donu~te 
bir kaza 

Diin Modn y::m~Iarmdan donti~te 

Ahmed kaptamn idaresindeki motOr 
bir sandala ~arpm1{>tir. 

Sandal p:ir!;alanmt:?, is;indekiler de
nize dii~m~tiir. 

Kazaya ugrayanlar denizden ~lkanl
m1~tir. Yalmz sandalda bulunan mii
hcndis bay Hamdi musaderne esna
smda yaralnnnu!jtlr. 

Sahiie 3 

) I .. ._. -;:arp:ad.a 1) 
Zincirsiz esirler 

Eski zarnan insanlan esirlcli ag1r. 
koskocaman zincirlere baglarlarm1~. 
Fakat esaret ille zincirle baglamakla 
()lmaz. Hayat~ n~ zincirsiz esareUer 
vardir ki zincirli olanlarmdan ~ok da
ha fecidir. 'fi1 

Her gun etrafm1zda yilzlerce zin
cirsiz esirlere rast gelebilirsiniz ... 

Bu 1936 nm zlncirsiz esirleri ekse
riyetle kadmdir. 

Bak1mz size bunlardan birini anla
tayim. Dilnyaca ~1kllgile me~hur blr 
kndm tarif ediyor: ~1k bir kadm ~oy
le hareket etmcli imi~ ... 

Filanca renkte bir elbise giydiniz 
degil mi?.. Mesela san kadife bir tu
valet ... Bu elbisc ile salonunuzda an-· 
cak mor kadifeden bir koltuga otura
bilirsiniz. <;Unki.i san kadife elbise, 
ancak mor kadif e koltuk i<;inde bir 
kat daha guzelle~bilir, ~1kla~abilir

mi~ .. bu elbise ile bu koltuk i~inde otu· 
rurken yammzda yine mor renkte bir 
kiicUk masa olacak ... Ve bu masanm 
iistiinde mor vazolann icinde siynh, 
mor vc altm renginde orkide ¢~ekleri 
bulunacak ki ~ikllgm1z biraz daha art
sm .. sonrn biitiin bu dekora tavandan 
degil, yan taraflardan icine hafif mor 
renk kan~tmlrm~ bir I~k verilecek ... 

I • 0 k l Tam manas1le ~1 o mamz, tam ma. .. 
naslle giizel goriinmeniz i~n bu mor 
rcnkle kan~1k beyaz i~1gm tnvandan 
degil, ka~1mzdakl duvarlardan yuzil
ntize vurmas1 mutiaka elzem ... 

Pardon.. eksik soyledim.. daha da 
tam manasile size ~1k denilmiyecektir. 

~1kllgu11zi, giizelliginizl biltiln bii
tiin meydana ~1karmamz i~in bir {>eJ 

daha IAZlIIl ..• 
Eger esmer, siyah, di.iz saclt iseniz SS/ 

gimza ve solunuza ikl arkad~ alacak· 
sm1z .. bunlar SarI$1D, beyaz, laviI'Clk 
sa~ll olacak .. ve siz bu lid sa~ 
i~inde esmcrliginizln giizelligini biis· 
biltiln meydana ¢mrnu~ olacaksllllB-< 

Eger san~msamz o zaman lkl yam. 
ruza ikl esmer alacaks1mz .. 

Bakm1z az daha unutuyordum. Bu 
sari kadife elbiseyl giyip, mor koltuk
ta, mor, beyaz, siyah orkideler i~lndo, 
beyaz - mor 1~k i~de, iki sa~lillll 
ortasmda otururken sesinlze de dik· 
kat edeceksiniz .. konu~ken riiyada 
konu~ gibi agir, romantik kon~
caksnuz. 

Bunlan fantezl. tel8.kki etmeyiniz. 
B~ta m~hur sinema artlstl Dolores 
del Rio oldugu halde bir~k ~k ka
dlnlar bOyle hareket ediyorlarillli}. 

Falanca kostfunle, filAnca i~lk al
tmda, filftnca ~~eklerin kar~ismda 
falanca arkad~arla beraber oturma
ga mecbursunuz .. her ~eyiniz ol~iiHi._ 

Bu ne esarettir? 
Eski zamanlann cZincirll esareb l 

~imdi ~khk ugrunda yap1lan esaret 
yanmda hi~ ka11r... H. '6. Es 

Tren kazas1 
Bir coban ile dort 

koyunu tren alt1nda 
can verdi 

Kartalda kasap Davudun ~obaru 
Ahmed day1 koyun stiriisi.inti dun 
sabah saat dortte Kartaldaki ~imcn
to fabrikasmm civannda demiryolu 
ilzerinden ge~irirken ans1zm mar!jan
diz treni onilnc ~1km1~br. Qoban Ah
med, koyunlarm1 hattm uzertnden 
uzakla~t11maga ugra~1rken kendisl 
ile dort koyunu trcn tarafmdan <;ig
nenerek olmu~tiir. Kartal sulh haki
mi ve belediyc doktoru kaza yerine 
gidere.k tahkikata b~lam1~lard1r. 

Heybelide yanan ~amlar 
Heybelide 20 metre murabba1 ~a

llhk ve bir ka~ ~am agac1 yan~br. 
Yangm oradan ge<;en bir yolcunun 

att1gi sigaradan ~1km1~hr. 

Suadiye plajmda balo 
Sag1r, dilslz ve korleri koruma ku

rumu muhtaci muavenet Azalanna 
bir okul ve bir yurd a~mak gayesile 
12/ 9/ 936 cumartesi ak~m1 Suadiye 
plaj gazinosunda mcvsimin son bir 
balosunu· tertip etmi~tir. 

F otograf miisabakam1zda kaza· 
nanlann isimlcri 

hifemizdedir. 
dordundi sa· 



Sahife 4 

Daimi fototraf mlisabakam1z 

Amatorlere mahsus daimi fotograf mUsabakarmzm gec;en haftaki sec;iminde 
'(ti~er) lirahk kitab hediyemizi kazananlann isi.mlerl mi.indericatmuzm ~ok
lugu yilzti.ndcn, mutadl v~e. pazar gtinil ilan edilememi~ti. Bu isim ve bu 
eserleri bugtin dercediyoruz: 

1 _ Ankara, Yen~hir Ata~ sokagi No. 31 Affan, 2 - Uskildar Doganc1lar, 
Siimbillzade sokagi No. 22 Re~ Akan, 3 - Japonya Tokyo, Meguroku, Shimo 
Meguro No. 559. 3 Qome Urn.id Karapmar. 4 - Ni~nta?I Yenimahalle No. 52 
Hasan Zeki. 

__...........,,._..
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Fransa • Lehistan 
(Ba!i tarafJ. 1 inci sahifede) 

olarak ikiye ayinyor ve diyor Id: 
c:Tehlike zamarunda Fransamn Le

histana yaptigi yardunm memleketi
miitte!iklerim.izin aleyhlnde ve Al
manyamn lehinde olmamas1 ic;in rnii
teyakklz bulunmak HiZIIDdir.> 

RambouiUet 7 (AA.) - M. Lebrun, 
general Rydz-Smigly ~erefine bir ziya
fet venn~ ve bunda M. Blum ile M. 
Daladier, M. Delbos, general Gouraud, 
general Gamelin, general Pujo ve ge
neral Colson haz1r bulunmu~tur. Ge
neral Smigly Var~ovaya hareket et
~tir. 

LEHiSTAN (:EK HUDUDUNDA 
1ST.iHKA1'1 YAPACAK 

Paris 7 - Bu sabah saat 12,30 da 
hitruna eren nazirlar ic;tima1mn sonun· 
da ogrcnildigine gore M. Dclbos, hari
ci vaziyet hakkmda venni~ oldugu 
izahat esnasmda Leh general! Rydz
Smiglinin Leh-Qek hududunda istih
kfuna t in~a ctmck plfmm1 tcrketmii;; ol
duguna dair olan beyanat1 i.izerine iki 
memleket arasmda gerginlif:rin tama
mPn zail olmu$ oldugunu soylemi~tir. 

ANLA~MALAR iMZA EDiLDi 

Var~ova 7 (A.A.) - Pat ajans1 res
men bilcliriyor: 

Di.in Fransa cumhur ba~kaiu M. Leb, 
run tal'afmdan verilen Rambuyye ~a
tosunda general Rydz-Srn.igly ~erefine 
ogle ziyafetinde, Fransa - Lehistan itti· 
fakm1 canlandirmak mak.sadiyle tek
nik ve finansal te$riki mesainin ~ek
llni tesbit eden bir anl~ma parafe e-
dilmi~tir. · 

Atlantigi ge~en kadm 
tayyareci 

Halifax 7 (A.A.) - Kadm tayyareci 
Beryl Markham, saat 14,35 de Nevyo:
ka muteveccihen havalanm1~tlf. 

Boston 7 (A.A.) Kadm tayyareci 
Mrahkam, saat 17,35 de Nevyorka va
sll olmu$tur. 

Siyasi icmal 
(Ba~ tarah 1 inci sahifede) 

!ngiltere defaatle Arap milliyetper
verleri ile uzlarmak te~ebbi.i.siinde bu
lunmu~tu. Filistin i$lerine bakmak 
11e yeni idarenin esaslanni hazirlama1c 
~n yiiksek bir komisyon te~kil ede
rek A.rap milliyetperverlerinin hissiya
tmi ok$amak istemi$ti. Daha sonra 
Maverai $erif emiri Abdullahi ve b c.k 
Hariciye nazin Nuri pa$ayz araya ko
yarak Filistinli milliyetperverler ile 
sulll. akdetmek te~ebbiisiinde bulun
mu§tu. 

Fakat bu ie$ebbiislerin hepsi akim 
kalmi$tzr. <;ii.nkil Arap milliyetperver
leri muvakkat olsa da Yahudi muha
ceretinin tatil edilmesini son ve kati 
~rt olarak ileri silrmii$lerdi. Jngiltere 
bu $arti kabul etmediginden dilekle
rini sildh kuvvetilc kabul ettirmelc iqin 
nefsi ingiltereden Filistine bir fzrlca 
gonderiyor. .... ' 

ispanyadaki dahili harptc askeri va· 
ziyet fa$islligi temsil eden milliyetper
verlerin lehine bariz bir surette de§i$
ti. $imali ispanyada Fransa hudu
dundan Portekiz hududuna kadar bii.
tiin sahile Juikim olan ve maden ame
lesine dayanan hukumet kuvvetlerinin 
mevkii Fransa hududunda hem ka
rada hem de denizdc <;ok muhim olan 
irun mevkii miistahkemenin sukutu 
iizerine f ena halde sarsildt. A tlantik 
sahillerinin kdmilen milliyetperverle
rin eline geqecegi anla.~ilzyor. Bu de
nizdeki ispanyol filosu miliyetperver
lerin elinde oldugundan bunlar $imali 
ispanyayi hem karadan hem de deniz
den idare ve kontrollarz altmda bulun1 
duracaklardir. Fransada sol cenah par
tilerinin ispanyol karde$lerinin tara
fzni tut1nak i<;in hiikumeti icbar ede
ceklerinden korkuluyor. Balear adala
nndaki Katalonyalz milis kuvvetleri 
kilmilcn geri alzndzgmdan Akdenizin 
garbine luikim olan bu adalar tamami· 
le fa$istlerin eline gegmi$tir. 

~---•ALKAZAR SiNEMASI---·~ 
Yeni sinema mevsimini 

9 Eyliil <;ar~amba giinj matinelerden itibarcn 

YILDIRIM KAPT AN 
Viktor Mac Laglen, Conchita Montenegro ve 

Noah Beery taraf1ndan 
temsil edilen biiyiik heyecan ve sergiize~t filmile a~1yor 

ft*! I !}41* * s f ii 

Selinik sergisi 
(Ba!f tarab 1 inci sahifede) 

YUNAN BE~VEKiLiwN NUTKU 
Atina 7 - Selamk panaymrun a~1-

lls toreninden bir nutuk soyleyen Yu
n~n b~vekili M. Metaksas demi~tir 
ki: 

- Selaruk, yurtta~lanrniZI, ko~u
lanmm ve nihayet mahsullerini ve e
meklerini te~hir i<;in uzak memleket
lerden gelmi~ olanlan kabul ic;in bize 
kap1lanm a<;nul? bulunuyor. Bcyncl
milcl Selftnik panaym ban~a hizmet e· 
den bir eserdir. Aram1zda veliahtm bu. 
lunu~u kralm panayira olan alakas1-
m gostermektedir. 4 agustosta vaki o
lan siyasal degi$iklik neticesinde istik
rarll ve devaml1 bir durumu temsil e
den hiikfunetim yalmz beynelmilel 
bak1mdan degil, ayni zamanda tama
men YunanlI baklmmdan da <;ok mii
him olan bu esere milzaheret cdecek
tir. 

M. Metaksas daha sonra diyorki: 
c:Taksim kabul etmiyen bir tek Yu

nanistan vardlr. Bu Yunanistamn ~o
cuklar1 da, 4 agustostanberi, tefrikas1z 
ve ihtilafs1z siyasal bir camia olan ve 
memlekete layik olodugu refah1 temin 
i<;in <;al1~an milli bir biltiln te~kil et
mektedirler.» 

Nikah toreni 
Nigdeli merhum Ahmed B. k1z1, 

doktor Resadm hemsiresi Seniha . ' 
ile gen~ doktorlarim1zdan Adna-
nin nikah torenleri diin Istanbul 
evlenme memprlugunda yap1lm1f
br. Gen~lere sonsuz saadetler di
leriz. 

Nobetc;i eczaneler 
~i~li: Pangaltida Nargileciyan, Tak

sim: Lirnonciyan, Beyoglu: istiklal 
caddesinde Dellasuda, Galata: Kara
koyde Hhseyin Hi.isni.i, Kas1mpa~a: 
Vas1f, Haskoy: Ha1Ic10glunda Barbut, 
Eminonii: Be~ir Kemal - Mahmud Ce
vad, Heybeliada: Halk, Btiylikada: 
Halk, Fatih: ismail Hakk1, Karagtim
rilk: Ahmed Suad, · Baklrkoy: Hila!, 
Sanyer: Osman, Tarabya, Yenikoy, 
Emirgan, Rumelihisanndaki eczane
ler, Aksaray: Ethem Pertev, Be~ik
ta1?: Silleyman Reccp, Kadikoy: Pa
zaryolunda Rifat Milmtaz, Modada 
Alaeddin, Uskildar: inu·ahor, Fener: 
Emilyadi, Bcyaz1d: Kumkap1da Bel
kis, Kilgtikpazar: Hasan Hulki, Sa
matya: Kocamustafapa~ada R1dvan, 
Alemdar: <;emberlita~ta Sim Rasim, 
~ehremini: Topkap1da Naz1m. 

[aoiRsAI 
Istanbul 7 Eylul 1936 

(AK~Al\I KAPANI~ FiATLERl) 
Esham ve Tabvilat 

1st. dahill 97,- I~ B. Hamiline 10, 
Kuponsuz 1933 • Miiessis 80,-
islikraz1 97,50 T. C. Merkez 
Oniturk I 23,65,- Bankasi 81,-

• 11 22,10,- Anadolu hisse 24,80 

• III 22,35,- Tciefoh 7,-
Miimessil l 45,50 Terko.'I 12,50 

• II 44,60 <;imcnto 12,60 

• III lttihat degir. 8,50 
11 Bankasi 10, Sark • 0,70 

(Para (f:;{ek fiatlcri) 

Paris 12,06,- Pra~ 19,21,-
Londra 635,- Berlin 1,97,43 
Nev York 79,25,- Madrit 6,73,59 
Milano 10,C9,36 Belg-rad 34,35,67 
Atina 83,85,75 

Zloti 4,21,65 
Ccnevre 2,43,55 
Brilkael 4,69,85 Penro 4,25,60 

Amsterdam 1,17,- Biikrc~ 107,18,62 
Sofya 63,83,88 Moskova 24,87,50 

11 EylOI onOmOzdeki 

CUMA AK$AMI 

iPEK SiNEMASI 
Y eni ki~ rnevsiminin kii~ad resmini 

Martha Eggert 

Beylerbeyi iskele 
tiyatrosunda 

Bu ak~am 21,45 te 

$irin Teyze 
Y arm ak.§arn: 

Be~ikta~ Suad Parkta 

~irin Teyze 
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Asiler Sen Sebastiyene 
'iddetle sald1r1yorlar 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 
kuvveteri tarafmdan son derece tah
kim edilmi~ olan Pasajcs Sanjana 
h!kimdir ve hillillmet kuvvetleri, ge
neral Mola kltaatmm ileri hareketini 
fecir vaktinden beri ~ddetll bir bom
bard.Iman ile kar~1lamaktadir. Bu
nunla beraber asiler, mahsi.is derece
de ilerlemege muvaffak olmu~lardir. 

Hali hazmia San Sebristien yolu
nu ate? altmda bulundurmakta ve 
~ehri pek yakmda i~gal cdeccklcrini 
timit etmektedirler. Saat 13,30 da 
yollar, asilerin nakliye vas1talan, top 
b~tal'yalan 'Ve otomitralyozlerile or
tillmti~ bulunuyordu. Asiler, Guade
loupe kalesini i$gal etmi~lerclir. Bom
bard1mana fas1hh surctte devam 
cdiyorlar. 
TALAVERA MUHAREBESiNi KDI 

KAZANDI 
Pai·is 7 (A.A.) - General Kuipo 

de Lano bugiin verdigi bir beyanat
ta, milliyetpeverlerin Toledonun ce
nup batismda Talavera de la Reina 
yakmlannda parlak bir muvaffakI
yet kazanm1~ olduklanm, htik'limet 
taraftarlarmdan 30 kamyon, iki z1rh
h tank, yiyecek yiiklii otuz vagon, 
miihim mikdarda milhimmat ve iki 
tayyare almdlgrm ve hti.kfunetc;ile
rin 350 oltibl.l"akbklan bildirilmi~tir. 

