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Bu akfam · biitiin 1s·tanbul halk1 
meydanlarda toplanacak 

Dokuzdan itibaren m1z1kalar, 
orkestralar ~alacak, halk 
imza haberini bekliyecek 

Bu ak§am ve yar1n ak§am biitiin 
diikkinlar ve umumi yerler sabaha 
kadar a~1kbr. lmza haberi gelince 

davullar, diidiikler ~alacaktir 
Bu ak~arnki ve yar1nki merasirnin 
pr0Qrarn1n1 ve yap1lacak ~enliklerin 

tafsilat1n1 a~aQ1da ne~rediYoruz 
Montreuxdc clde edilcn rnuvaffaki

ljetli neticeyi kutlulamak iizere bu 
~m ve yarm memlekctin her ta
rafmda bilyi.ik tezahilrat yap1lacak
tir. istanbulda yapllacak tezahiirat 
i!rin bilyiik haz1rllklar vardlr. 

Bu ak~am biltlin istanbul halk:J. 
meydanlarda toplanarak yeni muka
velenin imzas1 haberini bekliyecektir. 
Ba~llca toplantl yerleri Bcyazid. Tak
sim, ~ehrcmini, Uskildarda Doganc1-
lar, Kad1koyilnde iskcle onii, Beykoz, 
Sanyer, Eyi.ip, Bak1rkoy, Kartal, Bil
yilkada iskelc meydamdir. 

Bu meydanlarda ak~am saat dokuz
dan itibaren bando muz1kalar, orkes
tralar, cazbandlar bulunacaktir. im
za habe1ini sabirSizhkla bekliyen hal
k1 eglendirmek i(;in muz.ikalar giizcl 
havalar ~:\lacaklard1r. 

imza merasimi bizim saatimizle yir
mi dortte yapllacaktir. Montreux tel
grafhanesi Ankara telgrafhanesi ile 
birle~tirileceginden memsim hcmen 
Ankaraya, Ankaradan derhal memle
kctin her tarafma bildirilecektir. Bu 
i~ bir kac dakika i~indc yap1lacaktir. 

il\JZA HABERi GELiNCE .. 
imza habe1i gelince meydanlarda 

rnuzikalar istiktal mar~1ru c;alacak, 
balk da mar~ soyliyecektir. Muhtelif 
yerlere konulacak hoparlorler imza 
haberini verecegi gibi vapurlar ve ~eh
rin muhtelif yerlerindeki dildiikler de 
~alarak halka miljdeliyecektir. Ma
hallelerde davullar da c;nlacakt1r. 

Bu ak~am biltiin diikkanlar, kahve
ler, eglcnce yerleri sabaha kadar ac;1k 
bulunacaktlr. Halk sabaha kadar ge
zip eglenecektlr. 

YARINKI MERASir\I 
Astl merasim yarm yapllacaktir. 

Saat on alt1da Universite konferans 
salonunda bir toplant1 yap1lacak Uni
versite rektOrii Ccmil Bilsel, profesor 
Etem Menemencioglu, inkllap kilrsii
sil do(;enti Envcr Ziya Karal, biri k1z, 
digeri erkek iki talebe nutuk soyliye
cektir. 

BUYUK IUlTi~G 
Saat on ycdidc Beyaz1d meydarun

da bir miting yap1lacakt1r. Miting be
lediye, ticaret odas1, Halk partisi, cs
naf te~ckkillleri namma birer zatla 
llalkevlerinden iki zat tarafmdan ter
tib edilmektedlr. Mitingde Universite 
inkllftp kiirsilsil doc;enti Hifz1 Veldet, 
belcdiye namma tehir meclisl azasm-

, _______________________ __., ______ ....__. 

1 BoUazlar konf erans1n1n 
neticesi hakk1nda 
Atatiirk diyor ki ... 

Montreuxde bulunan Kurun ba~muharriri As1m Us, Bogazlar konferanSI
nm muvaffak'yetle neticelcnmesi ilzcrine Atatilrke bir tebrik telgraf1 c;ek
mi~tir. Atatilrk bu telgrafa cevab vermi~tir. Bilyiik ~efimizin cevab1 ~udur: 

Milletinin yiiksek seciyesine, ordusunun biikiilmez bazusuna r>e 

medeni bqeriy"etin aldatrlamaz bonsansina dayanarak ve giir>e

nerek kullamlan zeka, lojik r>e enerjinin, biitiin be1eriyetin muh
IC!f olduiu sulh r>e huzur bah1eden neticeler dogurabilece8inin bir 
delili olan Montreux konleran1i eseri cidden aevinmege ve sevin· 
dirmege dege; bir tarihi hadisedir. 

Tebrikinize te;ekkiir eder, ben de sizi tebrik etmekle kwant; 
duyarzm. 

dan Refik Ahmed Sevengil, halk na- I V d k •• • k f • 
mma Hascne ve Meliha Avni tarafla- AQ l og SU ~lr e l 
rmdan nutuklar soylenccektir. Nutuk- b 1 d• • 
lardan sonra abideye <;elek konacaktlr. eie igege gefigor 

(!ANAKKALE ~EHiDLERi ~· k h k . . A 

Yann ~ehir, parti, esnaf cemiyet- ~Ir et a k1ndak1 §Ikayet-
leri, ticarct odas1 vc cliger te~kkilller lerden ~ogu tahakkuk etti 
murahhaslarmdan miirekkeb bir he
yet Edirnekap1daki ~ehidligi ziyaret 
edecektir. Heyet Qanakalle harbi ~e
hitlerinden burada mcdfun buluqan
larm kabirlerine (;elenkler koyacakbr. 

FENER ALAYI 
Yarm ak~am muhtelif yerlerde fe

ner alaylan yap1lacaktrr. Asll bilyiik 
fener alayi saat yirmi bir buc;ukta 
Beyaziddan hareketle Taksim meyda
nma kadar gidecektir. Alaya bir c;ok 
bandolar i~tirak edccektir. 

Yann istanbul ba~tan ba~ donana
cak, ak~am ilze1i her taraf tenvir edi
lecektir. Yann aks,am da bilti.in diik
kanlar ve umumi ycrlcr sabaha kadar 
U(;lk bulunacaktir. 

Ankara 19 ( Akfam) - /Jfon
treux konleransmdaki murahhas 
heyetimiz fQTfamba giinii mem
lekete avdet edecektir. 

Kadlkoy su ~irketinin mukavelena
mesine tamamen riayet etmecligi hak
kmda naf1a vekaletine yap1lan ~ika
yetler ilzerine naf1a vekaleti, ~irketler 
bal? mil! etti~i bay ibrahimi tetkike me
mur etmi~ti. 