HUKfn\.IETiN TEBLiGt 
:Madrid 7 (A.A.) - Harbiye neza

rcti, bildiriyor: 

Pastic cephesl ile Huesca cephe
sinde mtihim muvaffaklyetler elde 
e~tir. Huescarun bir klsrru hii
kfunet kuvvetlerinin i~gali &ltmda bu 
lunmaktadlr. 

Bir hiikumet kuvveti, Cordoba et· 
rafmda asilerin bir ~ok miifrezeleri~ 
ni dag1trm~trr. Hiikumet kuvvctlerf 
Oviedonun bOmbardl.maruna devam 
etmekte Asturiesli goni.illiller ise Ga .. 
liciaya taarruz etmektedirler. Havas 
muhabirinin Talavera cephesinden 
bildirdigine gore, hillcimet kuvvetle
ri 25 kilometre ilcrlemi~er ve me~ 
lerini tahkim etnill;;Ierdir. 

Hti.kiunet kuvvetlerinln pi~darlan, 

Talaveranm varo~lanna girmi~lerprr. 
::;>imdi taarruz te~cbbilsi.ine malik 
ve bunu yapm~ga muktedir olan kuv.• 
vet, hilkiunet lravvetidir. 

Toledodan bildirildigine gore asil~ 
rin tayyarelcri, Alcazardaki rnahsur ... 
Ir.rm ia~zlerini temin te~ebbi.isiinde 
bulunmu~hr ve erzak atnu~l::i.rdlr. 1 

KUR~UNA DiZiL~"'LER 

Barselon 7 (A.A.) - Ge~en cuma 
giini.i halk mahkemesi tarafmdan 
mahkUm edilen kumandn.n Jose Ni
kol ile millaz1m Amadon ve Ordu
engo kur~:i dizilmi~lerdir. 

lngiliz deniz bakam k1bnsta 
Londra 7 (A.A.) - Deniz bakam Sil 

Samuel Klbnsa vanm~tir. 

Kad1koy SOreyya Sinemas1nda 
Bu ak~amdan itibaren 

ZATi SUNGUR·un 
2 nci ve yeni program1 

Her ak~arn bah~ede ve matine salonda sinema 

Istanbul 4 ncii lcra Memurlugundan: 
Olfet, Seniha, Meliha, Osman taraflarmdan Emniyet Sand1gma bi

rinci derece ipotek olup tamarmna ehlivukuf tarafmdan ( 4660) lira 
k1ymet takdir olunan Sultanahmette eaki Firuzaga yeni Alemdar ma
hallesinde Ticarethane &0kag1nda 'erki 29 yeni 71 No. lu evin aablma-
sma karar verilmiftir. 

Mezki.ir hanenin ev1af1 afag1da yaz1hd1r. 
Zemin katmda: Kap1 demirdir, i~erde karosimen bir antre ve bir 

sofa, mualuklu kiler, bir heli bir oda, bod.rum kabnda: Bir koridor 
iizerinde zemini k1rm1z1 ~ini bir mutf ak bah~ede bir ayva agac1 birinci 
katta: Bir sofa iki oda bir heli ikinci kabnda: Camh dolaph bir sofa 
iki. oda, iic;iincil katmda bir sofa iki oda bir tt'lrasa ve elektrik, terkos, 
havagaz1 tesisab mevcuttur. Umum mesahas1 116 metre murabba1 c

lup bundan 69 m2 bina kalam bah~edir. Bina kargirdir. Hududu: Saf1 
taraf1 Rabia Miiveddet hammm hr.ne ve bah~esi sol taraf1 mukadde
ma Veli efendi hane elyevm General Kadri Ra,it bane ve bah~esi arka 
taraf1 merhum Hakk1 bey veresesi arsas1 on taraf1 merhume Fatma 
Vasfiye hamma ait diikkan ve ticarethane sokag1 .ile mahduttur. Mez• 
ki.ir gayrimenkul a~1k arttirmaya vazedilmi~.tir. 

Arthrma pe~indir. Artbnnaya i~tirak edecek mi.i~terilerin k1ymeti 
muhammenenin % 7,5 nishetinde pey ak~esi veya milli bir bankanm 
teminat mektubunu hamil olmalari icap eder. Miiterakim vergi, tanzi
fat, tenYiriye ve vaktf bor~lari bor~luya attir. Arthnna ~art.'lamesi 10/ 
10/936 tarihine mkeadif cumartesi giin dairede mahalli mahsusuna talik'. 
edilecektir. Birinci arthrmas1 27 /10/936 tarihine miisadif Sah gii
nii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci artttrma• 
da bedel, kiymeti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde iiste b1ra .. 
k1hr. Aksi takdirde son artbrmanm teahhiidii bak1 kalmak iizere art• 
brma on bet giin daha temdit edilerek 11/11/936 tarihine miisadif ~r 
~nmba giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci artt1rma ne· 
ticesind<! en ~ok artt1ranm ilstiinde b1rakilacakhr. 2004 numarah icra ve 

iflas kanununun 126 mc1 maddesine tevfikan haklari tapu sicillerile sa• 
bit olm1yan ipotekli alacaklarla diger alikadaranm ve irtifak hakb 
sahiplerinin bu haklarm1 ve hususile f aiz ve masarife dair olan iddfo.
lanm ilan tarihinden itiharen 20 giin zarf mda evrak1 miisbitelerile bir
likte dairemize bildirmeleri laz1md1r. Aksi takdirde haklar1 tapu sicil· 
lerile sabit olm1yanlar sabf bedelinin payla,mas1ndan hari~ kahrlar. 
Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye rusu
mu ve vak1f icaresi ile 20 senelik vak1f icaresi tavizi bedeli miizaye-
deden tenzil olunur. Daha fazla mahimat almak isteyenlerin 934/2471 
numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri k1ymet r~ 
ponmu goriip anlayacaklar1 ilan olunur. (1060) 

Konya Vilayeti Daimi Enciimen 
Riyasetinden: 

Memleket hastanesi kalorifer tesisatma aid projenin tanzimi i~i a~ilt 
ekailtmeye konulmuttur. 

Eksiltme 24/9/936 tarihinde Vilayet daimi enciimeninde yap1lacak• 
br. Bu h;,isustaki fenni fartname, izahname ve planlar Ankara ve Is
tanbul S1hhat ve J~timai muevenet miidiirliiklerinde mevcut oldugun .. 
dan bu i~le alakadar firmalarm bu evraklar1 gormek iizere mczkfir 
mildurliiklere ve eksiltmeye ginnek i~in de Konya vilayeti daimi en• 
cGmen riya'Setine milracaatlari ilan olunur. ,(1056). 
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Dtl~ONCELER: 

$ehrin makiyaj1 
S.Jami izzet Sedes dedi ki: tiylc biitiin bir sokagm manzaras1 ay
«- Gazetecilcr belediycye gok defa dmlanabilir. Konservatuar binaslllln 

hakslz ycrc de gatarlar. Mesern. Ycmi~ carum mermerleri kur~un kalem giz-
vc Ye~ iskelesinin hale yola sokul- gileriyle berbat. Burayi bir sabunlu 
masi igin yilz binlerce lira laZJmchr. su t('rtemiz edebilir .. 
Qilnkil bi.ltiin o havaliyi altilst etme- Beyoglu belediye ~besi boyanmca 
den yap1lacak olan her hangi bir IS- o civann yiizU gilldli. <;emberlitru;;ta 
lahtm faydns1 yaktur. Ytiz binlerle cski maarif binasi tamir edildi, o cad-
lira ise kolay kolay bulunamaz. Bele- de de goze tertemiz goriini.iyor. 
diyc buna ne yapsm? Belediye caddelerdeki binalann bo-

Fakat ... > yanmasm1 mecburi k:llmal1d1r ... > 
Selami izzet Sedes «fakab faslma Selfl.mi izzet S~des'in ~ehir tnakiyaj1 

gelince alakam gogaldi. hakkmdaki dil~iincelerini naSil bulu-
<- Fakat bazi ~eyler var ki haki- yorsunuz bilmem. Ben kcndi payima 

katen ~ok az bir masrafla derhal ta- en ~kmaz boyalarla yap1lan yUz maki-
hakkuk ettirilebilir. Bu ~cylerc c~eh- yajlarmm bile bir balo gecesi mftd-
rin makiyajI> diyebillriz. Evet istan- detince dayanabildikleiini duydugum 
bulun makiyaj1 yok. Mescla bazi bina- i~ c~ehir makiyaj1> hakkmda ol-
lar badana edilmek, boyanmak sure- duk~a bedbinim. Orhan Selim 
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AK SAM 

Samsun tiitiinleri 
bu sene bereketli 

Havza tiitiinleri 1009 
milyon kilo tutacak 

Sanisun (Ak~m) - Bu sene Sam.
sun ve hinterltlndmdn yeti~en tiitiin 
rekoltesi gecen scneye nisbetle yiizde 
40-50 nisbetinde f azla olarak tahmin 
ediliyor. Slnoptan c;ari;;ambaya kadar 
uzayan gcniJ? tiitiln havzasmdan 9 -
10 milyon kilo tUtUn elde edllecegi 
anlB{illmaktadir. 

Bu senek:i mahsul iyi J?artlar dahi
linde yet~tir. Havalar eger on ~ 
yirmi giin daha boyle miisait giderse 
tiltUnler kalite itibarilc istekle araru
lacak bir nefasette yeti~i~ buluna
caktir. Bu yil dizi tongas1 halinde ha
zrrlanan tiitiinler btiyiik bir ragbet 
bet gormiil? ve yiiksek fiatlerle tama-

? ·men satilnu~tlr. Bu hususta inhisar
lar idarcsi esasll bir naZim vazifesini 

~ gormii~tiir. Demet sab$)an bitmek 
~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~§iJ iizeredir. 934 i·ekoltesi tamamen bit

KURAI\~ER BEKQiSt 

istanbulda bulunan ihtiyar ingiliz
lcr, muhterem rnlsafirimiz 8 incl Ed
vardm yanmda ckurander bckgisi 
kimdir?• diyc sordular. 

Kurander bekglsi! .. Bu da ne de
mektir? Bunu da gene onlar anlatti
lnr: 

- 7 nci Edvard, sarayda bir cku
rander bek~iligi> memlU'iyeti ihdas 
etm~ti. Bu memur kralm yanmdan 
hig aynlmaz vc krah kurandere ma
ruz bir yerde duracak olursa, ikuran
derin onilne gecmek icln 18.zrm gele
ni yapard1. Acaba 8 incl Edvarchn 
kumnder bek9isi kim! .. 

Muhtercm misafirimiz tam bir 
sportmendir ve h.avadan korkmachg-J. 
gibi hava cereyanlanndan da kork
mad1gi i~ln bu mcmuriyeti lfl.gvetti!. 

GEQ GELE!lo;"LER ... 

Bizim l?ehir tiyatrosu rejisorii, ti
yatroya perde aclld1ktan sonra gelip 
dinleyenleri rahnts1z cdenlc1le hayll 
mucadele ettise de, bunun oni.ine bir 
tiirlii ge~cmedi. 

Tiyatroya ge~ gelenler yalruz bizim 
memlekette vard1r sanmaym, diinya
nm her yerinde tiyatroya geg gelcn
ler bulunur. 

Almanyada bu fena huyla. milcade
le yolunda radyodan istiane etmi~er. 

Tiyatrolarm salmelerlne bircr mik-
1·ofon ve dl~anya da birer hoparlor 
koydular. Ge~ gelenlcr, goremedikle
ri klsmm sozlerini hoparlorden dinll
yorlar ve .kendilerine perde ag1lchk
tan sonra katiyyen salon kap1lan a~l
m1yor. 

Ertugrul Muhsin bunu bizde de 
tntbik etse iena olmaz ... 

l\1ESLEKJ,ER ... 

Yeryilziinde garib meslekler varchr. 
Meselft Amerlkada agrr ceza j Uri he
yeti kur'a ile se~ilir. lsimler yazlhr bir 
torbaya :itiltr sonra gekilir. 

Bu i~i giinde uc dolara okumasl 
yazmns1 olm1ya..'1 bir ~ocuga gordii
rlirler. 

Gene Amerikadn, sinema artlstle
rinin rol icab1 yirt1k p1rtik giyeceklerl 
clbiselcri eskitir, y1rtar, saker, yamar 
ve bu i~le geglnir. 

Berlinde bir kadm vard1r. Sayfiye
ye gideceklerin papaganlanna, ka
naryelerine pansiyon bulur ve gele
cekleri zaman evlerini sildirip silpilr
tilr. 

Ge!;lm diinyas1!.. 

POLIS KADl!lo;"LAR ..• 

$anghai polis mlidiiriyeti 40 tane 
kadm polis istiyor. 

9nrtlar: 
1 metre 53 santim boyunda olacak

lar, otuz ya~1m a~km olm1yacaklar, 
lisc mezun u olacaklar. 

Bu ~eraiti haiz bulunanlar tnrih, 
hesab vc cografyndnn imtihan vere
cekler. Staj miiddetince 50 frank, 
kr:.droya girdikten sonra da 100 frank 
r yhk al!'l.caklar. l 00 frank bizim pa
ra ile sekiz lira kndar bir ~ey eder. 

i?anghai idaresi gok comerd!.. 

GUl\'E~iN RES~li 

Gegenlerde gun~ tutuldu idi ya; 
bu hadiseyl tetkik i~in yeryiizli bil
ginlerl dag tepelerinde pusu kurmu~
lard1. 

Bunlardan italyanlar gfule~in 17, 
Ukraynahlar 14 resmini ald1lar. Nor
ve~liler de hava yagmurlu oldugun
dan hig bir i~ gorcrncdiler. 

Kar~miirselde yerle,tirilen gii~menler 

Karamiirselde yerl~tirilen go~mcnlerden bir gurup • 

Karamiirsel (Ak~am) - Karruniir- ettlklerinden ve gittikleri koyiin ara
scl kazasma evvclce de blldirdigim zisinin inbat kabiliyetinin ilstilnlil
lizere biri.ncide 48 ve ik"incide 16 bane gilnden fevkalade sevindiklerini 
olmak iizere 64 hane go~mcn yerle~ soylemi~lerdir. 

tirilmi~ir. Bunlur 9 aychr Kocacli G~menl~rle goril~tiim. ihtiyar blr 
koylcrindc muvakk!lt iskan cdilml~- gogmcn bana dedi ki: 
l"r, bilah~re Karamiirscl koylerinde 
i unasip arazi bulundubrundnn kcn
di rin"' hlikum ~"' modern evler ya
p1 1 uk z:iman l:o.ybotmedcn iskan 
cd liyorla.r. 
Go~m nl"r Tii kiy" cumhuriyctinc 

c;ok minn ttardirl~tr. Bilhassa Kara
m l cril>i yakm bir i.llkcye tesadilf 

- 4Qgul yalmz bir istegimiz vard1. 
o da ~ .!lanll bayragmuzm altmda 
bulunmnk vc onun gblgesinde olmek 
istiyoruz.» 

Bu :mda ihtiyann gazlerinden gny
riihtiyari bo~nnan ya..~lar beplmizi 
mi.itcessir ctU. 

mil?. 935 rekoltesinqen ise ancak 5-6 
bin denk .kalm1~tir. 

Ziraat bankasmm tiltiin ziirrama 
yapmakta oldugu esasl1 yarchmlar de
vam ediyor. Tiiti.inciiler bu yardtmdan 
~ok minnettardlrlar. 

Oziim ihracat1 
lhracata yeni bir §ekil 
verilmesi dii~iiniiliiyor 
Izmir ilziim kurumu direktoril B. 

ismail Hakk1 diln izmlrden i;;ehrimi
ze gelmi~tir. Direkotr, ihra~ madde
lerimizin en miihimlerinden clan 
iiztim mnhsulii vc ch~ pazarlara sevk 
vaziyeti etrafmda ~ehrimizde bulu
nan iktisat vekfii B. Celal Bayara iza-
hat verecek ve ihracat il}leri hakk:m
da ~ehrimizde baz1 tetkiklcr yapa
cakt1r. 

B. ismail Hakk1 iktisat vekilinden 
direktifler alarak izmire donccektir. 

Uziim ihracntma yeni bir ~ekfl 
verilecegi hnber almm1~tir. Bu su
retle ihracatm daha gok inki~afma 
~ah~lmi~ olacaktir. D1~ pazarda bll
hassa ~ekirdeksiz iiziim arnnmakta, 
Tilrk mallari tercih edilmektedlr. Da-
lla iyi mahsul almmas1 ve dolayisile 
Tilrk iizilmlerinin rakipsiz kalmalan 
i~ istillsal nuntakalannda da ba
z1 tctkikler yap1lacag1 soylenmekte-
dir. Uztim kurumunun devam11 fa
allyetinden iyi neticeler elde edil
mi~tir. 