Bay ibrahim, bir maliye miifetti~ 
ile ~irket mukavelesini ve ~irketin son 
senelerdeki muamelelerini ba~tan ba
~a t<~tkik etmi~. neticede ~irket hak
kmda yap1lan ~ikayet ve ihbarlardan 
c;ogunun tahakkuk ettigini gormil~
tilr. Tahkikat neticelerini gosteren ra
por bugtinlerde vekalcte verilecektir. 
Diger taraftan ~irketin Paristeki mer

kczi namma nafia vekaletile temas et
mck i.izere Paristcn gelerek Ankaraya 
giden M. Mena~e ~irketin hilk1imetcc 
satm almmas1 i(;in baz1 tckliflcr yap-
1ru~tir. Fakat bu tcklif i~in M. Mena9e
nin haiz oldugu salfthiyct kafi gorill-

(Devam1 durdiiucii sahifede) 

[Tiirk ordum, bu gece Montreux mukavele•inin imZtUuu miiteaki.p, 
Bogazlart if gal edecek] - Gazetelerden -

) 

i 

~anakkale fehitlerinin ruhu: 
- Hie; bir ihtifalde bu kadar sevinc; duymami~t1m!. .• 
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Montreuxde sabahtan 
beri biiyiik f aaliyet var 

M. Titiilesko da Montruxye vas1l oldu. 
Murahhaslar hediye edilecak alt1n 
stilolarla muahedeyi imzal1yacaklar 

Hariciye vekilimiz delegelere, matbuat 
mUdUrU gazetecilere ziyafet verecek, 

mUhim nutuklar soylenecek 
Montreux 20 (Sureti mahm•ada giden arkaJ'lfimwlan) - Montre

ux' de bugiin .abahtanberi biiyak hazirliklar varJir. Biitiin murahha
lar Montreux palcuta toplanmtflardzr. Romanya Hari.ciye naziri M. 
Titiilesko da bu sabah gelmi1tir. 

lmza re•mi bu ak,am .a.at 22 de Montreux palasin biiyiik •alonunJ,. 
yapilacaktir. Biitiin murahhculara birer altua stilo verilecektir. Stilonun 
iizerinde Montreux konleranai hatir,d,ai ycailidu. 

' IJ7Ua re•mi miinasebetile miihim nutuklar irad edilecektir. Harici-
ye vekili T evlik Rii1tii Ara. imzadan •onra delegelere bir ziyalet vere
cektir. Matbuat um~m miidiirii Vedad Tor de burada balunan gazete
cilerin 1ereline bfr ziyalet verecektir. Murahhaa heyetimiz ~arf'U"bq 
ak1am1 hareket edecektir. 

Miijde her tarafta heyecanla bekleniyor 
Ankara 20 ( Ak~am) - Y eni 

bogazlar mukavelesinin imzalan
driz gece biitiin Tiirkiye mu.z.zam 
te.zahiirlere sanhe olacaktir. Mem
leketin her taralmdan gelen ha
berler ve yapzlan sayisiz miiraca
atlar Montreux z.alerinin bi.iyiilr 

bir heyecan uyandirdzgi,geni1 halla 
kiitlelerinin imza resmini kutlula
maga hazirlandzgzni bildiriyor. 

Ankara koyliilerile eski muha
ripler ve sehit analarz muntazam • 
kalileler halinde Ankaraya gele-
rek miijJeyi Jinleyecektir. 



Sahife 2 

Son ·dakika 

K1taat1m1z sal1 sabah1 
{:anakkaleye girecekler 
~anakkalede kahraman askerlerimizi 

istikbal i~in haz1rl1klar yap1l1yor 
[ Gayri aakeri mmtakanm kxtaatumz tarafmdan i§gali harekatm1 mahallinde 

tak.ib etmek ve biitiin teferruatile okuyucular1m1za bildirmek 1~m arkada~1m1z 
Hikmet F eridun ile foto muhabirimizi <;a nakkaleye acmderdik. <;anakkale daimi 
muhabirimizden gelen ilk telgraf1 ne§rediyoruz.] 

t;anakkale 2: (Ak~am) - Yeni Bogezlar mukavelesinin imzas1 miinascbe
tlle yapllacak merasim hazirhklanna hararetle devam edilmektedir. imzayi 
miiteakip, ~afak sokcrken kahraman kltaatlllllz, gayn askeri rruntakaya gi
rerek dcrha.l oras1m i~gal edeceklerdir. Sall giini.i sabab.I saat dokuzda mtis
takil firka, buyi.ik merasimle <;anakkaleye girecl)ktir. Bu merasime eski mu
hariplerden mtirekkep bir grup ta ~tiiak edec.:?ktir. 
~anakkale hallG, kahraman kltaatmuza emsalsiz bir btikbal merasimi 

bazirlamaktad1r. 

Tiirkiye,. milletter aras1nda me,ruiyet 
alemdar1 ve medeniyet 3ampiyonudur 

l\lontreux 19 (A.A.) - (Resmi teb
llgdir). 

Montreux konferansi, diin saat 1/30da 
aleni bir celse akdetmi~ ve yenl mu
kavelename projesinin katt metnini 
tasvip eylemi~ir. 

Konferans son celsesini akdettik
ten sonra bir resmi teblig ne~retmi~
tir. Bu reSllli tebligte konferansa i~ti
rak eden devletlerin ba:;; delegeleri 
tarn.fmdan soylenilen nutuklar hiiHi
sa edilmi~tir. 

B. Politis, Tlirkiyenin muvaffaklye
tinin, Yunanistan i~in de bir muvaf -
fak1yet oldugunu tebarli.z ettirm~ ve 
Ttirkiyenin, konferanstan biitiin diin
ya huzurunda, enternasyonal me~ru-
tyet alemdan, milletler arasmda me

deniyet :;;ampiyonu ve sulhun te~kilat
landmlmas1 mi.idafii olarak, manen 
bir kat daha ytikselmi~ olarak 9lkmak
ta bulundugunu kaydeylerni~tir. 

B. Paul Boncour da, Montreux kon
feransmm, bu kadar tam bir muvaf
fak1yetle biten pek nadir enternasyo
nal konferanslardan birisini te~kil 

etmekte oldugunu tebarilz ettirmil?
tir. Bu muvaffaklyet, bu konf eransa 
i:;;tirak eden biltiin devletlerin goster
mis olduklan anla~ma zihniyetine 
mcdyun bulunmaktad1r. B. Paul Bon
cour, entemasyonal me~ruiyete sa
dak::ttinden ve hali hazir ~raite arbk' 
UymI) an bir mukavelenamenin tadili 

Istanbul kupas1 

Gune~ tak1m1 24 
puvanla birinci gelerek 

kupay1 ald1 
Dun ogle den sonra T aksim atadmda 

Istanbul atletizm kupasmm son miisa
bakalan yap1lma§ ve Giine§ tak1m1 24 
puvanla birinci gelerek kupay1 kazan
m1,ur. Galatasaray I 0 puvanla ikinci, 
bahriye ii~i.incii olmu~lardir. Oi.inkii mii
aabakalann neticeleri i1unlardir: 

200 metre: Bahriyeden Vedad birin
ci, GiinC§ten Melih ikinci, Bahriyeden 
Fikret iic;iinci.i. Dercce 23 4/5 . 

I I 0 maniah ko§u: Galatasaraydan 
Faik birinci, Bahriyeden Tevfik ikinci, 
Ciinel!tcn Niko ii~uncii. Derece 16. 