( JUies Verne) 1n 
dedikleri c;1k1yor 

Me9hur fenni romanlnr muharrirl 
(Jill Vern) bundan kirk be~ clli sene 
cvvel kutuplara seynhnt, havada se
y0ahat, deniz dibinde seyahat, arzm 
mcrkezine seyahnt, knmere seyahat 
diye bir s1ra hayali eserler vi.icudc 
getirdi. Hayali amma r;ok kuvvetlidir. 
Muharrir bu esPrlerinde fcnnin tcrnk
ki ede edc vas1l olaca~ son mcrhale
leri onceden haf1zasmda kurarnk bir 
giin adem ogullannm boyle yerlere 
gidebilec~gini i~aret etti. Bu eserler 
o zamandan bugiine kadnr biitun 
dilnyanm en tath bir heyecanla oku
dugu, en tatlI hayallcrle semaiarda, 
denizlerde silziildilgii bir efsane seri
sidir. Fakat biitun bu ef~nelerin 

hepsi birer birer hayaldcn hakikate 
miinkalib oldu. Adem ogullan buzla
n ~arak kutublarn vard.Ilar. Tahtel
bahlrler icad ederek dcniz!erin dibine 
indiler. Tsyyarelere, balonlara binip 
insanlarm mesamatmdnn kan f1~
d1g1 yiikseklelin daha i.isti.ine ~1ktilar. 
:;Jlmdi de Avrupada kamere gidecek 
alet ve bn.lon ve mermi yapmakla ug
ra~nlann adetleri ~ogald1. Kamere 
de hatta arzm ortasma da gidecekler. 
Arzm mcrkezi blr ate~ h&linde olma
smn ragmen blr gUn belki oraya da 
cri~cekler . .Jill Vernin Arzm merke
zine seyahat kitab1 i~te bu noktadan 
miitalenyn dcger bir ~aheserdir. Hep 
dediklerl ~1krru~ bir muharririn bir 
giin bu dcdigi de glkabillr. ~imdiden 
bunu okuyunuz. 

Izmir sergisi ge 
dah iik 

Ecnebi devletlerin daha gen· iky s a 
· ~tiraklerinin teminine ~al1 1 1yo 

tElllir segisinde ~ok 

trm.ir (Ak~m) - Sergi miinnsebe
tlle buraya gel~ olan Ankara Tiitk
ofis :reisi doktor Mecdet Alkin, sergi
nin gelecek y:il, fevknlade blr 11ekilde 
kurulmasi i~in tetklkler yapmaktadJ.r. 
Gelecek yil sergiye i~tirak edecek cc
nebi devletler daha ~ok o1acaktir. Bir 
de nizamnam.e hazirlnnacaktir. 

Doktor Mecdet Alkin, bununla be
rabcr mahsullerimlzin istihsal ve sn.
tl!] vaziyeUerini de tctkik etmi~tir, 
bilhassa bah imalftthanelcrini hirer 
birer gezerek halllanrmzm hi~e tn
mi~ olan ihracatm1 tekrar ihya ve 
~ etmek hiisusunda tetkikler yap
m1~tir. Sergi, piyasa ve halllanmizla 
y~ meyva ve sebzelerimlzin ihraC1 
tetkikleri hakkmda Tilrkofis reisi, ga
zetemize ~ mn1Umn.t1 vcrmi~tir: 

- izmlr sergisinin daha geffi4 
mikyasta beynelmilel bir ma
hiyet almas1 i~in ~ah~1yoruz. ikti
sat vekfileti, gelecek yil bii~esine, bu 
scnekine nazaran daha faz.ln tnhsfsnt 
koyacnkt1r. GeI~cck yil scrg:iyc diger 
dcvletleiin de i~tiraklcrini tcmin i~in 
~mdiden te~ebbi.Islere girlsilmi~tir. 

Yugoslavyn ve Filistin htikumetleri, 
gelecek yil i~irak cdeceklerini resmen 
bildirmi~lerdir. Belki Fransa da il}ti
rak edeccktir. l\1ls1r hiikumeti de, ge
lecek seneki sergiye daha geni~ bir <l?e
kilde i~tirak edecek ve da.imi bir pavi
yon in~a ettirecektir. 

Tilrkiye miistnhsillerinin serglye 
i~tiraklerini tern.in igin daha csash 
tedbirler nlmng? da dii~iiniiyoruz. 
Beynelmilel Laypzig, Viyana, Prag, 
Paris, Briiksel ve Bari sergilcrinde tat
bik cdilmektc olan nizamnameleri 
tetkik ettiriyoruz. fzmir sergisi i~n 
de iyi bir nizamnamc haz1rlataca~z. 
Bu nizamname, kendi iktisadi ve i<;ti
mni blinyemizc en uygun hiiki.imlcri 
illtiva etmek iizere hazirlanacak ve 
Vekiller heyctinc verileccktir. 

B1AHSUE VAZiYETi 
izmirde mahsul vaziyctine gelince, 

iiziim ve inch' s:it1~lan normal bir ~e
kildc devam ctmektedir. ilk zaman
larda 90,000 ton tahmin edilen iiziim 
rekoltesinin son, kati tahminler neti
cesinde 60,000 ton olacagi anla~1lm1~
tir. Piyasa bunun tesiri nltmdad1r. 
Kaliforniya ve Avusturalyeda i.izi.im 
rekoltcleri tahminleri de ilk tahmin
lerin dununda ~IkmI~tIT. Bundan do
lay1 iiatlerin yiikselecegi umumiyetle 
tabii goriilmektedir. 

inclr rekoltesinin kati f?ekli hei1iiz 
tesbit edilcmeml~tir. Fakat ge~en se
neki fintlere nazaran bu seneki inclr 
fiatlerinin biraz daha yilksek olacagi 
timid ediliyor. Qilnkil beynelmilel 
Konjonktur, ilziim ve lncir piyasalan
nm miisaid ~ilde inki~af cdccegini 
gosteriyor. 

HALI iIIDACATI DURlUU~ GiBl 
Mcmleketimizin en miihim ihrac 

maddelerindcn blrl olan halllarumza 
gelince allc1 memleketlerin doviz ba
ktmmdan ald1klan tedbirlcrin tesiri
le hall ihracat1 maalesef durmu~ gi
bldir. Bunu tekrn.r canlandlrmak i~in 
hal1yi ihra~ ve te~k etmek istedigi
miz mallann listesine ithal ettik ve 
husust takasn mevzu alma.SI esas1ru 
kabul cyled.lk. Aldlg1miz bunun gibi 
tedbirler sayesindc hah ihracaturuzin 

begenilen Trakyn pavyonu 

TiirJ·ofis .reisi B. l\lecdet Aikin 

ontimUzdeki S-llelerde daha fazl.1 in• 
ki~f edebileceg1 umidini ta111~ oruz. 

YA~ fUfil'Y Al.,AR 

Sonra Ege mmtakasmm nefis ve 
rakibsiz ya~ meyva ve sebzele.rini bil
hassa .Surlye, Filistin ve l\ilSir gibi 
memleketlcrc ihrac cdeb!lmek im
kanlarm1 ar~tmyoruz. Bu maksa•,1a 
Ege nuntakasma, bilhassa mtistah
sillere ambalaj .. ekillerini gustermek 
iizere miltehass1s nrkada~lanmiz1 

gonderdik. Zirat ve i~ bankalannm 
i~irakile 100,000 lira sermayeli bir li
mited ~irkct kurulmnsi takarrilr ettl 
Bu ¢rket, ~ark vilayetlerindc, bilhas
sa Karadeniz -.nmtakasmda yeti~en 
elmalnnmizm manipolasyon ve ihra
cile i~e ba~hyacakt1r. $irkctin faaliyet 
mcrkezi, Karndenizdeki (Pnznr) ka
zaSI olacaktir. $irket, burada elmala
nn kurutulm:lSl vc ambalaj1 i"in tc
sisat vilcude getirccektir. i?irkctin, iz
mirde bir sub sinin a<;1lmnsi meselcsl, 
~rkct te~ckkill ettil..-ten sonra olncak
t1r. 

Bozulmaga mustaid istihsal mad
delcrimizln mebzulen yctio?tirildiklcrl 
yerlerden ihtiync olan ycrlere bozul
madan nakillcrini tcmin maksadile 
soguk hava tertibat1m halz depolar 
ve Frigo-motorler, Fdgorifik vagonlar 
tesis edilmesi ve i~letilmcsini kiil ha
linde etud ed'yoruz. Ba~ka mcmlekct-· 
lcrde tesis edilmi~ olan bu gibi depo
larla i~letilen frigo vagon ve motOrle
rin ~ekilleri, idare tnrzlan, dahili tcr
tibatlan ve tarif elerl hakkmda ma
hallerinde tetkiklcr yaptmyoruz. Ala
ca~m1z neticelere gore memlekctiml
zin muhtclif yerlerinde ct, bahk, silt, 
yumurta, peynir, yag, y~ meyva ve 
sebze mahsullerlmizin muhafazalan
ru ve mebzulen yeti~tirilen yerlerden 
biiyiik f?Chirlerimize bozulmadan na
killerinl temin i~ memlekeUmiztn 
muhtelif yerlerindc de.polar tcsis edip 
devlct demiryollannda irigorifik•va
gonlar i~letmegi, muhtelif liman ve 
iskclelerimiz arasmda frigo motorlcr
lc bilhassa Ege mmtakasmdan MlSir, 
Suriye ve Filistine bu meddeleri bo
zulmadan siiratle nakledebilmek im
kfmlanm ar~tlnyoruz. 
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N ~CJ 11·! DA 
Kii~iik eczane 

Her evde bulunmas1 
laz1m gelen ila~lar 

Ailesinin slhhatrm d~iinen her ev 
kadlrumn evde bulundurmas1 l!znn 
olan ~eylerden biri de kiic;Uk bir ec
zane dolab1drr. 

Hafif bir rahats1zhk vukuunda ec
zaneye gitmeden evde bulunan ila<;
Iardan istifade debilirler. 

Eczane dolab1 c;ocuklarm yeti~emi
yecegi yi.iksek<;e bir yere konulmah
drr. 

Bu dolapta bulunmas1 laz1m olan 
~eylerden en Hizumlusu termometre
dir. En hafif bir klrgmllkta bile ha
raret derecesini anlamak icap ettigi 
i~in termometre bir evde en liizumlu 
~eylerden biridir. 

Kesik vukuunda veya dli~i.ip kana
yan yere stirillmek i<;.in ktic;tik birer 
~i~e tenturdiyot ile ispirto; baz1 pan
s1manlar ic;in oksijenli su; vuruklara 
pansunan ic;in kafurulu ispirto, bir 
paket pamuk, bir kutu gaz bezi, bir 
sargi bulundurmahd1r. Dolapta bun
dan ba~ka bulunacak ~eyler: 

Mide rahats1zhklarmda laZim ola
cak bir paket ingiliz tuzu, bir miktar 
Hintyag1, nane ruhu, afyon ruhu, 
melise ruhu, bikarbonat do sud, man
yezi kalsinc. (Hepsinden birer kuc;tik 
~ise). 

Soguk algml1gma kar~1 birer tilp 
aspfrin ve kinin, lapa ic;in birer paket 
keten tohumu ve toz halinde hardal, 
{ii~e <;ekmek i<;in alti tane ~i~e. 

Gozleri banyo etmek i<;in bir goz 
banyosu, bir paket asit borik, burnu 
dezenfekte i<;in gomenollu gliserin, bir 
tilp sterlize edilmi~ vazelin, bir pa
ket talk pudrasi. 

Birer paket 1hlamur, papatya c;i<;e
gi, miirver. Bunlar hepsi muntaza
man kls1m lus1m olarak yerle1?tirilme
lidir. 

LaZlm olduk<;a bu ildglardan biri 
dolaptan allllll'ken bir yanl1~1Iga mey
dan vermemek i<;in ilzerinde yaz1l1 
olan ismine dikkat edilmelidir. 

Kullamlan ilacm yerine derhal ye
nisi kc ·1ulursa dolap daima dolu olur. 

Dolabm kapaguun i<; tarafma aile 
doktorunun ismi, evinin adresi ve te
lefon numaras1 yaz1lmalldlr. Altmda 
daima ila<; alman eczanenin telef on 
numaras1 da bulunmalldlr. 

Parmaklardaki siyah lekeler 
nas1I ~1kanhr ? 

Sebze ay1klandlgi, yemek p~irildi
gi zaman parmaklarda hasll olan si
yah lekeleri c;1karmak ic;in bir doma
tesi ortadan kesmeli, .parmaklan bu
nunla OgW?turmall, sonra madeni bir 
~ey tutmadan elleri yikamal1cb.r. 

liLUNCEYE 

r 

I 
t 

KA.git oyunlan arasmda bri1; o ka
dar ragbettedir ki bilhassa bu oyun 
ir;in elbiseler dill?tiniilmu~, modeller 
hazufanm1~t1r. 

Brige davet olundugu zaman r;ay 
elbisesi gok $r, her giin giyilenler 
ise pek hafif addedildiginden ikisi or
tas1 olan ~u modeller meydana c;1ka
nlm11?tir: 

Perde kordonunun kopmamas1 
i~in ne yapmah ? 

Pencerelerin tlil perdeleri umumi
yetle bir taraftan diger tarafa kordonla 
<;ekilir. (Tringle) denilen demirin tu
kalan arasmdan geQen kordon ekse-
1iyetle (biraz kullamldlktan sonra.) 
gtig i~ler ve gabuk piiriizlenip kopur. 

Bu hale mani olmak i<;.in kordonu, 
takmadan evvel, bir mum par<;as1 sti
rerek cilalamali. Mumlanan kordon 
kolayca purtizlenmedigi i<;in uzun 
miiddet kopmadan i~ gorur. 

Catlak tabagm akmamas1 i~in 
Her evde <;atlak tabak veya kase 

bulunur. Bunlarm i<;ine konulan sulu 
~eylerin akmamas1, yahud s1zmamas1 
i<;in bir ac1 ic; badem almal1, ~atlak 
olan yere bu baderni siirmeli. <;atlak 
s1kl~lk ve akmaz. 

KA DARI •• 
Yazan: E AD MAHMUD KARAKURD 

Tefrika No: 67 J 

hususi elbis~ler 

1 - ~arabt ipekliden sade bir elbi
se. Enli olan kemeri ac;Ik bej rengi 
podosi.iettir. 

2 - ince jerseden, yahut krep ma
rokenden elbise. Gamituril, yakasrm 
ili~tiren elmas pirlantadlr. 

3 - Mat siyah satenden tilnikli el
bise. Yakasmda krem dantelden iki 
reveri vardlr. Oymah mercandan bir 

Oziimlii tart 
500 gram un, 250 gram sade yag, 

bir tutam tuz, 100 gram ince toz :;;e
ker ve pek az su ile bir hamur tutma-
11, yuvarlamal1, usttine bir ortil orte
rek b1rakmal1. 

Ertesi gtinii bu hamuru merdane 
ile ac;tlktan sonra yaglanrm~ bir kti
Qiik tepsiye koymall. ir;ine ylka.nnu.:;; 
ve salklmmdan tane tane ayiklarum~ 
tatll r;ekirdeksiz beyaz uztim dizerek 
doldurmal1. 

Diger taraftan dort bardak stitti bir 
tencereye koyarak kaynatmall, i<;ine 
175 gram ~eker,dort tane (ayr1 kap
ta kopiirtiilmii~) yumurta, alt~ dir
hem makineden ge~mi~ bademi kan:;;
brdlktan soma ilziimlerin uzerine 
dokmeli ve <;ok klzgm olrmyan fmnda 
ti~ r;eyrek saat pi~rmeli. Soguk ola
rak sofraya r;1karmah. 
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diigme lle iliklenmekteillr. 
4 - Koyu menelq;e rengi krep bir

mandan elbise. Yakas1 ve kemeri dar 
bir kurdele ile bilzillerek baglanm1~
t1r . 

5 - Lacivert krep jorjetten biittin 
plise elbise. Kemeri ve omuz par<;alan 
di.izdiir. Yaka pargasmm alt1 beyaz 
kaplarum~ ve on tarafta baglannueyt1r. 

Zeytin yagmm saf olup 
olmad1g1 nas1I anla~1hr? 

Zeytinyag1 satm almlrken saf, ya
hut mahlut oldugunu anlamak igin 
pek basit bir usul vardlr: 

Zeytinyag1 bulunan ~i~eyi sallama
II, eger yag kopuriirse saf degildk. ic;i
ne kari~tmlan yagm cinsini anlamak 
i~in bir kahve fincaruna ayrtlan zey- . 
tinyagi ic;ine bir iki damla oksijenli su 

damlatmall. Eger yagm rengi ye~il olur
sa zeyinyagi saftir, rengi klrnuzi olur
sa susam yag1, aQik klrm1z1 olursa 
ha~ha~ yag1, gii rengi olursa fIStlk ya
gi kan~1ktir. -----

Limon suyu ve gozler 
Gozlerin daima parlak ve slhhatll 

olmas1 i<;in gozlere her sabah birer 
damla lirnon damlablmahdrr. Limon 
gozdeki tozu allr. kan inmesine mani 
olur ve pml p1nl parlatir. 