800 metre Giinqten Receb birinci, 
Ciine:;;ten Mehmcd ikinci, Gi.inel!ten Ra
za Maksud iic;iincii. Derece 26 6/ 1 O. 

5000 metre: Giine!}ten Raza Makaud 
~irinci, Be§ikta§tan Remzi ikinci, Halk
evinden Nuri iic;i..indi. Derece 17,8. 

Cirid atma: Giinei1ten ~erif birinci, 
Melih ikinci, Bahriyeden Fikret iic;iinci.i. 
Derece 45, 90 metre. 

Oc; adtm: Gi.ine§ten Sarris birinci, 
Bahriyeden R1za ikinci, Bahriyeden T ev
fik ii<iiincii. Derece 12,90 metre. 

Disk atma: Giinei1ten Yavru birinci, 
Galatasaraydan Etem ilcinci. Dcrece 
37,27 metre. 

Smkla e.tlama: Galatasaraydan Fcthi 
birinci, Ciinel!ten ~erif ikinci. Derece 
3,50 metre. 

4 X 400 Galntasaray takam1 birinci, 
Bahri_y e tak1m1 ikinci. 

.JAKKI MiLLI TAK11'1A iLTiIL\K 
EDiYOR 

Be ikta§li Hakk1, Berlin olimpiyadma 
ilfindenlmesi kararlal!hnlan milll fut-

i~m intihap ettigi yoldan dolayi Tur· 
klyeye kar~1 gosterilen takdir hisleri
ne ~tirak eylemi~ir. 

Baiikan B. Bruce ise demi~tir ki: 
cB. Politis, Ti.irkiyenin me~ruiyet 

alemdan oldugunu aoylemekle, konfe
Tansa igtirak edenlerin hepsinin hisleri
ne terciiman olmu~tur. Tiirkiye ya]mz 
kendisinin oniinde bulundugu bir da.·a
)'l halletmekle kalmarru§, f akat aym za
manda, milletler arasmdaki aynhklan 
hal Mwin takip edilecek giizel bir niimune 
coatermekle diinyaya yol gostermi:;;tir. 
Omit edelim lci bu niimune, yeni bir 
idealin dogmasma yard1m etsin. ~ 

MUKA VELENAMEYE MERBUT 
PROTO KOL 

Bu ak§am imza edilecek Bogazlar 
mukavelenarnesine merbut olup <;;:anak
kalenin derhal askerile§tirilmesini temin 
eden protokol ou llekildedir: 

Bugiinkil tarihli mukavelenamenin 
imzast csnasmda zirde imzas1 bulunan 
murahhaslar, kendi hiikumetlerini teah
hi.it altma alarak atideki ahkam1 kabul 
ettiklerini bey an edcrler: 

1 - Ti.irkiye, mezkur mukavelename 
mukaddimesinde tarif edilmi~ olan Bo
iazlar mmtakasm1 yeniden askerile§ti
rebilecektir. 

2 - 15 agustos 1936 dan itibaren 
Turkiye hiikumeti mezkur mukavelena
mede musarrah rejimi muvakkaten tat· 
bik edecektir. 
. 3 - l,bu protokol bugiinden itibarcn 
meri ve muteberdir. 

Danzigte vaziyet 
A 

Ayan meclisinin kararlan 
Cenevre mahafilinde 
heyecan uyand1rd1 

Cenevre 19 (A.A.) - Danzigden 
celen haberler burada tiddetli bir he
yecan uyandirm1§hr. 

Danzig ayanmm kabul ettigi yeni 
te1kilat ve bilhassa Milletler Cemiyeti· 
ne §ikayctte bulunmak hakkm1 nezeden 
tedbirler Milletler Cemiyeti komiseri
nin roliinii hi«;e indirmekte ve Versailles 
muahcdesinin I 00 ila I 08 inci madde
lerini ihlal eylemekte oldugu kaydedil
mektedir. 

Milletler Cemiyeti gene) sekreterligi 
heniiz komiser M. Lesterden raporunu 
almam1~tr. Bu raper gelir gelmez gencl 
aekreter Milletler Cemiyeti konseyi rei
ai ·M. Edenle temasa gclecek ve M. 
Eden de, eon konsey tarafmdan Danzig 
vaziyetini takibe ve icabmda konaeyi 
toplanhya ~agirmaga memur edilen ln
giltere, Franaa ve Portekizden miirek
kep ii~ler komitcsi izasiyle isti§arede 
bulunacakbr. 

--llltllllllHllllllUlflllllllllllllUlllllllllllllllllllHllllllll••1111tTQlHlllH• 

bol tak1m1m1za iltihak i!;in bugiin tren
le Ankaradan gelecektir. Ciire~~ileri
mizle basketbolciilerimiz bugi.in Roman
ya yolile Berline hareket edecektir. Bu 
kafile ile Genera) Ali Hikmet de bera
bcr gidiyor. 

HiLAL TAKIMI BfRiNCi 
KtlMEDE KALDI 

Birinci ki.ime sonuncusu Hila! ile, ikin
ci kiime §ampiyonu Altmordu tnk1m1 
arasmda yap1lmas1 mukarrcr tcrfi mii
aabakas1 Albnordu sahaya gelmedigin. 
den yapalamam1~tar. Altmordu hiikmen 
maglup say1lm1s, Hilal tak1m1 da birin
ci kiimcdc k.alm11tu. 

20 Temmuz 1936 

uw' ( Bu Sabahki Telgrafl~~--J 

lspanyada ihtil31 biiyiiyor 
Asiler Kadiks liman1na c;1kt1lar, 

Madride yUrUmek istiyorlar 
Paris 19 - Fastaki lspanyol mmta

kaamda isyan cumartesi gecesi ~1krm§• 
tu. layan iptida Melilada ha§ goster
mi1tir. Burada bir kuum miirteci a•· 
kerler hiikumeti ele 11lm1glar ve T etuan 
jizerine yiiri.iyerek alt komiserlik. bina
llnl ~gal etmi§lerdir. 

Melila kumandam general Romerales 
aakeri tophyarak hiikumetin emirleri
nc itaat edilmesini tavsiye etmi1tir. Ku
mandan oldi.iriilmi.i§tiir. lsyan Fastaki 
J:»iitiin lspanyol mmtakasma yay1lm1§br. 

Asiler gcmilere binerek lspanyaya 
ae~mege te§ebbiis etmi§lerdir. Buna 
mani olmak ic;in bir kac; gemi gonde
rilmi§tir. Fakat bu gemiler de asilerle 
J;>irle§mi~lerdir. Miirtecilerin ba§mda 
tayyareci general Franko, eak.i dikta• 
tor Di Riveramn oglu bulunmaktadir. 

ASiLER KADlKSE ~IKTILAR 
Paris t 9 - Son haberlere gore asi.. 

ler bir kac; gemi ile Kadikse !;lkm1§• 
lar, oradan Sevil iizerine yiiriimii§ler
dir. Sevilde kendilerine taraftar olan
larla birle§erek Madride dogru yiirii
mek iatiyorlar. Hiikumet buna kar§l 
tedbir alm1~br. 

4 0 tayyare asilerin iizerine gonderil
mi§tir. Bunlar beyannameler atm1§lar
dir. Aailer dinlemezlerse iizerlerine 
}2om balar ahlacaktir. 

Ba~vekil 
Ankaradan geldi 
Floryaya giderek Atatiirk 
taraf1ndan kabul edildi 

Ba~vekil general ismet inonii ya· 
mnda adliye vekili bulundugu halde 
dun Ankaradan ~ehrimize gelmi~tir. 
Ba~vekil istasyonda, riyaseticumur ya
verlerinden Na~it, vali ve belediye reisi 

Muhidclin Ustiindag, istanbul kuman
daru general Halis, ~ehrimizde bulu
nan saylavlar ve bir ~ok tanmrm~ ze
vat tarafmdan kar~1lannu~t1r. 

Ba~vekil ve adliye vekili hususi bir 
motorle Floryaya giderek Btiyiik ~ef 
Atattirk tarafmdan kabul edilmi~ler
dir. 

Yunanistana bir gezinti 
izmir 19 (Ak~am) - izmir <;ocuk 

esirgeme kurumu tarafmdan agustos 
aymda Pire, Atina ve Giride bir deniz 
gezintisi tertip edilecektir. 

TUrkku9u 
lzmirdeki kampta 

55 gene var 
Izmir (Ak§am) - izmir Ti.irk ku

fU iiyeleri, lnoniinde a($1lan (Tiirk 
k.u1u) kampma gitmi§lerdir. 

Askeri kamplarda bulunan lise ve 
muallim mektebi son smaf talebelerin
den, Turk kuliu iiyesi olanlar da kamp 
1onunda lnoniine gideceklerdir. 

lnonii kamp1, Turk ku§u iiyelerinin 
muhte1if uc;ma kabiliyetlerini yiikselte
cek bir mektep halinde olacaktir. 

lzmirden 55 gen~ kampa i§tirak ede
cektir. Bunlarm i~inde ogretmen bir de 
bayan vard1r. 

Haber ald1gim1:za gore Sovyet Rus
yadan miitehass1S planorciiler getirtile
cek ve Tiik ku§U iiyelerine yelken 
u~ugle.n iiretilecektir. 

Ti.irkiJ-nin muhtelif yerlerinden In
onu karnpma (250) Turk ku§U ilyesi 
gidecektir. Genc;lerimize muvaffak1yet
lcr dileriz. 

Baytar fakOltesi talebesinden 
bir kafile Karacabey 

harasma gitti 
:Ankara yiiksek baytar fakiiltesi tale

besindcn bir kafile beraberlerinde mu- ' 
alJimleri oldugu halde diin, Mudanya 
yolile Bursaya gitmi!}lerdir 

T alebeler Bursada Karacabey hara
amda tedkikat 'Yapacaklardir. 

Frans1z - Polonya ticaret 
muzakere!eri 

Paris 19 (A.A) - F rans1z - Polon
ya ticaret miiazekereleri netilenmi~ ve 
muk,.v~le imzal" 

Her tarafta balk, aivil muhaf12lar 
miirtccilerin alcyhindedir. Bir c;ok yer
lerde i§c;iler miidafaaya haz1rlamyor· 
Ju. Hiikllinet asilerin ilan ettikleri orfi 
ldarenin hiikiimsiiz oldugunu ilan et· 
mi§tir. 

isYAN ~IKAN ~EHlRLER 
Madrid 19 - Barsclonda ve diger 

bazx §ehirlerde de ihtilal c;1km1§hr. Fa
kat hiikumet bunlan tcskin etm~tir. Hii
kumet ne§rettigi son tebligde vazi,yete 
hakim oldugunu bildirmi§tir. Sosyaliat 
hrkas1 biiti.in i§c;ileri hiikumete yard1ma 
davet etmi§tir. 

Bir c;ok yerlerde c;arpt§malar olmu§
tur. Olenlerin mikdan belli degildir. 

BARSELONDA KAR~IKUKLAR 
Marsilya 19 (A.A) - Buraya gelen 
haberler, Barselonda kani11khklar vu
kua gelmekte oldugu merkezindedir. 
~afsilat mevcut degildir. Zira muhabe
rat miinkatidir. 

BlR ~OK vtLA. YETI.ER tHTlLALE 
~TIRAK EITl 

Paris 19 (A.A) - Havas ajansinm 
Rabatdan bildirdigine gore, general 
Franco, ne§rettigi bir radyogrammda, 
Endiiliis eyaleti ile Valladolid vc Fur· 
gos eyaletlerinin ihtilale i§tirak etmi!} 
olduklarm1 bildirmektedir. 

Alman plan1 
Almanya silahlann1 bir 

hadden ziyade 
arthrm1yacakm1~ 

Frankfurt 19 (A.A) - Frankfur
ter Zeitung, diyor ki: 

Almanyanm sulh plam konferansh 

veya konferanss12 ve mii~terek bir me
ted kabulii miimkiin olmad1g1 takdir. 
de bir tarafh olarak merhale merhale 
tahnkkuk ettirilecektir. 

Ayni gazete ilave ediyor: 
cBizim silahh kuvvetimiz her ti.irlii 

adaletsizligi defetmege kafidir. Biz bu· 
nu 7 mart tarihinde isbat ettik. Alman
yaya kar§l yap1lacak her tiirlii teca
viiz ve her nevi ittifak bizi hie; bir vec;
hile §a§irtm1yacakhr. 

Bugi.inkii Almanya komeyulanm1zm 
ittifaklar siyasctinin hakiki veya zahi
ri teslihat arthrmalarm1 telafi edecek 
derecede kuvvetlidir. Bununla beraber 
Almanya ilk vermi§ oldugu sozun ileri
sine gec;miyecek ve bir hadden ziyade 
ailahlanm arthrm1yacaktir. 

K ar1s1n1 ta~la 
oldiirdii 

Merkebe atbgi ta§ kad1n1n 
ba§tna isabet etti 

Diyanbekir 19 (Ak~am) - Merke· 
ze bagh Dahlihavar koyiinde Hasan 
isminde bir adam kazaen kansm1 ta§la 
oldiirmii§tiir. 

Hadise §Oyle cereyan etmi§tir: Diya
r1bekire ik.i saat mesafedeki bu koyi.in 
ehalisi yazm a1cak zamanlarda ~adtra 
~ikarlar. <;;:ad1ra c;akanlardan Hasanm 
~drrmm oniine yabanc1 bir merkep ge
lerek orada oteberi yemege bB§laml§
br. Bunu goren Hasan merkebi kov
mak maksadile eline ald1gi bir ta§l 
kuvvetle atm1§, fakat ta§ merkebe de• 
iii, arka tarafta bulunan kansmm bag1 .. 
na isabet etmi§tir. 

Ba§J parc;aland1gmdan kadmcag1z 
derhal olmii§tiir. Hasan da yakalanarak 
hakkmda tahkikata ba§lanml§hr. 