= 

I MU,KULLERE CEVAP I ._ __ _ 
Sutlii ~ikolata11 krema 

Mai;ka Nezahet: Siitlii c;ik:olata kre
ma yapmak ic;iri bir kilo siit, i.ic; yumurta 
iic; kahve fmcan1 toz teker, lie; llahve 
fincam parc;a kola {en iyi cinsten) biraz 
vanilya, iki kahve fincam rendelenmif 
c;ikolata~ 

Siitii vanilya ile ate§e koymah. Oiger 
taraftan hir kap ic;ersinde pan;alan pek 

az su ile ezmeli. Derin bir kap ic;ersinde 
dort yumurtay1 telle vurarak giizelce 
kopiirtmeli, sonra toz §ekeri ilave ederek 
be~ dakika daha telle vurmah. ic;er,ine 
ezilmi§ kolay1 ilave ederek kam~hrmali. 
Ate§teki siite karn~hra kan~hra clokme
li. Bir c;orba ka~1g1 s1cak su ile ezilen 
<;ikolatay1 da ilave eclerek kan'1tlrarak 
pi§irmeli. Krema pi~meli fakat katiyyen 
kaynamamali. Koyula§mca tabaga dok
melidir. 

2 - Kart etleri yumu§atmak ic;in bir 
giin evvel satm alarak bekletmek laz1m
d1r. Buz dolabma konursa !>Onra gayet 
iyi pi§er. Buz dolab1 yoksa eti el biiyiik
liigiinde par<;alara taksim ediniz, her 
par<;ay1 bir dakika kadar merdane ile 
hamur ac;ar gibi eziniz. Bu etler ne 'u
retle olursa olsun pi§irildigi zaman pa
muk gibi yumu§ak olur. 

, Sa~larm §eklini muhafaza 

Taksim No. 26 Eleni: Sac;;lannmn ~ek
lini muhafaza ic;in ellerinize bir kac;; dam- . 
la sulu brryantin darnlatm1z sonra sa<;la
nruza siiriiniiz. lyice uvalay101z. Bunu 
yapaktan sonra kolonya ile sa~lanmzi 
taraym1z, istediginiz §ekli veriniz. Bir filo 

yahut tiillc silo s1k1 baglaym1z. 

2 - Yiizdeki <;1banlan mutlaka bir 
doktora gosteriniz. 

Elbisenin yakasmdaki leke nasal 

~tkarblar? 

Trabzon G. L M: Elbise yakalarmda 

terin biraktiiJ yag ve kirlerin kuma, bo
zulmadan temizlenmesi biraz gii1;tiir. 
Yaka daha pek hafif kirli iken Slk s1k 

sllmek laz1md1r. Temiz)emenin en iyi 

usulii §Udur: Ceketi bir masa iizerine 
koyarak iyakasm1 yaymah. El dayanabi
lecek s1cakhkta suyu bir legen ic;ine koy
mal1, sabunla kopiirtmeli bu c;;ok kopiik
lii suya yiinlii bir kumai, batuarak bas
bra basbra yakay1 silmeli. (Eger kirler 
fazla ise kabanr. Ince bir c;ak1 yakut fil 
di§i bir kag1t kesecegi ile usulca bu kir
leri kaz1mal1) sonra lemiz s1cak euya 
ba~ka bir bez batirarak yakay1 bir kag 
defa silmeli ve kurumaga b1rakmah. ' 

Yaka kurudugu zaman iizeri kiiJliico 
gibi durur .. Bu de fa benzinle iyice sildik~ 
ten sonra kurutmah ve iitiilemeli. 

Eger hafif lekeli iken kaz1rnadan bu 
ameliyeyi yaparsamz yakamz yeni gibi 

ternizlenir. 

-~-

le zulmetmiyor! .. hakkl ve cesareti olm1yan bedbaht - Yeter artik Billend; haydi, git 
K1z; ba~m kaldmyor ... ii;i islak, k1z karde~ini sev, ok~a biraz agabey!.. yat klzim; ne y:ipahm kader boyle 

iri laciverd gozlerini, agabeysinin ka- Scnin tarafmdan sevilmege, ok~an- imi~ <;ekecegizl.. 
ra gozlerine dikiyor ... Yanaklnrmda maga o kadar ihtiyac1m var ki bu ge- - Agabey sen <;ok iyisinl.. 
kuruyan yao?lar... eel.. Hatll"hyor musun bilmem; bcn - Sen de iyi idin Blllend!.. 

- Beni affet agabey; igim rahat hi<; unutmuyorum ... Sular karanyor- - Ah; neye oldu bu ag~bey!.. 
oleyim!.. du bir ak?am, :mnem ag1r agir gozle- - Dedim ya; l~ader k1z1m!.. Qcke-

Bedri titriyor ... Beyninin iisttinde rini yumuyordu. Ba~mda agla~1yor- cckmi1?izl.. Talihin oyuncag1 olmak 
-- Agabey, acaba. camrm gok ac1- eger meghullerin arasma kan~ir, gider- ba~llyan sicak bir aki~m. yava~ ya- duk. Ak~am ezam okunuyordu. Bir- mukaddermi!? bizel.. 

tacaklar m1? se, dtinyanm en bilyilk saadetini duy- va~ omuzlarma, oradan gogsline dog- denbire bir ~1ghk koptu. ihtiyar dad1 - Biz nc yaphk da agabey; talih 
- Bayi1acaksm, duymazsm!.. mu~ olacngim!.. Artlk hig bir i~e ya- ru indigini, kalbinin yirtilacak gibi beni kucagma almaga c;a.lt~yordu. bize bu oyunu oynnd1? 
- Ya, ay1lamazsam? ramiyan ~u ugursuz vlicudtim, hi<; ol- vurdugunu hissediyor ... Nihayet bu Ben hayk1rarak, g1rpmarak kendimi - Kimbilir? .. 
Susuyorlar ... Koridorda, yags1z bir rnazsa seni kurtarm1~ olacak!.. Fakat da bir insan! .. Gururun, yilksek ko.1- senin kollarmm arasma attim. o za- Yine susuyorlar ... Di~arda bir ta· 

kap1 g1c1rdayi~1 gibi, sinsi sinsi ses agabey; beni affetmezsen, gozlerim ma isteyi~in de bir derecesi var!.. Ag- man on ya~mda var, yoktum. Uzun lum kan~Ik sesler .. . 
veren bir kedi miyavlamaSI! ·· agik giderim! ·· Mezanmda raha.t ya- llyor .. gayriihtiyari, elleri agir ag1r ki~ geceleri devarn ediyordu. Beni her Bedri; heyec:m asabiyetle ba~nt 

- <;ok tehlikeli miymi~ acaba? tam1yacagun!.. Bu bana, Oliirnden de uzanarik, ayaklanrun altmda hi<;kl- ak~am dizlerinin usttinc oturtur, goz- pencercye dogru <;eviriyor ... 
- Bilmiyorum. aci agabey!.. Ah agabey; ben seni ne ran, Billendin sac;larma gidiyor ... Ok- lerin ya~larla dolu, sac,:lanmdan ok- - Of ne ugursuz bir yagmur bu!.. 
- Ya oltirsem? kadar severim bilsen! ·· Beni affet, be- ~uyor sac;lanm! .. Parmaklan, istemi- ~ar, dudaklanma ~efkat ate~i veren iki gtindti~ kulaklamnm iistlinde, 

Sus Bu·· 1end ni affetmen insani blr hareket olur · · h ib. · · · · 1 Il - · ycrek bu peri~an, bu bir ipek yumag1 Jmselerinle beni oper, ninniler soyler, bir oltim avast g 1 sms1 sms1 is -
- Agabey; beni affetmiyecek mi- agabey! .. Gtinah1mm cezasm1, iste- gibi, dalga dalga klvnlan sac;lann rnasallar anlatir, uyutmaga <;ah~ir- dayip duruyor! .. Sinirlerirn, harn.b I 

sin? diginden <;ok ~ektim. Belki yann ak- arasmda. dola~iyor... sesinde hazin din!.. Ne rnesuddum agabey!.. Bana oldu!.. 
- Billcnd; sus diyorum sana!.. ~am bunu hayatimla odemi~ olaca- bir titreyi~!.. ~ zavalh annemin ac1sm1 bile duyurma- Ayaga kalkmak istiyor ... Billend; 
- Benim iyi kalpli, bir tanecik gun! .. Senin de beni naSil sevdigini _ Haydi Billend, git yat art1k, ha- din! .. Benim ac1lanm1 da kendi aclla- ellerinden tutuyor ... 

agabeycigim! .. Bak sana, gozlerimde bilirim. Agabey; elimde degildi. Elim- rab oldun! .. rma katarak kalbine gomdtin! .. - Agabcy; oliirsem eger! .. 
kuruyan ya~arla, dudaklanmda can de olsayd1 bunu yapmazdim. Bllmiyo- _ Oh agabey ne olur; biraz daha Mesud edebilmek i<;in beni, elinde ne - Billend; sus, Allah a~kln~ sus! .. 
~eki9en son ne!eslerimle yalvariyo- rum, nas1l siirilklendim, nas1l gittim saQlanmdan ok~! .. Biraz daha bu varsa <;ekinmeden, esirgemeden bana Verdigin azapla.r yeti~miyormu~ gibl, 
rum, beni effet agabey! .. Sen, insan- bu i~e! .. insan denilen f}ey, ~ok bi<;a- tatl1 sesinle konu~! .. Hayat, timid, ce- verdin, bana harcadm! .. Buna muka- bu zehirli sozlerinle beni bilsblittin 
Ian~ en iyisisin!.. Kalbin gtine~tcn re, <;ok aciz bir varllk a~abeyl.. Eger saret veriyorsun banal.. Camm aga- bil ben sana ne verdim; bir damla goz <;1ldirtmak nu ]stiyorsun bu gece! .. 
daha temizdlr senin! .. Ben <;ocuk de- biraz iistlinsen, onu yakasmdan ya- beycigim, benim e~siz bir tanecik aga- ya~ile, bir avug yiiz karas1! .. Ah aga- Qektigim kafi! .. Merhamet, blr pari;a 
~liml .. 6nilrndeki felllketin korkun~ p19mca, istedigin yere siiriikleyip go- beycigim; yalva11nm sana; beni bu bey i~te beni 9imdi bu iztirab Oldtirii- merhametl .. Ac1m1yor musun biraz, 
ak1betini bilttin deh~etile goriiyorum. tiirebiliyorsunl.. Bu gtinahs1z, irade- gece kollarmm arasma al, gogstine yor. Bu iztirab oyle ac1, oyle ac1 ki!.. bu bcdbaht kardo:?~in~ artik? .. 
Tehlikeli, r;ok tehlikeli bir i~e giriyo- siz bir gidi~ti.r! .. Ben cezam1 r;ekiyo- bastir, btittin kuvvetinlc, biltiln ~ef- Bedri nefes alam1yor ... Avu~larmm Btilendin g6zlednde bir damla 1~1k 
ruz!.. Belki yarm!.. rum, bunun fazlas1 zulilmdur att'a- katinle s1kl.. Su rrunahkar klz karde- ic;inde bir yigm ate~!.. yamyor ... Gog- p1nld1yor ..• ~~~~~~~~~~----~~~~...._..;;..;:::=--=.-==-==~;.;:;.;;.;.;.;;,;;_.;;;.;:;;_;.;.;;;;.;;.;,;;.=......;.;i~._J.-======.::=-==.:..:.:....;:i:.::...Q.;;;;;=.;:;:;;;;;~....;;;;;,;;...~;.:_;;_.1....,;~__;;...;.;.__,'"-=;_~-.:...--=;__::__~~=-_._-=-~....:.~~~----- -



8 EyUll 1936. 

Halk danslarzna ragbet 

Bizim K~r~deniz oyunlar1 yan1nda 
rumbalar· ~clrlstonlar hi~ kabr 

Birc;ok !?ehirli genc;ler, ecnebi kad1nlar 
Karadenlz havalar1 OQreniyorlar 

cltar yagar burain buram» 
cBizim koy\in dagma» 

c~ klzlar kurban olsun» 
cTozlugumun bagma .. » 

cEy valvara valvara> 
cAte~ dii?tti. ~alvara~ 
cGiizel olsun Fato~un:t 
cGelinlik esvaplan» 

cAta binesim geldh 
«Koye inesim geldi» 
«QI1d1rm1~ deli gonill» 
«Yari goresim geldi .. » 

Karadeniz havalarile yer yerinden 
oynuyor, Karadeniz u~aklan durma
dan z1phyorlar, oynuyorlar ... 

Balkan festivallerinde hi<; ~Uphesiz 
ki en <;ok begenilen dans ve musiki 
gruplanndan biri de Karadenizlilerdi 

Onlann kemern;e ile soyledikleri 
~arkilan, oynadlklan danslan goren 
Bulgarlar, Yugoslavlar, Romanyah
Iar: 

- Bunlar, diinyam en bi.iyiik sa
natkarlan ... diyorlardl .. 

Hatta gen~ bir Romanya11 
- Bu danslar, ~arkllar bir film i<;in 

ne kadar i~e yarar .. dedi. .. 
Balkan gazetecilerile birlikte Ka

radenizlilerin arasma kan~tik. Onla
ra geli~i gtizel sormaga ba~ladlk. Ri
zeli Hiiseyin zeki bir gilli.i~le bize ce
vaplar yeti~tiriyordu: 

- ~imdiki tangolan, fokstrotlan, 
r;arlstonlan, rumbalan nas1l buluyor
sunuz? 

Son derece iyi danseden Hliseyin ce
va p verdi: 

- 0 senin dedigin danslar bizim 
Karadeniz oyunlan yanmda hig kalll' 
yahu . .. 

Bir kere bizi bu ~arlstonlan gaster
mege gotiirdiller. Z1pzip s1<;nyorlardl. 

- Bak, dediler, i~te bu alafranga 
oyun ... 

Biz de baktik.. 
Bu oyunlardan ~ogunda ayak oyun

lan, ayak oynat1~lar1 bizim Karadenh 
oyunlanndan almmadlr. Hele o 
•Rumba~ dediklerl ... Bizim Rize oyu
nundan tipatip alrm~lar ... Aynen b1-
zimkL. 

- Demek, Rumba ile sizin oyunlar 
arasmda pek fark yok?. 

- Bizimki daha oynaktrr.. soma 
onlar ~er· ilti~er, kadmlt erkekll oy
nuyorlar, halbuld biz elele tutunduk 
mu, oynar dururuz ... 

- Peki... fakat ni<;in sizin danslar 
moda olmuyor? .. 

- O da olacak .. o da olacak ... Bl
zim koye istanbuldan bir~ok baylar 
geldi. Bizim butiin oyunlan, turkille:ri 
sinemaya <;ektiler.. ~imdi halk oyun
larmda ragbet... istanbulda btze 
genc;ler geliyor.. bu oyunlan, bu ~ar
kllan ogrenmek i<;in . .. Qok h evesllsi 
var ... Merak etmc .. yakln da pek ~ok 
kimscler bunu oymyacaklar ... 

- Bu oyunu kad1nlar da oynar rm? 
Muhatab1m, cm ilkemmel oynar» 

m:lnasm a gelmek u zere uzun bir lSl· 

llk <;ald1: 
~ Kadlnlar i~in bu oyun bire bir

dir ... Bizim koydc bunu kadlnlar mil
kemmel oynarlar ... 

- Peki.. bu oyun salonlarda filAn 
oynamr rm? 

- Neden oynanm1yacak .. ille ~ift 
<;ift isteniyorsa bir kadm, bir erkek, 
bir kadm, bir erkek olarak elele tu
tunulur, oynamr ... 

Bu s1rada bu sene festivale gelenler 
arasmda be~ - alti ya~armda bir er
kek i;ocugu nazar1 dikkatimi celbettt. 
Miikemmel Karadeniz havalan oynu
yordu. Sordum: 

- Bu dans kolay m1d1r? Zor mu
dur? 

- Hem zordur, hem kolay .. <;ocuk
ken oynamrsa <;ok pi~er, sonra iyi o
lur ... 

Bu oyunlan kii<;U.kken ogrenmeli 
asll .. . 

- Acaba ecn ebiler bu oyunian be
geniyorlar m1? 

- Bengenmek te ne soz?.. BayllJ.
yorlar .. istanbula :Amerikah klzlar 

Festival i~ fstanbula gelen Karadeniz ek.ibi 

gelmi~ti. Dans oynamak i<;in.. geldi
ler, bizim oyunlan seyrettiler. Baytl
dllar. Biri: 

- Ben omriimde boyle gtizel dans 
gormedim.. dedi ... 

Sonra yalvardl: 
- Aman bana bundan biraz ogre

tir misiniz? 
Birka<; oyun ogrettik. iyi oynuyor 

klzcagiz .. ayaklan pi~mil; ... 

Ecnebiler <;ok begenirler bu bizim 
oyunlan ... 

Karadenizlilerin oturduklan otel 
yine galg1 seslerile kan~ti: 

Ben kemen<_;e c;alamam 
Darillr benim dayun, 
KI.ztlc1k dudaklardan 
Yok mudur benim payim .. 

H.F. 

Sinema 
Bov 

y1ld1z1 Klara 
has ta 

lki doktor tayyare ile hasta 
y1ld1z1n c;ifliQine gitti 

Zehirlenmeden ~k agu hasta olan sinema yJldlZI Klara Dov 

Nevyorktan Paris gazetelcrine tel
grafla bildirildigine gore me~ur si
nema yildlzI Klara Bov hayatmdan 
Umid kesilecek derecede ag1r haste.
chr. Klara Bov tatil mevslmini ge~ir
mck i<;in kocasi ve klzile beraber, bir 
c;iflige ~ekilmil} ve orada sakinane bir 
hayat siirmege ba~larm~tir. 