Kenyan1n asayi1i 
Y eni bir ordu kurulmas1 

dii§iiniiliiyor 
Londra 19 (A.A.) - Nairobisden 

bildirildigine gore, Kenya miistemleke
ainin miidafaas1 i<$in te§kil olunan hii
kumet komitesi mevcut k1taatm ilgasi
le yerine Kenyada bulunan biitiin ec
nebilerden miirekkep ve lngiliz zabit
lerinin idaresi altmcla bir kuvvet te~ki
lini ve dahili asayi!! i~in de yerli miif
rezeler kurulmasm1 teklife karar ver-, 

KABtNEDE DEGl~tKLtK 
Madrid 19 - Kabine istifa etmi§tir. 

Meclis reisi M. Martinez Baryiis yeni 
kabineyi te§kil vazifesini kabul etme
mi§tir. Bunun i.izerine eski kabine kii
~i.ik bir iki degi~iklikle tekrar i§ ba§mda 
kalm1eyhr. 
•. Madrid 19 (A.A.) - lli.ikumetin 
Tadyo ile ne!}rettigi bir beyannameye 
gore kabinede yeni baz1 degiiiiklikler 
yap1lmt§, ba§bakanhk ile bahriye ha· 
kanligma Jose Gira), dahiliye bakanh .. 
gma da general Pozas getiril1mi§tir. 

SON VAZiYET NE l\fERKEZDE? 
Paris 2! (Ak~am) - ispan~·adan 

gelen son haberlere gore asilcr bu
tiin ispanya Fasma ve nefsi ispanya 
da baz1 ~ehirlere hakim bulunuyor. 
Hiikumet Madridi mudafaa etmek 
i~in halka bol bol sila.b dag1tmakta · 
dir. Asturide maden amelesi, ~chri 
asilere kaq1 mi.idafaa maksadile alc-
1a.cele Madrid tizerine yi.irtiyorlar. 

Roytere gore Fastan Lejyon etran
jere mensub 20,000 asi ispanya yanm 
adasma ge1terek Sevildeki asilerlc bir
le~mi~lerdir. Hiikumet ne~rettigi bir 
tebligde Barselon, Malaga, Sen 8cbas
tiyen, Kadlks, Grenadada isyan hare
ketini bast1rdlgrm iddia ediyor. 

lngiltere kralznzn 
emnigeti 

lngiliz polisi yeniden 
tedbirler ald1 

Londra 19 (A.A.) - Kral ailesinin 
emniyeti i~in ahnan tedbirler, son sui
kasd te~ebbiisi.i iizerine kuvvetlcndiri
lecektir. ~imdiden haZJ tedhirler alm
mi§ltr. Kralin emniyeti i~ile gece giin
diiz ugrai1mak iizere yeni polis miifetti§
leri tayin edilmi!jtir. 

Krahn Fransaya yapacag1 seyahat
te emniyeti etrafh bir surette tedkik 
edilecek, F rans1z ve ingiliz polis memur• 
Ian arasmda gori.i§Tlleler yap1lacakt1r. 

LONDRADA GlZLl SILAHLAR .• 
BULUNDU 

•. . Londra 19 (A A.) - Polis bir c;ok 
yerlerde ara§hrmalar yapmt§ ve J11U• 

him mikdarda patlayic1 maddeler, s1· 
.Iah ve cephane bulmu:;;tur. 

Jrlanda cumuriyet partisine mensup 
6 ki§i te' kif edilmi§tir. 

Londra toplant1s1 
Biitiin Lokarno devletleri 
i~timaa hazirlanacak 

Paris 19 (Ak§am) - Aym 23 iincii 
giinii ba!j!vekil M. Blum, hariciye nazm 
M. Delbos Londraya gideceklerdir. Bel
~ika ba§vekil ve hariciye nazm da 
Londraya gidecekler, ingiliz ricalile go
rii~eceklerdir. 

Oc; memleket ba§vekil ve hariciyc 
nazarlan arasmda yap1lacak konu§ma
da Lokarno pakhm imza eden biiti.in 
devletlerin bir toplantiya <iagmlmas1 
gorii§iilecektir. Ba~ka devletlerin de 
bu toplantaya davet edilmesi muhte
meldir. 

Hariciye nazm M. Eden irad cttigi 
bir nutukta: cSulh ic;in ~al1§an biitiin 
devletlerle beraberiz. lngiltere Avrupa• 
daki karars1zlaii ortadan kaldirmaga ~a
b~1yor. » dem~tir. ------

Alman Yahadileri KObada 
yerle~ecekler 

Havana 19; (A.A.) - Amerikab 
Willam Sirovitch, reisicumur M. Co· 
mezden Kubada Alman yahudileri i~in 
bir koloni teais etmek miisaadeaini a!
Dll§hr. Mumaileyhin ifadesine gore Kii· 
baya be§ sene zarfmda 150,000 yahu.. 
di yerle§tirilecektir. ------

09 ortak arasmda kavga 
Dun Ankara caddesinde bir kahvede 

kanh b1c;akh bir kavga olmui1tur. Kah
veyi i~leten Hiiesin, lbrahim vc diger 
Hiiseyin ile para vc i;i meselcsinden 
kavgayn tutU§mm~lard1r. Bir mi.iddet 
sonra b1<iaklar c;ekilm~ ve 'lie; kuv~nc1 
birbirlerini muhtelif yerlerinden y .. rnla
mt§lar ve )'.erlere serilmi~16~...I~. n .. 
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ISTANBUL HAYATI 

............................ 
Fiat meselesile 

ugra$mak laz1md1r 
Okuyuculanmdan biri «perakende

ciler fahi~ kar aramaga mecburdur
lar» bashi71 altmda ~u siitundaki 

• b 

blr dertle~meyi okumu~; bu bapta di.i-
~i.indiiklerini yaz1yor. Onlan aynen 
okuyuculanma bildirmekle miitelez
ziz oluyorum: 

cMemleketimizde fiat meselesi ne 
ahc1Iarm, ne satic1larm hatta ne de oto

riteli idare te~ekkilllerinin ugra~ma
chklan miihim bir mevzudur. Bu se
beble memlekette, havayici zaruriyeye 
aid baz1 ~eyler mi.istesna olmak iizere 
fiat istikran i~i tamamile ihmal edil
mi~ bir vaziyettedir. 

Fiat istikran kendinden evvel gel
rnesi icabeden, ba~hca ii~ unsura da
yamr: 

a - Maliyet fiati; 
b - Standardizasyon; 
c - Arz ve talep. 
Bugiin bizde fiat istikrarm1 yalmz 

arz ve talep tanzim ediyor. Mi.istahsil 
bir kilosunun ka~a mal oldugunu ka-

tiyen bilmedigi istihsalabm standardize 
etmeden pazara goturmekte ve oradaki 
arz ve talep unsurunun tesirinde ka
larak mahm satmaktadir. Diger iki 
unsurun yoklugu ki.i<;i.ik ve biiytik pi
yasalarda bugiln hukilmran olan 
anar!?iyi tevlit etmi~tir. 