Bir gtin Klara Bov, yedigi yemek
lerden sonra ~iddetli karm sancilan
na tutulmu~. kusmaga ba~lanu~, da-

vet edilen doktorlar ytldlzm yedigi 
yemeklerden agrr bir surette zehirlen
digmi te~his eylemi~lerdir. Bu te~his 
i.izerine Nevyorktan iki profesor tay~ 
yare ile yildlzm ~ckilmi~ oldugu gi!
lige celbedilmi~tir. 

Prof esorler, hastamn v&ziyetini ~ok 

agir bulmakla beraber, hayabru kur
tarabilecekle1inden iimid kesmemi~
lerctir. 

Sahlfe 1 

Gi.izel casus kad1n1n 
cesedi bulundu 

~imali Afrika giizellik krali~esinin 
sergiize1tle dolu olan bayah 

Fa.eta Kazablanka sahillerinde 
Frans1z harp divam tarafrndan ca
susluk tohmetile mahkfun edilmi~ ve 
cezas1 tecil edilmi~ olan gen~ ve gtizel 
bir kadlnm cesedi bulunm~tur. Bu 
kadmm adl Margarlt Labatu'dur. 

Bu gen~ ve gilzel kadlnm bu f eci 
akil>eti bir kazaya atfedilmektedir. 

Margarit Labatu'nun hayati uzun 
bir sergiize~t tc~kil eder. 

Margarit Fasta Rabat ~ehrinde dog- r~
makla beraber, aslen Frans1zdlr. Ana ·~ 
ve babas1 Bordeaux ~ehri ahalisinden- ~ 
dirler. Babas1 ticaret maksadile Fasa. ' 
gelerek yerle¥!14» Margarit te orada 
di.inyaya gelmi~tir. 
Gen~ klZ, biltiin ~imali Afrikada 

gtizelligi ve taravetile bi.iyk bir ~ohret 
kazan~ti. Bi.itiin Rabat ~ehli er
kekleri pe~inde ko~uyorlar, onun bir 
iltifatma nail olmak i~in can at1yor
lardl. 

Margarit, Rabat ~ehri zenginlerin
den bin;oklan kendisile evlenmege ta
lip olduklan halde bir zabit vekilini 
sevmi~, anne ve babasmm ~iddetli mu
halefetlerine ragmen onunla evlen
mi~, hatti kocasma drahoma paras1 
olarak 16 bin lira vermi~tir. 

izdivac;tan soma millazunhga terfi 
ed.e11 kocas1 Krideling, Rabat ~ehrin
den Me~ garnizonuna nakletmi~, gu
zel Margarit te ~imali Afrikanm s1cak 
ve ~ai:ria giine!;)li 1kliminden soguk ve 
sisli bir me.mleket o1an Mec;e gitmi~tir. 

Margarit Labatu 

Margarit Rabat polis miidtirii ve Pa 
risten sureti mahsusada gonderilen 
emniyet mtifett~leri tarafmdan birka• 
defa sorguya gekildi. F akat kendisine 
atfedilen casuslugu daima ve ~iddeUe 
reddetti. 

Nihayct Paristen verilen emir uze
rine gen~ kadm iki emniyet mufetti
~inin muhafazas1 altmda vapura bin
~rilerek Partse oradan da Mee; ~eh
nne sevkedildi. Meg ~ehri divam har-

Derken, aradan bir sene gec;tikten 
som.1 Megten memleketine donmti~
ttir. Herkes merak ediyordu, acaba 
~ddetli bir a~ktan sonra evlenen bu 
gem; kan koca arasmda bir ge<;im
sizlik mi ba:;;Iad1? Yoksa gen<; kadm, 
kocasmdar.. blkarak ondan nu bo
~dl.? 

Halbuki bu iki tahmin de dogru de
pidi. Kan koca arasmda gec;imsizlik 
yoktu. Margarit kocasmdan da blk
manu~tI. Rabat %)eh1·inde herkes bu 
muammamn hallile me~gul iken ora
daki Fransiz polis miidiiriine vaki o
lan bir muracaati, meseleyi aydm
lattI. Bir sabah Rabat ~eh1indeki 
Frans1z polis ~fi dairesine geldigi za
man, gilz(;l Margaritin kendisini gor
mek istedigi haber verilmi~, polis ~efi 
de derhal geng kadm1 kabul etmi~ti. 

. binde cereyan eden muhakeme neti
cesinde kocas1 ile Alman profesorii kii 
rek cezasrna mahkUm edildikleri hal
de kendisi beraet kazandl.. 

Margarit, polis mi.idi.iriiniin yaruna 
girer girrilez, mi.idliriin, ziyaret mak
sadl ne ol· lugunu sormasma meydan 
vermeden: 

- Kocam, casusluk yap1yor. Size 
haber veriyorum, demi~ ve :;;u tafsi
lAti vermi~tir: 

- Kocdm, Me~te Alman casusluk 
te~ki1atmm ~efi olan profesor Altme
yere, eline ge<;en askeri sirlan para 
mukabllinde sabyor. Size bu kadarm1 
haber veriyorum. Otesi size ai tt.ir. 

Rabat polis miidilril, gencr kadmm 
bu ihbarm1, de1hal Paristeki mukabil 
casus te~kil:ltma bildirm~, millazim 
Kipdeling gizlice takip ve tarassud e
dilmi~, casusluk yaptig1 meydana 
~lkn11~, h em kendisi hem de gene; mi.i
IAzimin kcndisine verdigi askeri plfin
la.n satm alan Alman '.Altmeyer de te\•
kif edilmi~tir. 

~I. Gen~ kadmm bu vatanperverane ha
reketi herkes tarafmdan takdir edil- ' 
mi~, koca~. aleyhinde a~tig1 bo~anma 
davas1 da az bir zamanda neticelenc- I 
rek serbestisini kazanm1st1r 

Margarit bo~andlktan ~o~ra zevk ve 
eglence h::iyatma at1lm1~, muvaffak1-
yetler hatta tertip edilen bir mi.isa
bakada ~imali Af erikanm en gtizel ka
dm1 ve Mis Maroc i.invamru kazanm1~
tt. Herkes ~ali Afrika giizellik krali
~esinin ~erefine ~ehrin en biiyiik gazi
nosunda tertip edilen miisamereye gel~ 
mesini beklerken ve kendisini bir defa 
daha yakmdan gorerek alklslamak is
terken, gelmemi~, biraz so-dra su ha
ber ytldmm siiratile yay1lm1-?. · 

Margar!t, ~erefine t ertip edilen mii
samereye gelmek igin evinden g11op 
otomobile binecegi s1rada polisler ta
rafmdan rasusluk tohmetile tevkif 
edilmi~. 

Rabat sehrinde bu haber , bomba gi
bi patlad. ve herkesi hayrete dil~i.irdii. 
Hi<; kimsc gen g ve gilzel kadmm ca

susluk yaphgma inanmak istemiyordu. 

Harp divammn bu kararmdan son
ra Margarit memleketine doniin
ce milddeiumumi, beraet karanm 
temyiz etti, asked temyiz miiddeiumu
minin itil·aZllll varid gorerek beraet 
karanru bozdu ve gEnc; kadm, gene 
Rabat ~enrlnde yakalanarak tekrar 
Mee;; ~eh1 i divam harbine gonderildi. 
Gene;; kadma atfedilen cilri.im, kocas1-
m ihbar edinceye kadar kenctisine ya
taklik ve: Alman profesiiriini.i ev1ne 
kabul etmekten iba1et idi. Bu cfuiim 
vaki idi. Harp divam, bu curmiinden 
dalo.yi, gen<; kaduu iki seneye mahkfur 
etmekle beraber casuslugu ihbar etmi 
olmasllll esbab1 muhaffefeden addedr 
r ek cezas1m tecil etti. 

Margarit, bu defa memlekete sefil 
ve peri~an bir halde dondi.i. Manen ve 
maddeten mahvolmu~tu. Guzelligmin 
takdirkan olanlar, artik kendisir1e yi.I 
vermiy01'lardi. Gen~ kadm kendi&ini 
unutturmak i~in Rabattan Kazablan
ga ~ehrine nakletmege ltizum gordii. 
En nihayet, yukanda sos ledigimiz gi
bi, sahildeki kayallklarm dibinde cese
di bulundu. Zab1tanm tahminine gore 
gene; kadm, sahilin pek sarp olan kaya 
llklar1 tizerinde clola~1rken, ayag1 ka
varak denize yuvarlannu~ ve )iizmek 
bilmedigi i<;Jn bogulmu~tu. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYLIK 
3 AYUK 

AYLIK 

Til rkiye Ecnebl 

1400 kuruf 2700 kurup 
750 lt 1450 lt 

400 • 800 • 
lSO it 

Posta itlihadina dahil olmayan 
ecnebi memleketler: Seneligi 

3600, el t1 aylig1 1900, i.ic; 
ayhg1 I 000 kuru~tur. 

Adrea t~bdili i<;in yirmi be~ 
kuru~luk pul gondermek laz1md1r. 

Cemaziyela hir 21 - Ruzuhizir l 26 
S. lrnsak GUne7 Oi:i ' lkindi Ak~~rn Yahi 

E. 9, 8 11.01 5,40 9,17 12,00 J,~4 
Va. 3,50 5,3 ~ 12,12 15,48 18,32 20 07 
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8 Eyliil 1936 

Ko~edeki duvara iyice d,ayanarak 
ba~lllll yava~ uzattnn. Kanmi gor
di.im. Ag?r ag?r yiirilyordu. Durdu. 
Etrafma biraz bakmdl. Sonra birden
bire, bir apartnnamn ka.plSllldan i~e
ri daldI. l~imde bil.yti.k bir nc1 duy
dum. Demek imzas1z mektubun bana 
haber vercligi fel.Aket yalan degildi! 

Bir deli gibi ko~um. Kap1c1yi bul
dum. Biraz evvelki kachrun hangi da
ireye girdigini sordum. Lakayd la
kayd: 

- Bilmiyorum! diyc cevap verdi. 
i~i anladnn. Hemen elimi cebime 

daldird1m. Bah~ verdim. Kap1cmm 
dili ag1ldl. Fakat ger~ekten kanmm 
hangi daireye girdigini bilmiyordu. 
Apartnnanda oturanlann hepsinin is
mini tahkik ederek kag1da yazdim. 

0 ak~am kanrnla konu~urken rn.
kld1yi dol~trrarak i~inde hep bu 
isimleri zikrediyor, dikkatle yi.izi.ine 
bak1yorum. Fakat kanm bu lsimlerin 
hi~ birinden heyecana dti~medi. Bana 
bir renk vermedi. 

Bir hafta kadar kanm1 takibd~ de
vam ettim. Fakat o sokaga gitmiyor
du. ~i.iphesiz ~lkl muvakkaten istan
bulu terketmi~ obcakt1. Herhalde bu 
takib isini her z:iman ben yapamaz-

' dim. Karim farkma varabilirdi. Onun 
i~in, mtitekaid bir komiscr bularak 
bu i~i ona havale ettim. 

Bir gun, Zehranm sokaga ~~ ba
na o kadar 9uphe verdi ki dayanam1-
yarak ben de arkn.smdan firladlm. 
Ktinm bir otomobile biniyordu. Arka
smdan benim takib mcmuru. Ben de 
ba~ka bir otomobile atladlm. Boyle 
bh· alay halinde yi.irildi.ik. Kanm o 
muhud apartrmanm onilnde arabas1-
m durdurdu; ic;eri girdi. Arkasmdan 
eski komiser de yeti~ti, apartlmana 
girdi. Ben ko~cdc bekliyordum. Bil'az 
sonra, mi.itckaid komiser bozuk bir 
~ehre ile d1~an ~1kt1. Hemen yanma 
ko~arak sordum: 

- Ne habcr? 
- Hi<;! Arkas:mdan takib cdiyor-

dum. Mcrdivenden c;1k1yorduk. Bir
denbire bir hayalet gibi goztimi.in 
oniinden kayboldu. Hem de hie; bir 
daireye girmedi! 

H1rs1mdan tir11aklanm1 kemirme
ge ba~lad1m. Birdenbire zihnimde bir 
f ikir parlacil: 

- Asansor! diye hayk1rd1m. Siz 
onu takib ederken, i9in farkma vard1. 
Thtimal ki asansor de o katta durmu~
tu. Hemen asansore at11yarak a~ag1 
indi. Si7. nvdet ederken tekrar yuka
nya c;1km1~tir. Hemen ~uradan telc
fon ediniz. Bir kac; arkadru;m1z vars:::. ' 
onlar da gelsinler. Her katm kap1sm
da bir adn.m beklesin. Elbette glktig1-
m gortiriiz. 

Mtitck:-tid komiser telefonla tic; eski 
arkada~ c;agucl.t. Bunlan katlara yer
le~tirdik. Ben de ko9ede bekliyordum. 
Bir saat, iki saat, tig saat gegti. I~a
nmdan hie; bir eser yok. 

Miitekaid komisr:r nil1ayct yamma 

geldi: 
- Zannederim, bol? yere bekllyo

ruz, dedi. Hi<; ba~ma bOyle t uhaf bir 
i~ gelme~ti. 

Hiddetle hayklrdun: 
- Bu kadar ~i bir kadlna aldan

d!mz! Gozi.ini.iziin oniinden ka~tl git
ti de farkma varmadmiz. Yaz1klar 
olsun size! 

- Affedersiniz ama, siz de burada 
idiniz ... 

Bu dogru idi. Ben de bir ~ey gorme
~tim. Hemen oradaki bir dtikkana 
girerek eve telefon ettim: 

- Fatma, hammefendi evde mi? 
Hizmctc;i evet derken telefonda ka

runm sesini de i~ittim. ~a~irdlm: 
- iki goziim, bu alqmm biraz geg 

gelecegim, onun ic;in haber ve:·iyo
rum, dedim. 

- Tiyatroya gitmiyecck miyiz? 
- Sen ha..zirl~n. Ben gelir gelmez, 

evden firlanz. 
Be~ dakika sonra akhma ba.~lm bir 

fikir geldi. Tekrar kanma telefon et
tim: 

- Zahrac1g1m, kabil degil gelemi
yecegim. Sen Handana telefon ct, on
lar gelsinler seni alsmlar. Beraber gi
dersiniz. Ben belki tiyatroya ge<; vakit 
yeti~ebilirim. 

Maksadim b!l~ka idi. Kanm takib 
edildiginin farkma vararak a~1kmm 
bir csvab1ru giy~ ve erkek k1yafe
tinde evden c;1km19 olacakt1. Biz bir 
kadm bekledigimiz i~in dikkat etme
mi~ olabilirdik. Hatta kucagmda bir 
paket ile evden g1kan bir erkek gor
mti9 oldugumu bile milphem surette 
hatirllyordum. Kanm tiyatroya gi
gidince evde rahat rahat taharriyat 

yapabilir, a~1kmm esvaplanru bulur-
dum. 

Saat dokuz bu~ukta eve gittim. Her 
taraf1 ara~tirmaga ba~lad1m. Btitiln 
dolaplara bakhm. Nihnyet, bir para
vanm arkasmda, adliye tnbirince «de
Ia.ili cilrmiye> yi buldum. Art1k ~p
heye mahal kalmam1~tI. 

Karim tiyatrodan dondtigi.i zaman, 
giiler yi.izle bana sokuldu. 

- Ah ni<;in gelmedin, ne kadar gii
zeldi! diyordu. Ben hi~ istifimi boz
mad:m: 

- iki goztim, dcdim, soyle baka
y1m bana, sen her gun Ek~inar solm
g?na neye gidiyorswi? 

0 ~a~irdi. Ben hayklrd1m: 
- Beni aldatiyorsun, Zehra! 
Bunlan soylcrken bogazma saril-

rm~tim. Ellerimi bogazmdan ayirarak 
sakin bir taVIrla: 

- Bu nc k:lba bir muamele! dcdi. 
- inkar ec.liyorsun ha! diye cevap 

verdim. Ve ona mtiracaat ettigi hile
leri anlatt1m. 

- Hepsi dogru, dcdi. Yalmz bul
dugun erkek esvab1 c1~1k1mm degil, 
senindir! 

Hayretler i~inde kald1m: 
- Benim csvaplanm m1? 

• • 
KARA YELKENLi KADiR6A 

Yazan: iSKENDER F. SER1.'ELLt • 
- Vay al~ak vay -diye bagll'dl- be- I 

nim ona bunca iyiligim, yardurum var- I 
dJ.r. Beni hala neden ~ckemiyor l>:, I 
onu kaptan p~allk mertcbesine ytik
selten de benim. Demek benim can1-
m1 cehenneme gondermege karar vcr
mi~, oyle mi?. 

- Kulaklanmla duydum, pa9ac1-
g1m! Bunu belki b~kas1 i~in de SO.f'·~· 
nti~ olabilir aroma .. soz siz devletlim 
iize1inde doni.iyordu. Her halde sizin 
igin soylcndigi muhakkaktir. 

Mikez Klh<; Ali pa~adan da korktu
gu ir;in, meselenin i~ ytizil gilniin bi
rinde mcydana g1kacak olursa, yaka
sm1 s1yiracak bir nokta kalsm diye la
fm sonunu ~iipheli lmaklp gitmi~ti. 

Gel gelelim Piyale pa9a, o gi.in ak
~ama kadar dairesinde ate~ ptisktir
mege b~larn1~tI. Mikezin sozleri pa
~ay1 k1~k11 tmaga yetecek kaclar kuv
vetliydi. Boyle bir soze - Htira dahi 
olsa - kim chemmiyct vermezdi. Ki
lle; Ali pa~a gibi inatg1 bir adam neler 
yapamazd1! 

Piyale pa~a be~ glin soma onunla 
nas1l yoL ~1k~cakb? 

No. 87 • 

Boyle bir olilm tehlikesi kar9ismda, 
her 9eyden once ~iddetu ve esash ted
birlcr almak gerekti. 

Piyale pa~~mm da kuvvetli muha
fIZlan, eli b19akll adamlan yok dcgil
di. Biran i~in hissiyatma maglUp olan 
Piyale pa~a: 

- Onu ben gebertcyim de gorsti.n 
intikam nas1l almirrn1~! 

Diye soylendi. Fakat bu karanm 
tatbik sahasma c;1karmak istemcdi. 

Jozef Mikez bir kerc ortaya sonmez 
bir iitil atm1~tJ. Artik Piyale pa~a ile 
Kll1c; Ali arasmda dostluktan vc sa
mimiyetten eser knlmam19tl. Halbuki 
zavalh K1h<; Ali pa9::mm bir ~cydcn 
habcri yoktu.. ona daima hi.irmet 
cderdi. Serdarlik habcl'ini ald1g1 za
man bile: 

- Ne yapahm, padi~ahrm1z cmrct
mi9ler .. kim nc diyebilir? 

Diyip g·e~mi~ti. 
Ktl1~ Ali pa9a donanma hazirllkla

rile ugra~irken, Piyale pa~a da Jozef 
Mikczin tavsjycsile kendisini iyice 
muhafaza altma aldlrn11~ ve ~tipheli 
kimselerle temasuu birdcn kcsmi~ti. 

AK $AM 

- Evet, ge<;en sene yaptrrdlgm spor 
esvab1. 

- Bu esvab1 nerede giydin? 
- Pardosi.ini.in altmd.a saklamak 

zor bir 9ey miydi? 
Kostiimil muayene ettim. Benim 

esvab1m oldugunda ~i.iphe yoktu. 
- Bu hlg bir ~ey ispat etmez. Sen 

oraya neye gidiyorsun? Bu oyunlara, 
klyafet tebdil etmeyc n eden li.izum 
gortiyorsun? 

- $imdi uykum var, yorgunum. 
Yann sabah seninle beraber o aparti
mana gideriz, anlarsm. 

Hiddetim kalmami~t1. t;liipheleri· 
min dogru olmadlgm1 hissederek kii
~ilk bir mevkie dti~tilgii.mii de gorii
yordum. Onun i~in pek lsrar edeme
dim. Ertesi sabah1 bekledim. 

Karrmla beraber ~1ktJ.k. Mahud 
apartimana gittik. U<;iincil kattaki 
daireye girdik. i<;erisi bombo~tu. Ka
ron giilerek soruyordu: 

- Nasil, aparbman gi.izel mi? 
- Gilzel ama ... Rica ederim Z~hra, 

art1k yeti~ir, izah et bunian bana .. . 
- Sana yeni, gi.izel bir apartunan

dan bahsetmi~tim. Sen apartiman de
gi~tirmek istemiyordun, ben de seni 
buraya getirmek, ne kadar giizel ol
dugunu sana gostermek ic;in bu ~a
reyi du~iindtim. 

Kanmm boynuna sanldirn. Mah
~up mahc;up kendisini operek kusu

rumu aff ettirmege gall~trm. Hikayeci 

~Bitytlkacla'nm 
temiz haval1 ve 
gttzel manzarah 
yerincle satihk 

EV 
Biiyiikadada Nizam cihetinde 

~amlar it;inde en temiz havalt vc 
en miikemmel manza1:ah bir yer
de biiyiik bah~ell. ge~ tan~al-.. 

i~i dJ~1 boyalt. mu~amba do~eli bir 
ev sattl.Iktir. 7 oda, banyo, al•lIT 
soguk ve s1cak su tertibati, bol 
suyu, bina dl~1mla ayr1ca mutfak 
ve a~~· odas1, ii9 bin metreye ya
Jnn ~i~k ve yemi:;i balweleri, bin 
kok kada1· yeti!jnti!? bai"t, bir ~ok 
yemi~ ag-a~lan vardtr. Fazla tafsi
lat i~in (Ak~am) gazctcsi ilan me
muru Nureddine milracaat. 

Telefon: 24240 

istanbulun en giizel 
sayfiyesinde iyi bir yer 
sahibi olmak isteyenler 

1 
i~in miistesna bir firsat! 

l'================tY 
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TURK DO~ANMASI AK.DENizDE 
DOLA~IRKEN .. 

Bu sirada ispanyahlar1a Venedik
lilerin aras1 ac;1lm1~, Vcnedikliler Ak
denizde yalmz kalmca Ttirklerden 
kac;maga ba~lanu~I::i.rd1. 

Turk donanmas1 iki btiyiik filo ha
linde, biri Piyale pa9anm digeri Ki
lle; Alinin idaresindc olarak Akdeniz
dc dola~1yor, dil.9man gemilcrin.i bir 
limanda k1st1rmaga ~al1~1yordu. 

Venediklilerin - pnpamn gemileri 
dahil oldugu halde - yiiz kirk parc;a
y1 bulan donanmas1 limandan lima
na, korfezdcn korfeze saklanarak 
Vcnedigc s1gmmaga fll's:::i.t ararkcn, 
'K1hc; Ali pa~a biltiln italya sahillerini 
yaklp vurmaga ba~lam1~b. Bir taraf
tan da Piyalc pa~a Sicilya ve Arna
vutluk snhille1ine ak~ bulunuyor
du. 

Papanm Avrupaya gonderdigi el
c;iler Anupalllardan hie; bir yard1m 
g·ormeden donilyorlnrdi. 

Papa, K1h~ Ali pn~anm italyan 
sahillerinde dola~tigm1 haber almca 
Avrupaya tekrar kardinaller gonder
dl.. bu kardinaller Avrupa ki-allanna 
(klZll salip) ler gotilrcrek hll'istiyan
llgm tehlikeye dti~ttigi.inli soylediler. 
Fakat, ispanya krah Filip o s1rada 
Frans1zlarla r;arp1~tigi ic;in Akdenize 
donanma gc:inderemiyecegi ccvab1m 

Sahife 9 

9rtak0y Sif ayurdunun 
11 inci yd dOniimii 

Mumtaz davetlilerin huzurunda hastanenin 
park1nda guzel bir musamere ile kutluland1 

Ortakoy ~ifa yurdunun 11 fnci yildon iimiinde bulunan davetlilcrden bir grnp 

Ortakoy ~ifa Yurdunun on birinci 
ytldoniimii mi.inasebetile muessesenin 
parkmda gi.izel bir miisamere tertip e
dildi. 

Bu miisamerede istanbulda bulu
nan saylavlardan baztlan, istanbul 
Cumhuriyet muddeiumumisi, Univer
site yerli ve yabanc1 profesorleri, avu
katlar, gazeteciler, birc;ok doktor, ec
zac1, di~ tabibi ve refikalan hazir bu
lundu. 

Miisamereye askeri bandonun ~ald1-
g1 istiklfil mar<:1 ile baslandI bunu . . ' 
yurdun sahibi ve ba9hekirni doktor 
Aluned As1m Onurun bir soylevi takip 

et ti. 
Doktor B. Ahmed As1m Onui'bu nut

kunda hastahanenin gec;irdigi teka
miil devrelerindcn bahsederek dedi ki: 

Sevgili davetlilerim, 
Hastanemiz muntazam ve metodik 

c;~mas1 sayesinde seneden seneye 
terakki ve inki~af etmekte ve hastala
ra gosterdigi ince ihtimam ve bak1m
daki. itina dolayisile en miil?kilpesend 
kimseleri bile memnun edebilecek bir 
hale girrnege gayret etmektedir. 

On bir sene zarfmda gerek buraya 
ve gerek $i~lideki ilk hastanemize ya
t1p tedavi edilen hastalarm adedi er
kek, kadm vc ~ocuk olmak iizere 3221 
~idir. Bundardan 2520 sine asri bir 
~ekilde tanzim cdilen ameliyathanele
rimizde taraf1m1zdan ve bir~ok deger
li operaWrlerimiz tarafmdan en mu~
ktil ve tehlikelisinden en kolay ve ba
sitine kadar muhtelif ve mtitenevvi a
meliyatlar yap1lm1~, geriye kalan 701 
i diger devai ve fizik usullerle teclavi 
edilmii;;tir. 

Hastanemize ilk ac;11d1g1 sene 164, 
be!?inci senede 222, ve bu son senede 
676 hasta girerek tcdavi olmu~tur. Go
rtiyorsunuz ki yurdumuzda bu sene 

vermi~i. Diger krallar (Filip) den 
daha kuvvetli 0Imad1klan i~in, onlar 
da ayni cevab1 vermil?ler ve yardun 
ctmek imkam olmad1gm1 kati bir li
sanla bildirnti~lerdi. Papa btiylecc 
Romada rnatem ve 1zbrab ic;inde kn·
rumrken, Piyale vc Klhc; Ali pa~alar 
da deniz iistilnde tekrar ban~arak 
elele vcrmi9ler, bu suretlc Akdenizdc 
yeniden Ti.irk hakimiyetin.i tesise 
muvaffak olmu~lardl. 

Arbk Akdeniz en geni~ ve uzak hu
dutlarma vannc1ya kadar ve tam ma
nasilc Tilrklerin ni.ifuz ve hfiltimiyeti 
altma ge<;mi~ti. Bilti.in Avrupa dev
letlcri, bilhassa papaya gonderdikle
ri cevapta: cAkdeniz, Tilrklerin hak
k1dir! ~ dcmekten ~ekinmiyorlard1. 

Hatta K.111~ Ali pn.~a Venedik Miku
metinin bu zaafmdan istifade cderek 
Venedigi i.9gal etmeyi bile dil~iinmil~
se de, Piyale pa{>amn ycni bir gaile 
glkarmaktan ~ekinmesi tizerinc Kill~ 
Ali pa~a bu fikrinden vaz gc~rni~ti. 

Artik ne Akdenizde, ne de Avrupa
nm herhangi bir yerinde (inebahtI) 
rnuzafferiyetindcn bahsedilmiyordu. 

Ti.irkler Akdenizi hi<; bir devirde bu 
kadar bo~, bu derece sahipsiz bulma
rm~lard1. K1lu; Ali pu~a itruyan sahil
lerini vururken. buralarda gizlenen 
Venedik donanmasma mensup yedi 
gemiyi cle. mtircttebatm1 esir alarnk 
donanmaya ilhak etmi9, bp hadise de 

ilk seneye nazaran be~ misli hasta te
davi olmu~tur. Milessesemizdc on bir 
sene i~inde 1021 dogum ve dogum a
meliyesi yapJ.lm1~t1r. Ayr1ca haric;ten 
mtiessesemizin vesaiti ve personelfs 
yapJ.lan dogutnlarm adedi 675 e balig 
olmu~tur. 

Yurdumuzda yatarak tedavi olunan 
hastalardan b~ka, kuruldugundan 
bugi.ine kadar ay~kta tedavi edilenle
rin saylSl 10219 dlr. ilk sene ayakda 
tedavi gorenlerin yekunu 192, be~inci 

sene 264, bu sene ise 1689 dur. Goru
lil.yor ki. hastanemize mi.iracaat eden 
hastala11n say1s1 gilnden gtinc c;ogal
m1~ ve bu sene birinci senenin hemen 
dokuz misline kadar ytikselmi~tir. 

Bliti.in bunlar, bir taraftan halklrm
zin hastanelere olan ragbet ve emnl
yetinin c;ogaldlg1m, diger atraftan da 
mtiessesemizin muztarip hemcinsleri
mize kar~1 iyi biJ.·. ihtimam ve ~efkat 
g0stermi~ oldugunu isbat etmektedir. 

Aziz dostlanm, 

Son zamanlarda yurdumuza asabl 
ve ruht hastalarla ameliyattan ve ag?r 
hastahktan yeni kalktm{i istirahat ve 
kuvvetlenmege muhtag nekahat dev
rindeki kimscler ve gtintin bin bir me~· 
guliyetleri iginde bunahp ta istirahat 
etmek ve ba~1m dinlendirmek isteyen
lelin mliracaat ve ragbet ettigini go· 
rtiyoru2. Bu cihete ~ok menmunuz. 

<;ok muhterem bayan vc baylanm, 

Milessesemiz her ~eyden evvel sizin
dir. Onun ic;in, yalmz bugiinkli on bi
rinci yildoni.imti vesilesile degil, her va
kit i~in sizleli hurada gormek istu, 
bo~ glinlerinizde hastane gibi degil 
kendi bahc;eniz imi~ gibi gezmege, i"'
tirahate gelmenizi vc bu suretle b;ze 
~eref vermenizi rica eder ~·e heph.:zi 
ayn ayn sonsuz sa.yg1larla sclftmla
nm.» 

Venedik ve Avrupa devletlcrini hayret 
ve dch~et ic;inde b1rakm1~t1. 

Kaptan pa~a bundan sonra ital
yan sahillelinde bir ~ok ka1eleli de 
zaptetti.. buralara Ti.irk bayragm1 
dikerek, kaleleri Ti.irk muhaf1zlaril~ 

takviye eyledi. 
Venedik hiikumeti teia.~ ve heyecan 

i~nde, her gi.in Turk donanma.smm 
Vencdige hucum edecegi endi~sile 
saga sola ba.~ Yuruyor, Tiirklerle en 
ag1r 9erait altmda sulh yapmaga razt 
oldugunu soylilyordu. 

Bir gece Ven~ge ~ok yakm sahil• 
lerde muhte~em binn ve ~atolan tah· 
rib eden Turk donanmasmm top ses· 
Jeri Veneclik halbna dehl?et s~lmi~tI. 

Senato o gece gee; vakit taplanarak 
vaziyeti tetkik ve miizakere etti. 

Venedik as1Izadelerinden bir <;ogu 
donanmnmn limanclan ~1kanlmasi 

fik1ini ileri siiril.yordu. Tecrilbeli vo 
ihtiynr Senato azalnri buna muvafa .. 
kat etmenin bir delilik olacagm1 sfiy .. 
lediler: «Sulh yapmaktan, Tiirklerl 
yatistirmaktan ve bunun ic;in istiye
cekleri harp tazminatm1 vcrmekten 
ba~a kw·tulul? yolu yoktur! dedi· 
ler. 

Zaten Vencdik denizcileri~drn hi<; 
kimse Venedikt0 n aynlmak i ten;i
yordu. cispanyanm cesaret ed medi
gi bir clogiisil biz naSil olur da basa
rabiliriz?) diyorlard1. ( \rJ~a 1 var) 



Sahife IO 

Istanbul d<iTduncu icrasmdan: 

Kartal Ma ltepesinde: Mer hum Suley
man oglu Huseyin Hazminin ~ayian ta
sarrufunda olan ve miitekaid Ali Riza
ya birinci derecede ipotekli bulunan 
ve heyeti umumiyesine ( 29 7 S) lira 
k1ymet takdir edilen Mal tepede Mezar
ltk caddesinde 369 - 40 - 1 ve 30 -
42 nurnarah bir bap koski.in on alh his
se itibarile on dort hissesi ve keza 
hcyeti umumiycsine ( 20 36) lira k1ymet 

takdir edilen ayni mahalde Mezarhk 
civannda Bostan ve Bostanlar sokagm
da ve Hat boyunda 364 - 4 numarah 
iki bap hane yerile miilkiiniin yirmi 
dort hisse itibarile on dort hissesi daire
mizce sattliga '<1kanlm1~tir. i:~bu ko~k
lerden, 369 - 40 - I ve 370 - 42 nu
marala ko~kiin sag taraf1 Mustafa efen
diyc tahsis olunan miifrez iki harita nu
marah mahal, sol taraf1, mukaddem 

Arif bey elyevm Kami! cfendi ve bazan 
Si.ileyman efendi veresesine ait arsa, 
arkns1 yeni ac;1lan yol ile mahdud 1983 
ar~m maa bah<;e miifrez. birinci katm
da bir sofa iki oda ve bir hela bir bal
kon: ikinci katmda, c;at1 kati olup ic; 
i~e iki odadan ibaret ve her odada hi
rer balkon vardn. Senelik pe~inen iki 
yil;: liraya verilmektedir: Ve keza hat 
hoyunda ki 364 - 4 numnrah iki bap ha
nenin sag ta raf1 Siileyman aga magazas1, 
sol ta ra f1 Tom a elyevm Siileyma n a ga 

haneJi ve Zafir oglu ba hc;esi, cephe-

s1 yol arkas1 Si.ileyman aga bah'<esile 
mahdud buluna n iki b a p hanenin Bos
tan sokagmda ki k1sm1 kapidan girilin
cc: Z emininde k oridor iizerinde bir oda 
bir hela ve k1rm1Z1 c;ini mutfak v e mer
diven alt1, iist katta merdiven ba!)l iize
rinde .iic; oda. Ve 11imendifer ccphesi / 
tarafmdaki k1smmda: Aynen Bostan I 
sokagmdaki k1s1m gibi olup elektrik te
sisatm1 havi olup heyeti umumiyesine 
2036 lira k1ymct kakdir edilmi~tir. l~bu 
gayri menkuller ac;1k artt1rmaya konul

mu~ oldugundan yukanda sozii gec;en 
her iic; gayri menkul hisseleri 1 2/ 10 / 

Gayri menku1 a~ik artbnna ilaru 
Istanbul ilc;i.incii icra m emurlugund.an: 
T amamma 2000 lira k1ymet muham

meneli T opkap1da Takyeci mahalle
sinde T opkap1 sokagmdaki I yeni 3 / I 
numarah bir tarafa Sadik ham bir ta
raf1 kale duvan ve bir tarafi Topkapt 
caddesi ve bir taraf1 Pi§mi§ oglu tar
lasile mahdud kayden degirmen ve ha
len maa bahc;e hane ve diikkan ilan ta
rihinden itibaren otuz gun muddetle ac;1k 
artt1rmaya konmu~ olup birinci arttJr
ma S 11 0 9 36 tarihine tesadiif eden 
pazaTtesi giinii saat 14 den 16 ya ka
dar dairede yap11acak ve k1ymeti mu
hammenesinin yiizde yetmi§ be!}ini bul
mad1gu takdirde l 5 giin uzatilarak 
ikinci ac;1k arttnma 22/ 10/ 936 tarihi
ne tesadi.if eden per~embe giinii ayni sa
atte yap1Jacakt1r. K1ymeti muhamme
nesinin r;, yedi buc;ugu nisbetinde is
teklilerin pey akc;esi ve ya bir banka 
mektubu ibraz etmeleri laz1md1r. Hak
lan tapu sicillerile sabit olmayan ipo- , 
tekli alacakhlar ile diger alakadar1arm 
ve irtifak hakk1 sahiplerinin bu hakla

nni ve hususile vesaik ve masarife 
dair olan iddialanm ilan tarihinden iti
baren 20 gun i<;inde evrak1 mUsbitele
rile birlikte dairelJlize bildirmeleri la
z1mdu. Aksi t(J.kdirde haklan tapuca 
sabit olmayanlar sah~ beddinin payla~

m asmda n h aric; kalacakla n ve daha 
fazla ma!Umat almak ist~yenlere bu i~e 
aid 93S / 569 dosya irae ve tafsilat ve
rilecegi gibi kanuni miiddet i<;inde dai
remize asilacak a'<1k arthrma §artname
sm1 okuyabilecekleri ilan olunur. 