Bir miistahsil malmm ka<;a mal ol
dugunu bilir, mahm standardize eder, 
tiplere aymr, ahcmm ihtiyag haddine 
ve tediye kabiliyetine mtimkiln oldu
gu kadar yaklal?abilirse toptan fiatler
de gortilen istikrar (tipk1 miitelaslk 
kaplarda oldugu gibi), prakende fiat
lerde aynen mi11?ahade edilir. Qiinkii 
maliyet fiat! ma!Um olan standard 
bir malm perakende fiatine istediginiz 
kadar zam yapm1z. Al1c1, hie; bir za
man, normal gormedigi bir fiatle bu 
mall katiyen satm almaz. 

Fiat istikrar peyda etmedi.kge, pe
rakendeciler cahcmm en son aldana
cagi fiatlerle> mallanru satmakta de
vam edip gidecekler; belediye ve diger 
otoriteli idare tel?ekki.illeri ¢Sat1~ fiat
lerini> istikrara dogru gottirecek olan 
ekonomik unsurlari bulup ortaya koy
machkca bu kari~1khk devam edip gl
decektir. Hi~ bir soz soylemege haklo.
miz olmayacaktir. 

Perakendecileri falii~ fiat istemege 
sevk ve hatta icbar eden milhim amil
lerden biri de kredi meselesidir. Pera
kendeciler i<;in kredi bulmak mum
ktin degildir. Ekseriya <;ok ufak ser
mayelerle i~e ba~layan satic1Iar mum
kiin oldugu kadar az parayi ~ok etmek 
criske» etmek suretile binnisbe ~ok 

para kazanmayi adet edinm~lerdir. 
Bunu yapmaga da mecburdurlar. 

Onun igin, mahalle aralarm1 sa
bahtan ak~ama kadar dola~an siiril 
siirii satic1lar biirfunii~ ve alabildigine 
lntizams1z bir ah~veri~ memlekette 
devam edegelmi~tir. Biittin sermayesl 
be~ alb lira ile hatta daha az bir meb
lagdan ibaret olan bu hakikaten za
valll insanlar bi.ittin memleket iktisa
dlyatm1 alakadar eden skolastik bir 
ticaret usulUniin mecburi ve gok sadlk 
rniiritleridirler. Qok iptidal ve orta 
~aglara mensup bu l?ekil bu suretle 
devam ettikce, kuc;uk esnaf bugilnkii 
modem ustillerle memleketin iktisadt 
icaplanna ve mali bilnyesine gore te~
kilatlandmlmadlkca memlekin umu
mi hayatile dogrudan dogruya alA.
kadar olan bu i~in diizen altma alm
rnasma imkan yoktur.> 

~amc1 

Montreux'de kazand1g1m1z mu
vaf .ak1yet Ti.irk milletinin ba9ard1gi 
biiytik ve 9ereru i~ler tarihine ~anh 
bir yaprak daha ilave etti bay A.mca ... 

r -
Hava yollar1 I Bir adam denizdel 

Mecidi!Je kOgiinde boguldu 
. b. . t n lmdada ko~anlar, 

geni zr lS asgo kendisini bulamad1lar 
gapzlacak 

Istanbul ile Ankara arasmda i~leyen 
yolcu tayyareleri ~imdilik Y e§ilk~y tay
yare istasyonuna iniyor ve oradan ha
reket ediyorlar. Y e§ilkoy §ehre uzak ol
dugundan gec;enlerde ~ehrimize gelen ha
va yollart miidiirii !?evket, yeni bir istasyon 
yeri hakkmda tedkikatta bulunmu!}, ve 
Mecidiye k&yii civannm c;ok miisaid ol
dugunu gormi.i§tii. Bunun i.izerine burada 
bir istasyon yap1lmas1 kararla§hnlmt§ttr. 

Hava yo1lan idaresi yap1lacak istaa
yon ic;in bir proje haz1rlamaga ba§laml§• 
hr. Bu hususta belediyenin de fikri sorul
mu~tur. Mecediyekoy istasyonu ic;;in mil
li emlake aid araziden miinasip arazi ay
nlacakt1r. Mecidiyekoy, §ehir i1ti addedi
lecek kadar yakm oldugundan burada ha
va istasyonu tesis edildikten sonra tayya.. 
re yolculan ic;;in gidip gelmek c;;ok kolay 
olacaktir. 

Bir otomobH bir ~ocuga 
yaralad1 

!;)ofor Siireyyanm idaresindeki otomo
bil Mercan yoku§undan gec;erken evinin 
kaplSI oniinde oturan Hamzamn 4 ya§m• 
da Turhan admdaki c;ocuguna c;;arparak 
tekerlekler altma alm1~ ve zavalh yav
ruyu ag1r surette yaralam1§hr. <;ocuk 
Cerrahpa§a hastanesine kaldmlm1§, SU. 
reyya yakalanm1§hr. 

B1~akl1 ~ocuk! 
Z1pz1p oynarken kavga 

ettigi arkada$1n1 yaralad1 

Oiin Kas1mpa§Bda kanh bir vaka ol
mu§, I I ya1mda bir l(ocuk b1c;akla arka
da§mt muhtelif yerlerinden yaralam1§hr. 

Hamid ismindeki bu c;ocuk arkada§t 
13 ya1mda Salahaddinle zip zip oynar
ken, Salahaddinin hile yaphgm1 gorcrck 
ktzm1" ve kavgaya ha!llam1§lardir. iki ya1 
kiii;iik olan Hamid, kavgada maglup ola
cagm1 hissedince cebinde tat11d1g1 bu;ak
la Salahaddini b~mdan ve belinden agir 
surette yaralaru111nr. 

I I ya1mdaki eli b1~aklt zip zip oyun~ 
cusu c;ocuk yakalanm1§, Salahaddin has
taneye kaldmlmi§tir. 

Ticaret odas'1 yard1m sand1g1 
istanbul Ticaret odas1 memurlanmn c;o

~. uzun miiddettenberi muallakta kalan 
Oda yardtm sand1g1 talimatnamesine iti.. 
raz ederek 1imdiye kadar toplanan pa· 
ralarmm geri vcrilmesini istiyorlar, Bu 
mesele Oda meclisinde gorii!}iilmii11tiir. 
Oda umumi katipligi, sandik talimatna
mesinin tatbik.., ba§land1gm1, maamafih 
ileride talimatnamede memurlann dilek
lerine uygun degi!}iklikler yapmak ic;in ted
kiklere devam edilmekte oldugunu mec
lise bildirmi§tir. 

Azadan Murad F ortunoglu buna itiraz 
ederek Oda memurlarmm talimalnameyi 
kabul etmediklerini, alakahlann muvafa
katlann1 almadan "'tatbikata gec;ilmesini 
dogru bulmad1g1m soylemi§tir. Oiger bir 
aza da memurlara paralanmn geri'veril
mesini teklif etmi;itir. Fakat bu, kabul c
dilmemit ve lktisad vekaleti tarafmdan 
tasdik olunmast dolay1sile sanchk talimat
namesinin tatbiki zaruri giiriilmii§tiir. 