M. 829 

Selanik Bankasi 
Teais taribi: 1888 

/dare merkezi : 

iSTANBUL ( &alata) --
Tiirkiye ~ubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yeoicami) 
1ZM1R, MERSiN 
ADANA Burosu 

Yunanistan ~ubeleri: 

AK SAM 

Sizde 
• ,, 

Banka
s1ndan 

Bir kumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu tarihte 

birikmi1 
bir ~ok 

paran1z olur. 

S Eyliil 1936 

9 3 6 tarihine mlisadif pazartesi giinii 
saat on dortten on altiya kadar dairede 
birinci ac;1k arttnma yap1lacakt1r . 
Arttirma bedeli k1ymeti muhamme
nenin yuzde yetm~ be~ini buldugu tak
dirde mii~terisi i.izerinde bnak1lacak ve 
aksi takdirde son arthranm taahhiidii 
baki kalmak iizere arttuma on be~ gi.in 
muddetle temdicl edilerek 27I 1o/ 936 
tarihine miisadif sah giinii saat on 
durtten on a1t1ya kadar keza dairemiz
de ikinci ac;1k artt1rma yap1lacakttr. 

SELA.NIK, A TINA, PIRE 

Her tDrlD Banka muamellt1 
Kirabk kasalar KUMBARA DE STEKTiR 
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Artt1rma b edeli k1ymeti muhamme
nenin yiizde yetmi~ be~ini bulmad1gl tak

dirde bile hadise 2280 numarah ka
nuna tabi olmad1g1ndan en i;ok att1ra
mn iizerinde b1rak1lacakt1r. Sata~ pe
~indir. Arttarmaya i~t.irak eyleyenler 
k1ymeti muhammenenin yiizde yedi bu
~uk nisbetinde pey akc;esi ve ya mill! 
bir bankanm teminat mektubunu hamil 
bu1unrnalan gerektir. Haklan tapu si
cillile sabit olmayan ipotekli alacakhlar 

ile diger alakadaranm ve irtifak hak
k1 sahiplerinin bu haklanm ve hususi
le faiz ve masarife dair olan iddiala
nm evrak1 miisbite ile birlikte ilan tari

hinden itibaren nihayet yirmi gi.in zar
f mda birlikte dairemize getirmeleri Ia
z1md1r. Aksi takdirde haklan tapu si
cillile sabit olmayanlar sah§ debelinin 
payla!$masmdan hari<; kahrlar. Miireta
kim vergi ve tenviriye ve tanzifiyeden 

miitevellit belediye riisumu vak1f ica
resile yirmi seneli~ vak1f icare ve ta
v1z bedeli mi.i§teriye aiddir. Daha faz
la mah1mat alrnak isteyenler ilan tari
hinden itibaren herkesin gorebilmesi 
i~in dairede ac;1k bulund urulacak arthr
ma ~artnamesile 934 - 4091 numarah 

dos}aya miirac<\a tlan ilan olunur. (25454) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ,SiRKETi 

TES1S TAR!Hl: 1863 
• 

~l r111ayesi: 10.000.000 Ingiliz lira1:n 

~·n rk i) en in ba~J1 ca i;iehirleri!e 

Paris, Mars ilya, Nis, Londra ve 

Mani;ester'de, .M1s1r, K1bns, lrak, 
lrnn, Fil1sl in ve Yunanis tan'da 

~ul>cleri. Yugoslavya, Rornanya, 

::itmye ve Yunani~tan'da FilyaUeri 

vard1r. 

Her turlO banka muameleleri 
ya par 

gc ......... r.s .......... l .... mi 
V( ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Dr. MEHMED IZZET 
£mraz1 dahiliye ve sariye miiteba.ssui 

Muayenebane; <;agaloglu Nuruoama
niye caddesi No. I 7 Eaha Bey Apartt
mam pazardan maada hergiin I 3-1 7 ha1 -

ta.lanm k.abu.l eder. Telefon: 2392), 

Kapah zarf usulile eksiltme ilan1 
Tiinceli Naf1a Direktorliigiinden: 

1 - Eksiltmeye konulan if: «Do1·diincii. Umumi miifetti,lik mmta· 
kas1nda takriben 102 kilometre uz unlugundaki Eli.ziz • PliiT yolunun 
tesviyei turabiye, sinai imalit ve makadam tose~ intaatrnd1r. 

Bu i,Ierin tahmin edilen bedeli 500,000 lirad1r. 
2 - Bu ite aid fartnameler ve eva·ak fUnlard1r. 
A - Eksiltme 'artnamesi. 
B - Mukavelename projesi. 

C - 8aymd1rhk itleri genel fartnamesi. 
D - T esviyei turabiye, fOSe ve ki. rgir in,aata dair fenni tartname~ 
E - Hususi ~artname. 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G -Tat, kum, su grafigi. 
lsteyenler matbu Naf1a itleri terai ti umumiyesi ve f enni tartnameyi 

dairede tetkik ve miitalaa ve diger f artnameleri ve evrak1 on iki bu~uk 
lira bedel mukabilinde Ankara Naf aa veki.leti fOseler idaresinden ve 
Elazizde Tun~eli Naf1a dairesinden alabilirler. 

3-24/8/936 giin'ilnde yaptlacak ihaleye talip ~1kmad1g1ndan ek
siltme 18/9/936 tarihinde cuma gii nii saat 15 de Elazizde Tun~eli Na· 
f1a miidildiigu binasinda yap1lacakt1r. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle yapilacakttr. 
5 - Eksiltmeye gi~ebilmek i~in is teklinin 23, 750 lira muvakkat temi

nat vermesi ve bundan hatka ticaret odas1 vesikasm1 ve Naf 1a vekale
tinden istihsal edilmi, yol ve teferru ab miiteahhitligi ehliyet vesikasin1 
haiz -obp gostcrmesi laz1md1r. 

6 - Teklif mektuplar1 yukahda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir 
~aat evveline kadar Elazizde Tun~e Ii vilayeti Naf1a dairesine getirerek 
cksiltme komis}-onu reisligine makb uz mukabilinde verileeektir. Posta 
ile gonderilen mektuplarm nihayet 3 iincii maddede yaz1h saate kadar 

, gel.mi~ olmas1 ve d1' zarf1n miihiir mumu ile iyice kapahlmit olmas1 la· 
z1md1r. Postada olacak gecikmeleri kabul edilmez. (806) 

Tiirkiye Ziraat Bankas1ndan: 
Bankam1zca ahncak seksen hef adet portatif yazi makineai kapah 

zarfla eksiltmeye konulmuttur. Eksiltmeye ittiri:k tartlarii 
1 - Teklif mektubu «teslim m'"1deii tasrih edilmelidir.» 
2 - Goriiliip tecriibe edilmek iizere teklif edilecek makinelerden 

bir adet. 
3 - Miiteharrik aksamtn analiz raporu, 
4 - % 7 ,5 teminat ak~esi 
5 - . Y edek aksam1n ayr1 ayn fiat listesi. 

Ankarada 1Banka Levaz1m Miidiirliigune verilme)idir. Eksiltme 
miiddeti 15 Eyliil 9 36 ak~am saat on dorde kadardir. Banka tercih: 
hakkm1 muhafaza ed~r. .00.3SL_, 

Yiiksek Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

1 - Yiiksek Ogretmen Okulu Edebiyat, Tarih, Cografya, Fizik-Kim· 
ya, Riyaziye ve Tabiiye boliimlerine bu yd dahi yabh ve paranz tale
be ahnacakbr. 

2 - Okula girmek isteyenlerin yati yirmi betten yukan olmamahd1r. 
3 - Talip olanlar, girecekleri boliimii gosterir bir dilek kag1d1, sag· 

hk ve ~i1_rek aftll raporlar1, alt1 lane 4-6 biiyiikliigiinde fotograf, hiivi
yet ciizdan1 ve Lise olgunluk diplomalannm as.illar1 veya liseyi bitir
diklerini gosterir bir tasdikname ile Okul idaresine batvurmahdirlar. 

4 - Pazartesi, Sah ve Per,embe giinleri saat 14 ten 18 e kadar ka
y1t yap1br. 

5 - Kayit siiresi 29/Eyliil/936 sah giinii ak,amma kadard1r. 
6 -- Biitiin talipler, talip olduklara boliim derslerinden, Lise derece· 

sinde yapdacak se~me smavlarma 'gireceklerdir. 
7 - Se!rme smavlar1 a,ag1daki giinlerde yapdacakhr. 

Y azth .smavlar 
30 Eylii 936 ~artamba Riyaziye, Fizik - Kimya 

1 B. Tetrini 936 Perfembe Edebiyat, Tabiiye 
2 » » Cuma Tarih, Cografya 

Sozlii smavlar 

Saat9 
» 9 
» 9 

3 '8. Tetrin 936 Cumartesi Riyaziye, Fizik - Kimya F> 14 
S ·B. T etrin 936 Pazartesi T arih, Cografya » 9 
S B. Te,rin 936 Pazartesi Edebiyat, Tabiiye » 14 
S- Smavlara gireceklerin, smavlardan yar1m saat evvel okulda bu-

lunmalar1 ve s1navlara girme fi~lerini idareden almalan laz1mdir. (1085 

Ankara Miizik Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

Bu yd okulumuza se~im yoklamas1 ile almacak yeni talebelerin ya
ztlma iperine 10 eyliil per~embe g~nil baflanacak ve 19 Eyliil cumarte
si gihtune kadar siirecektir. 

Se~im yoklamalan 22 Eyliil sab giiniinden 29 Eyliil Sah giiniine ka· 
dar yap1lacak.tir. 

Okula girme fartlar1 41unlard1r: 
1 - Miizige istidad1 bulunmak, 
2 - ilk okulu iyi derecede bitirmif olmak, 
3 - Yafl 12 den kii~iik ve 14 den biiyiik olmamak, 
4 - Okumas1na engel bir sakathg1 olmamak «Hastahk, sakathk, re

kiket ve ilah .. gibi.» 
Okula almacaklardan 10 talebe Milli Miidafaa Vekaleti emrinde 

Bando ogretmeni olarak s~ilecektir. 
isteklilerin, yukar1da yaz1h giinlerde, ilk okul ~ahadetnarr.esi, niifus 

kigid1, afI ki.g1d1, s1hhat raporu ve 4 tane fotografile okul direktorli· 
gu~e bat vurmalar1. (545» _(623). 
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ita lar1n1z1 Bab~e
kap1da 

Deniz yollar1 
1$LETMES1 

Accnteleri : - Karakoy - Koprilba~1 
Tel. 42862 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han Tel: 22740 

BU HAIT AKI MERSIN 
HATTI POST ALARI 

Yalniz bu haftaya mahsus ol
mak iizere Jstanbuldan 8 Eyliil 
eah ve 10 Eyliil Pertembe giin
leri !kalkmas1 laz1mgelen Mer
&in hatt1 postalar1 hirer giin te
ehhiirle kalkacaklardir. 

Buna nazran 9 Eyliil Car.t;am .. 
ha saat onda kalkacak postayi 
ERZURUM vapuru 11 Eyliil 
Cuma saat onda kalkacak pos
tay1 da GONEYSU vapuru ya
pacakbr. (1075) 

DABKOVIC VE ~ vapur acentaa 
SCHULDT ORlENT LINE 

A vropa ile ~ark limanlan arumda 
muntazam posla 

ROTIERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS j~in yakmda lstanbul ve lz. 
niir' den ho.rcket edecck vapur: 

DUBURG vnpuru 10 - 12 cylille 
dogru Karadenizden avdetle Avrupa Ii· 
manlan j~in e~n tahmil edecektir. 

Tafsilfit i~in Galatada Frenkyan ha· 
nanda 3 ncu katta Dabkovitch v• 
Siirekast vnpur acentahgma miiracaaL 
Tel. 44708/7. 41200. 40604 

- M W 

SIHHl KANZUK BAL-
SAMIN KREMLERI 

\ 

Esmer, san~m, lrumral her tene 
tc\'afuk eden giizellik krcmlcridir. 
Slhhi usullerlc hazirlnnd1gmdan 
cildi besler ve bozmaz. Qil, lcke, 
shilce \'C buni~ukluklan kiimilcn 
~d~rr. I 

4 ~ckildc takdim cdilir: 
l - Krcm Bals:imin yagll gecc 

i~in pembc rcnldi 
2 - Krcm Ba1samin yngSiz giln· 

cliiz i~in bcyaz renkli 
3 - Krem Ba1samin ac1badcm 

gecc i~in 
4 - Krcm Balsamin nc1badcm 

giincli.iz i~in 
Kibnr mahfil!crin takdir ilc Jrul

lnnd1Mnn ycgfinc s1hbi krcm1crdir. 
iNGfIJz IU\NZUK ECZANESl i2•• Bcyoglu - tstanbul 

CILDINIZI 
Tehlikedcn koruyunuz 

Hcrhangi bir kremin ona 
liizumu olan g1day1 verece
gini znnnediyorsaniz bu tec
riibe size pck pahaliya mal 
olabilccegini derhatu cdi
niz. Hir; bir krem size Krem 
Pertcv kadar sad1k kalamaz. 

Dr. FETH i 
I ... ABORA TUV ARI 
CERRAHPASA HAST ANESt 

BAKTER1YOLOGU 
Kan, idrar, balgam, cerabat, rne.. 

vad1 gaita gibi bbbi tahliJler ve biitiin 
biyolojik tcamiillcr gayet dikkatle 
yap1hr. 
Beyoglu : Taksime giderken Mesclik 
aokag1 Ferah epart1mam Tel. 40534 

SALiH NECATI 
den alm1z. Re~eteleriniz bii· 
yiik bir dikkat, ciddi bir 

istikametle haz1rlamr. 
KESKiN KA$EL 

II 

I 
Grip, Nezlc, ba~ ve d~ a~nlanm 
muannid sanc1Jan bir and:: kcscr. 
K1ymetli bir ilii~br. 