Milli reasurans idaresi, sand1k i§inin 
sigorta esastna gore yapllmas1 yolunda 
bir proje hazularnt§ vc Odaya gonder
mi§tir. 

Dun, bir adam herkesin gozii oniinde 
c;upma c;upma denizde bogulmu, cese· 
dini akmt1 a11p siiriiklemi§tir. Boyac1k.o· 
yunde Balta limamnda Refikpa,a cadde· 
sinde 1 3 numarah yahda oturan bay Hu• 
seyin denize naz1r pencerede otururken 
Balta limaru ac;;1klarmda bir adamm bo· 
gulmak iizere oldugunu ve c;;up1mp imdad 
istedigini gormii§, hemen d1§an hrlayarak 
polis ve etraftakileri vakadan haberdar 
etmi§tir. 

Polisler vaka mahalline geldikleri sira· 
da, zavallt kazazede son kuvvetlerini saf
fcderek su iizerine c;;1kmaga c;ah§ml§ ve 
iki defa su i.istiinde goziiktiikten sonra ba
bp kaybolmu§tur. 

Gee; vakte kadar yap1lan ara§tlrmalar· 
da cesed bulunamam1§tir. Bogulan mec;
hui §ah1sla birlikte denize girmi§ ve y1-
kanm1§ olan Bekta§ karakola celbedilmi§· 
tir. Bckta§, bogulanm arkada§I bahc;;1van 
Recep oldugunu ve beraber dcnize gir- · 
diklerini bir miiddet sonra kendisinin yo
rulup r;1ktigm1, ve c;;1karken Recebe, da· 
ha ziyade ac;;1lmamasm1, akmtmm fazla ol· 
dugunu, soyledigini, Recebin kendisini 
dinlemiyerek ac;;1ld1g1m ve ba§ma bu fcci 
ak1betin geldigini soylemi§tir. 

Bekta§ bfr mubarririmize §Unlan siiyle· 
mi§tir: 

«- Ben denizden heniiz c;;1km1§, ge· 
yinmege ba§lam1§hm. <;ok yorgundum. 0 
sirada boguk boguk imdad sesleri i11ittim. 
Bir de diiniip bakt1m ki, Recep bogulu
yor. Hemen tekrar soyunup denize atla
d1m. Birkac; dakika donra Recebe yak. 
la§hm. F akat burada akmti o kadar faz
]a idi ki bir tlirlii Recebe yakla§1p tutamt
yordum. Bu s1rada kendimin de akmtiya 
kap1ld1gm1 hissettim ve hemen geri don
diim. 

istanbulun fo to g
raflann1n c;:ekilmesi 

yakrnda bitiyor 

Istanbul §ehrinin tayyareden ku§ bakt. 
§l fotograflanmn almmasma ha!}lanm1~t1. 
Hususi alet vas1tasile alman fotografiler 
r;ok miikemmeldir. ~imdiye kadar §ehir 
ir;inin resimleri kamilen c;ekilmi§tir. $im· 
di sur harici ve ~ehrin d~ k1s1mlan kal
ffil§tlr. 

F otografileri birle§tirmek ve muayyen 
bir mikyasta biiyiitmek lazimdir. Beledi
ye bunun ic;in bir miisahaka ac;;acak ve i§i 
bir miitcahhide verecektir. 

Paftalar tamamland1ktan soma ~ehrin 
elde bulunan mufassal ve umumi harita
smdan ba!}ka ku§ bakI!}J fotograflan da 
elde edilmi§ olacaktir. 

Komar yakan vesait ve 
teshin a letleri sergisi 

Ankarada ac;1lacak komiir yakan ve
sait Ve teshin aJetleri heynelmileJ sergisi 
umumi katibi B. Suad Sakir haztrhklarla 
ugra§mak iizere §ehrimize gelmi§tir. 

B. Suad ~akir alakah mi.iesseselerle te· 
maslara ba§lam1~tir. Sergi 16 ikinci kanun 
9 3 7 de ac;1lacak ve bir ay siirecektir. 

Yerli mallar sergisi ka pand1 
8 inci yerli mallar sergisi dun ak§am saat 

22 de kapanmi§t&r. Diin geceden itiba
ren pavyonlann yilalmasma ba11lan
mt§tJT. 

Posta i,leri 
~abuklugu temin 

i~in tedbirler 
al1n1yor · 

Gec;en gun §ehrimize gelen posta ve 
telgraf umum miidiirii Nazifin, yakmda 
tatbik sahasma konulacak olan yeni pos
ta kanununun tatbiki ile ugra§acaguu yaz· 
mJ§ttk. Y eni kanunun ruhu bilhassa posta 
servislerinin c;abuklugunu arthrmaktar. Bu 
maksadla bir proje hazirlanmaktad1r. 

Bu projede bir mevkiden, diger bir 
mevkie gidecek olan bir mektubun, bir 
koli postahn azami miiddeti tayin cdile
cektir. Mesela lstanbuldan 1zmire gidecek 
bir mektubun, tevdi saatine gore lzmir
deki miirseliileyhin eline saat kac;ta gec;
mesi laztm geldigi tesbit edilecektir. Bu 
saatten sonra miirseliileyhin eline gec;ecek 
olan mektup gecikmi§ telakki edilecektir. 
Bundan ba§ka §ehir i~indeki posta i§le· 
rinde lfabuklugu temin edecek surette 
tertibat almacaktn. 

Cocuk dO~Oren bir kadm 
agir hastaland1 

Aynalu;e§mede oturan Katina ha
mile bulundugu iki ayhk ~ocugunu dii§iirt
mck i~in bir doktora miiracaat etmi~ ve 
c;;ocuk doktor tarafmdan almm1~tJr. <;ocuk 
almd1ktan l'!onra kadmdan miith~ bir kan 
bo§anm1§, yap.Ian biitiin tedavilere rag· 
men kan durdurulam1yarak Katina yan 
olii bir halde hastaneye kaldmlmJ§hr. 
Doktor hakkmda tahkikata ba§lanm1~

t1r. 

Carnileri tamir 
Biiyiik camilerden sonra 

kii~iikler de tamir 
edilecekler 

Evkaf umum miidiirliigiiniin istikraz 
ettigi iki yiiz bin lira ile istanbuldaki ta
rihi ve mimari k1ymeti haiz olan camileri 
tamir ettirecegini yazm1§t1k. Hazulanan 
projelcr, evkaf idaresi tarafmdan tedkik 
edilmi§tir. Tamirata yakmda ba!}lanacak
tir. Evkaf idaresi bu 200 bin lira ile ta
mir ettirecegi camilerden sonra ikinci de· 
recede tamire muhta~ camiler ic;in de ye
ni tahsisat bulacak ve bunlar hakkmda 
e.yn bir liste hazulayacaktir. ~imdi tamir
lerine ba§lanack camilerin tamiri de bir 
scnede ikmal edilecektir. 