1stanbul yedinci icra memurlugundan: 

0 Y eminli ii~ ehli vukuf tarafmdan ta• 
mamma 15 00 lira k1ymet takdir cdi· 
len lstanbuldn T opkap1 haricinde Tak· 
keci Merkez cf endi mahallesinde Da· 
vudpaga caddesinde eski 9 ve 9 mii· 
kerrer yeni 79, 79/1 No. h tahminen 
18088 metre murabbamda derununda 
dolaplan ve teferriiatm1 havi iki aded 
bostan kuyusu ve muhtelif c..,c;cnn miis· 
mire ile ii~ oda ve bir mutbah ve te· 
feniiatI saireyi havi . bir kat bina ile 
ah1r ve sala§ mutbah1 bulunan bosta· 
nm 120 hisse itibarile Jmk hissesi n~1k 
arttumnya vnzedilmi§ oldugundan 26/, 
10/936 tarihine miisadif pazartesi gii
nii saat 14 den 1 6 ya kadar daircde 
birinci nrtt1rmas1 icra edilecektir. Artbr· 
ma bedeli k1ymeti muhammenenin % 
75 ini buldugu tnkdirde mii§terisi iize
rinde b11~k1lacakhr. Aksi takdirde en 
son arttmmm taahhiidii ba'k1 knlmnk 
iizere arttlrma on be§ giin miiddetle tcm· 
did edilerek I 0/11/936 tarihine mii
sadif sah giinii saat 14 den 16 :ya ka· 
dnr keza dairemizdc yap1lacak ikinci 
a~1k arthrmasmda arthrma bedeli k1y
meti muhammenenin % 75 ini bulmad1· 
g1 takdirde sah§ 2280 No. h kanun 
ahkamma tevfikan geri b11ak1hr. Sat!§ 
p~indir. Arttirmaya i§tirak etmek isle· 
yenlerin k1ymeti muhammenenin yiiz
de yedi bu~uk nisbetinde pey aki;eleri 
veya milli bir bankanm teminat mek· 
tuhunu hamil bulunmalan laz1md1r. Hak· 
Ian tapu sicilli ile sabit olmayan ipo· 
tekli alacaklilarla diger alakndarlann ve 
irtifak hnkk.i sahiplerinin bu. hnklann1 
vc hususilc fazi Ye masarife dair olan 
iddialanm evrnk1 miisbiteleri ilc bir· 
likte ilan tnrihinden itibaren nihayet yir
mi gun znrfmda birlikde dairemize bil
dirmeleri laz1mdu. Aksi takdirde hak
lnn tnpu sicilli ile sabit olmayanlar sa
tl§ bedelinin payln§lllastndan hari§ ka
hrlar. Miiterakim vergi tcnviriyc tan• 
zifiyedcn miitevellid belediye riisumu 
ve vak1f icnresi bcdeli miizayedcden ten· 
zil olunur. Yirmi senelik vak1f icarcsi taviz 
bedeli mii§teriye nittir. Fazio. malt1mat 
almak isteyenler 2/ 10 936 tarihinden 
itibaren herkesin gorebilm esi ir;in daire· 
de a1;1k bulundurulacak arttnma ~art
namesile 933 2629 No. h closyaya 
miiracaatla mezkur closyacla mevcud ve
saiki gorebilecekleri ilan olunur. M. 830 

KUM BARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 
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Gelibolu 11 sagzlz Jandarma Okulu Salina/ma 
Komisgonu Ba~kanlzgzndan: 

• Dr. AHMED ASIM ONUR • 
Ibale edilecek erzak

larm cinsi 

Miktan 
Kilo 

Ekmek i~in 1 ci nevi has un 130977 

Tutara 

Lira K. 
18336 78 

)"eminah Muvak- Teminab kat'iye Jhalcnin tckli 
kate mikdar1 Miktar1 

Lira K. Lira K. 
1375 26 2750 52 Kapah zarf. 8/9/936 

sah giinii snat 15 
OrtakOy 

$ifa Yurdu S1g1r Eti 27800 6255 00 469 13 938 25 » » » 
1 - Gelibol'1 11 say1h jandanna okul erabnm sekiz ayhk iateleri i~in yukanda cins ve mikdarlar1 ycz1h 

iki kalem erzak kapah zarf usulile eksilbneye konmu,tur. Sozil ge~en erzaklarm 8/9/936 giinii saat 15 de 
Gelibolu Belediye Dairesinde toplanncak komisyonca eluiltmesi yap1lacakbr. 

Y atak iicretleri 2 liradan ltiba· 
ren .• 

3 uncu 11nif da ameliyat ucreti 
ahnmaz. 

Dogum ve kadm ameliyatJarile 
f1tik, apandisit, basur ve dige.r 
amcliyeJer i~in ~ok ehven hususi 
fiatlcr. Ortakoy tr~mvay yolu Mu· 
allim Naci cad. 111 - 115 

2 - ~artnameler Gelibolu 11 say1h jandarma Er Okul K. hg1ndan parasaz olarak verilir. Hakumetce tayin 
edilen bank mektuplar1 devlet tahvilleri ve milli esham ve tahviller «Borsa fiatmd&n % 15 noksam ile 

kabul edilecektir. 
3 - Teminatlar ihale giinii aaat 12 ye kadar malsand1gma yabr1lmtf ve makbuzlar1 saat 14 de komisyo-

Tclefon - 42221 
na teslim edilmit olacaktar. (645) 

I · I I ~ 11 
Belediye hastaneleri ile diger miiessesata liizumu olan 28150 kilo 

~eker kapnh zarfla eksiltmeye konulmuftur. Bir kilo tekere 27 kurut fi. 
at tnhmin olunmuttur. Eksiltme 14/9/936 pazartesi giinii saat 15 de 
daimi enciimende yap1lacaktir. ~at:tnamesini isteyenler parasiz olarak 
levaz1m miidiirliigunden alabilirler. Eksiltmeye ginnek isteyenler 2490 
No. lu kanunda yaz1h vesika ve 571 lirahk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber yukarda yaz1h giinde teklif mektuplarm1 ha
vi zarflarm saat 14 e kadar dnimi cnciimene vermelidirler. (B.) (758) 

* Hususi idareden ayhk alan emekli ve oksiizlerin Eyliil 936 ii~ ayhk-
lart 8/Eyliil/936 sah giiniinden itibaren Ziraat Bankasmdan verile
cektir. Ayhk sahiplerinin Bankaya miiracaatlar1 ilan olunur. (B.) tl079 

Istanbul Liman l~letme ldaresinden: 
tdaremize aid ve biitiin konforu tamam bir halde olan it mlJiu, ida

ri bir mahzur olmadik~a avag1da go!terilen fiatlarla kiraya verilecek-

tir. 
Saat 8 den 24 e kadar 

» 14 J) 24 » » 
» 18 » 24 » » 

Giindiiz asgari kira miiddeti 4 
saat hesabile 

Muayyen miiddetlerden &onra 
g~ecek beher saat i~in 

40 Lira 
30 » 
25 » 

15 > 

3 )) 

Istanbul Deniz Ticaret Miidiirliigiinden: 
Miidiirliigumiiz i~in 70 kalem evrak1 mathua a~tk eksiltme ile bastlr1· 

lacakbr. K1ymeti muhammenesi 2400 lirad1r. Teminab muvakkate 180 
liradtr. thale 14/9/936 pazartesi saat 14 dedir. Taliplerin teminab mu
vakkate makbuz veya banka mektuplariyle hirlikte Galatada Deniz 
Ticareti Miidiirliigii binasmdaki komisyona ve tartnameyi almak is
teyenlerin de mildiiriyet idare 1ubeaine miiracatlari. (769l 

Maliye V ekiletinden: 
2466 No. lu bugday1 koruma kar{.;hg1 kanununun 2643 No. h kanun

la degiten 9 uncu maddesinin B f1kras1 mucibince vergiye tabi degir
men ve fabrikalardan bugday ve ~avdar unlarmm kurtun miihiirsiiz ve 

nakliye tezkeresiz olarak ihrac1 ve nakli ve her nerede ogiltiilmii' olur• 
sa olsun bu unlarm miihiirsiiz ve tezkeresiz sati'a ~1kar1lmas1 ya ... ak 
olma:sma raimen baz1 kimselerin kanunun bu hiikmiine riayet ehne· 
dikleri ve kurtun miihiirlii unlar1 nakliye tezkcresiz nakleyledilderi 
goriilmektedir. 

Nakledilecek unlarm hem kur,un miihiirlii olmas1~ ve hem de nakil 
sabctsmm elinde usuliine gore veribnit nakliye tczkeresi bulunmast 
fartbr. Bunlardan biri bulunmad1g1 takdirde sahip ve nakillerinin un
lar1 miisadere edilip vergileri ii~ kat olarak ahnacag1 gibi haklarmda 
aynca da Tiirk ceza ikanununa gore takibat yap1lacag1 alakadar-
larca malum olmak iizere ilan olunur. (740) (954) 

Siyasal Bilgiler Okulu Sat1nalma 
Komisyonu Ba~kanl1g1ndan : 

Okulumuz i~in a~1k ekailtme ile almacak olan etyamn cins ve mik
dar1 atai1da gO.terilmittir. 17 /9/ 936 Pertcmbe giinii saat 15 de Fm
dt.khda Giizel Sanatlar Akademisinde Yiiksek mektepler Muhasebeci
liiinde tetekkiil eden komisyon tarafindan ihale edilecektir. lsteklile
rin tartnamelerini gor:mek i~in Y 1ld1zda okul idaresine ve eksiltmeye 
iftirak i~in komisyona miiracaatlar1 liizumu ilan olunur. (767) 

Nevi Mikdari Muhammen fiati Temin~ 

Karyola 
Battaniye 
Patiska ~a11afhk 
Yatak 
Pike ortii 

az. Cok 

150- 200 
250 - 350 

800 • 1500 M. 
150 - 250 
175. 300 

11,50 
8,50 
1,40 

11,00 
3,00 

172 
224 
158 
207 
68 

Lira. 



Sahife U • NO RVE<;Y ANIN 
1936 - 1937 bq mahsulii 

R i A 
BALIKYAil 
Halis Morina bahg1n1n -
cigerlerinden ~1kardm1~ 

~ok nefis bahkyagi gayet 
temiz ve muakkam Hasan 
markah ~eyrek, yanm ve 
bir litrelik §i~eleri talep 
ediniz •. Taklitlerinden sa· ... 
k1n1n1z. 

11''''' ,,, 
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t HASAN DEPOSU 
'IJ/111111111111 

< Ankara, Istanbul, Beyoglu 
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Ni$anta$1nda 

·.J !; J JC. eski "Feyziye,, Li SES i 
Memleketimlzin en eski hususi lisesidir. 

Ana, Ilk, Orta, ve Lise k1s1mlan vardir. Yat1h ve yat1s1z talebe kaydt i~in her giin miiracaat edilebilir. 
lsteyenlere mektep tarifnamesi gonderilir. Telefon: 44039 

Ni~anta~mda - Tramvay ve $akay1k caddesinde 

El $i$1i Terakki Lisesi IGoNoozl 
ANA - ILK - ORTA - LiSE 

ltIZ VE ERKEK T ALEBE l<;IN yanyana ve geni~ bah~eli iki binada A YRI YA TI TE~KILATI 
vard1r. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, INGILIZCE kurslanna dokuz ya~mdan itibaren her talebe 

i~tirak eder. Mektep hergi.in saat 10-17 arasmda a<;.akttr. Kay1t i~lerine CUMA, PAZARTESI, <;AR~AMBA 
gunleri bak1hr. Telefon: 42517 

~=-~~~~~~~~_;_~~~~~~~~__;::::::::::::::::~===============-=' 

MEKTEPLE iN GIL A ZA A I YAKLAS 1$TIR I 

Talebenin ihtiyac1 olan karyola, yatak, yorgan, battaniye, ~r~af, ~ma~tr, pijama, havlu 
ve sairesi magazalar1m1zda haz1r ve ehven fiyatlarla sattlmaktad1r. 

Sipahi oglu Hasan Hu·· snu·· Bursa pazan Sultan H:tmam 4/24 
Beyoglu lstiklal caddesi 376 

•• 

DUNYANIN 

SF ----

Zaf1 umumi, kan
s1zllk ve kemik 
hastallklanna $ifaT 
tesirleri c;oktur. <;;o
cuklar, Genc;ler, 
Gene; k1zlar ve ihti
yarlar her ya$ta is
timal edebilirler. 

HASAN ECZA 
DEPOSU 

8 EyUil 193G 

TIFOBIL - .. 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo n paratlfo hastahklar.na tutui. 
mamak J~in ag1zdan alman tifo hap
land1r. HiQ rabats1zhk vermez. Herkes 

--• alabilir. Kutusu 66 Kr. --• 

•-• Operator- Urolog •-Ill 
Dr. Mehmed Ali 

ldrar yollar1 
hastahklart mntehass1sL KOprnba~1 

EminOnll ban T~l: 2191~ 

-~ Doktor - Operator --
FERiDUN ~EVKET EVRENSEL 
Haydarpa~a Numune hastanesi ope
ratorii Beyoglu, lstiklal caddesi No. 

284 Karlman yanmda Tel. 44551 

M utenastp bir Endae,J 
~. ftou111I l<oNelerl (Delao) n I<•·\ 

merlerl wGcudu • 1.,.,1buoa tertuGbG 
temln ed••· SevlmlllilH hol• I gelmek• ,. 
elzin vGcutu 1umuf1h• •• lncelllr. • ,...::! 
Ftr1tlar : Kemerler 6 llr•dan.' \ 
l(erul., (Oaln•) sutyenle beraber 

2~ llredan itlbaru, 

' 8at10 )'erl )'&lntlt I 

in 

"1zl1 la 1la 
l(;ARA CENLE 

Nikotinin tahribabndan kurtulurlar 
Yurek, clter, at1z dalma temlz kahr 

Sat~~ p ·• p 0 yen: PAZARI Sultanhamam 
kebap~1 kar~1smda 

Anadolunun her ~chrinde bayilerimiz vard1r. Olm1yan yerlerden arzu edenler 
posta kutusu 180 adresine yazd1klannda derhal posta ile tediyeli gonderilir. 
Ankara: Tiitiincii Ali Tiimen, Ta~ Malatya: Lion ~ikolatac1 Ibrahim l~1k 

Han Bitlis : Tuhafiyeci Hamdi Ercan 
Izmir : Necip Sadak, Balcilar 156 Adana : Tuhafiyeci Halil Kazan 
Bursa : Saat~i Nureddin Ne§el Mugla : Mugla bonmar~esi Ahmet 
Konya : Sarraf Atta Yalva~ Sabri 
Samsun: Saat~i Ami Peker Diyarbekir: Ayyild1z tuhafiye pazan 

Taklitlerinden sakinm1z ! TaklitlerindeQ sakmm1z 

Kad1koy Sen Jozef isesi 
Direktorliigu, yeni ders senesi 10 9/936 tarihinde ba~hyacagmt ve 

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

.. ___ lm!liim talebeyi ihzari sm1f ma kabul edecektir. 

mu 
TC3 

viz 

hin 

-e/1J 

Eylul nushas1 ile 4 ncu cildine 
ba1lad1. lc;inde: Tagore, Blake, 
<;ekov, Will Durant' dan ~evirme· 
ler... KU\·vetli maddeler.. . Glizel 
Jiirler... <;ok enteresan bir anket ... 
Folklor... En giizel hikaye musa· 
bakas1... Edebi hatualar ... Meraklt 
yaz1lar... Guzel sozler v.s... v.s. 

52 5ahife 15 kuru1 
Eylul say1S1 cild ba11d1r. Abone 

olunuz. Posta kutu 5 76, Istanbul 

Fabrika fiatma sabhyor 

!Asri Mobilya Magazas1 AHMED 
FEVZl 

ma 
dos) 

c 

St 

1 

1' 

Jr 

He 

Italyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 
TOMTOM SOKAK BEYOGLU 

Kay1t muamelesi bugOnden itibaren 
Saat 10 -12 de a 1lmaktadir. 

Bu ak~am: HARBiYE'de 

BBLVfr 
Bah~esinde 

Kemani NECATi TOKYAY' 1n 
19 uncu san'at y1ldonumu gecesidir. 
Bn !:Cceye butt.in musiki san'atkarlart i~tirak edecektir. 

MOhim bir tavsiye 
Y asbk, yorgan ve tiltelCTinW ku1 
tuyunden yap1ruz. Y atmas1 rahat, 
k11an s1cak, yazm serindir. ( Kilosu 
75 kuru1dan bqlar) Fabrika ve a&bf 

deposu Istanbul, Cakmak~ilarda 
Ku1tiiyi.i fabrikas1. Telefon: 23027 

lstaobuJ, Rizapa§a yoku~u No. 66 Tel. 23407 

nka alili ~ · 
14/Eyliil/936 per~embe giinii saat on birde Ankara vilayeti binasm· 

da Nafia miidiirliigii odasmda toplanan eksiltme komisy-0nu tnrafmdan 
19611 lira 32 kuruf rnuhammen bedclli Etlik Merkez Baytar1 laburatu
varmda yap1lacak bina ve tadilat itleri kapah zarf usuliyle eksiltme· 
ye konmuttur. 

Eksiltme ~artnamesi, f enni tartname ve kef if varakalan 125 kurut 
mukabilinde Vilayet Naf1a miidiirliigiinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1470 lira 85 kuru,tur. 
lsteklilerin teklif mektuplar1ni, Ticaret od11s1 vesikas1 ve en afag1 

15000 liraltk intaab muvaffaluyetle bitirrnif ve Naf1a vekaletinden 
ahnmtt yap1 miiteahhitligi ehliyet vesikasi ve teminat mektup veya 
makbuzile birlikte yukar1da yaz1h giinde saat 10 a kadar eksilbne 
komisyonu reialigine vermeleri laz1md1r. (749) (1054) 

Iktisat V ekiletinden: 
1 - Uls:iiler ve Ayar miidiirliigii i~in as:1k indirme suretile satin ah

nacag1 ilan edilen rniitenavip ceryanh elektrik saya~lar1 aynr masnst is:iQ 
3/9/936 tarihinde toplanan komisyonda taliplerin teklif ettikleri fiat 
lay1k had goriilmemit ve ihale miiddeti on giin uzatilmrfhr. 

2 - lhale evvelce ilan edilen tartlar dahilinde 16/9/936 s:artamba 
giinii saat onda lktisad vekaletinde yap1lacakhr. 

lsteklilerin o tarihde miiracaatlar1 ilan olunur. (765) (1052) -ot11111u11mn11111n111u11u11t1Mnt111111111r11111111u111111111111111n111n11111111111u11111111n111111111111m1u1111tt1111111111m111111n1111111111uu1111n11th1114 

Sahibi Necmcddln Sadak Umumi n~riynt miidurii: Enis '1'il 
Alqam 1natbaas1 