Yumurta ihract 
lspanyol tacirleri, kontenjan tahsisah· 

nm bitmesi 'Yiizi.inden bir miiddet evvel 
ink1taa ugrayan yumurta sipari§lerine 
yeniden hal!lamak iizere Tiirkofise bai 
vurmu~lardar. Fakat Almanlann daha 
miisaid §artlarla Turkiye yumurtalarmt 
istemeleri ve Barcelondaki grevler dolay1-
1ile tacirlerimiz ispanyaya yeni parti gon
dermekte c;ok ihtiyath davranmaga karar 
vermi11lerdir. Bunun ic;in §imdilik yalmz 
Almall')'aya ihracat yapahyor. 

Ba§kasma benzetmi§! 
Diin Tahtakalede az kald1 iki ki§inin 

oliimii ile neticelenecek bir facia oluyor· 
du. Ahmed isminde birisi oturdugu 
evin diger bir katmda kirac1 bulunan, 

Hasan ile Adil isminde iki gencin oda
sma elinde tabanca ile girmi11tir. Etraf
tan yeti§enler Ahmedi yakalami§lardu. 

Ahmed, Hasam, kiz karde§i ile konu
tan ve ayni evde oturan lsaka benzetti

gmi soylemi§tir. Ahmed yakalamru§ttr. 

BaJ' Amca.7a. gore ... 

. . . Bugiin Tfuk askerinin bogazlan 
i~gal etmesi ~erefine ... 

... ~enlik toplan atilmalldJ.r. 

Sessiz, mahalle 
Beyaz1d cirnrmda b!l' ahbaba ge

ce yat1sma gittim. Kendisinin gilnilt· 
ile pek ba~1 ko~ olmad1g1 ic;in 9oyle 
milmkiln mertebe sessizce semtlerl 
arar. Fakal zavalh dostum yagmur
dan kai;arken doluya tutulmu~. Oyle 
bir semte di.i~mti~ ki, bir gece yatbm, 

....sabaha kadar uykusuzluktan <;ektigi 
mi ben bilirim. Ak~m yemegine otu
rurken kar~1dan boguk bir gilrilltii 
ba~lad1. Kom!?unun kiic;iik bayi radyo 
merakhs1 imi~. Saatlerce hmltilar, 
gtirilltiller devam etti. 

Kiit;iik bay bir tiirlil arzusuna uy
gun bir istasyon bulamadi. Her halde 
pek hiddetlenmi~ olacak ki, radyoyu 
da a~1k b1rakarak bislklete binip cad
dede dola~maga b~lad1. Kilc;uk bay 
bisikletin oniine oyle kocaman bir 
korna yerle~tirmi~ ki, her bagm¥n
da ta arka caddelerden akisleri duyu
luyor. Radyonun zmlt1sma ko1namn 
bagirtis1 da i~tirak etti. 

Neden sonra kilt;ilk bay tenezztih
ten donilp gene radyonun ba.~ma gec;
ti ve nihayet bir istasyonda karar k1l
dI. Tam bu s1rada y:m taraflan bir 
gramofon <;1ghg1 koptu. Plaklarm bl
ri bitmeden oteki yeti~tiriliyor. Ga
zellerin, mededlerin ardmdan tiz per
deden bir opera ytikseliyor. Dinleylci
lerin kahkahalan, el ~aklrt1lan biribl
rine kar1~1yor. Bunlar kar~1 kom~unu.n 
kiic;ilk baym1 da bast1rd1lar. Gece sa
at onbire kadar, l?imdi keserler, belki 
~u plak sondur, diye beyhude yere 
bekledik durduk. Benim yatak odasi 
da aksi gibi gramofonlu ev tarafma 
diil?mez mi? .. Biribiri ardmdan degl
~en plaklann zmltm saat bire ka
dar devam ettl. Bundan sonra arhk ta
hammiil edemiyerek zorlukla uykuya 
dald1m. 

- Siitciiiitiiiilii .. 
Beynimin ic;;inde c:;mlayan ugultu

larla yataktan f1rlachm. Sat1c1lar sa
at sekizde bag1rmaga ba:;;layacaklan
na nazaran demek ki, sekize gelml~ 
diye kalkbm. Saate baktim. Tam altl 
bu~uk. Sokakta. gtiri.iltii alabildigine 
devam ediyor. SutciinUn arkasmdan 
arabah karpuzcu, armut<;u, Ieblebicl 
ve daha bilmem neciler sokiln etti
ler. Her kafadan bir c;;1ghk yiikse1iyor. 
Bir arallk ~iddetli bir ~angirtI bun
lan da bastrrdi. Siraya dizilmi~ kiife 
yiiklii arabalar resmi gec;ide ba~ladt
lar. Seyyar sebzeci bunlarm takmilla
n arasmdan sesini. duyurabilmek ic;in 
avaz1 <;1ktig1 kadar bagmyor. Tabil 
yogurtc;u, leblebici de kendi seslerinl 
i~ittirmek ic;in ellerinden geleni yapt
yorlar. Vakit erken amma, gel de yat 
bakahm .. 

$ehirde gilriilttiniln oniine gec;mek 
ic;in alakadar makamlar hergi.in yenl 
bir tedbir aluken ve gene bu maksad
la otomobillerin klakson c;almalan da 
menedildigi ~u s1rada gordiigiim va· 
ziyet kar~1smda ne diyecegimi ben 
de ~a~irdim. Yalmz ~unu da Have ede
yim kl, istanbulda bOyle daha i;ok ma
halleler var. AlJah bunlann yard1mc1-
s1 olsun, diyelim bari. - C. R. 

Gedikpa§a bi~ki ve di ki~ 
yurdunda imtihan 

On iic; sene evvel lstanbulda, Gedik
pa§ada bir bic;;ki ve diki!} yurdu kuran ve 
gec;;en seneler zarfmda yiizlerce talcbe 
yeti§tiren muallim bayan Noyemi Assa
duryamn son devreki talebelerin imtiha
mn1 g~en pazartesi, Topkap1da, Selc;uk 
aanatlar mektebinde, Maarif miidiirliiiil 
miifetti§leri ve mekteb muallimleri o• 
niinde yapalmt§, on iki gen~ ktz yiik
aek notlarla diploma almt~lardu. 

~. A. - $enlik toplanru bilmem 
amma bir hayli iflas topu atild1! .. 

- Nerede? ... 
B. A. - Montreux'deki dostluk ha

va-;1n1 hr"7m~l{ ;~t; ...... ~ p1~-..:1~1 • 
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EDREMiT MEKTUPLARI 

Edremitte yaz kl$ 
bahar havas1 var 

Kaza dahilinde biiyiik bir ~l11ma goze 
~arpar. Bir Edremit tarihi ~e haz1rland1 

Edremitten bir gijriinU, ve Edrem.ltte blr mesire yert 

Edremit (Ak§am) - Edremit kazaat, 
Bahkcsirin 94 kilometre garbinde ve aa
hild~n 7 kilometre ic;eridedir. 2200 evde 
13 bin ni.ifusu, 3 nahiye ve 90 koyii var
du. Balikesire ve Ayvahga giizel bir fOSC 

ile baghd1r. Zeytin agac;larile si.isli.i, ye· 
til bir ova ile giizellqen kazn merkezi 
arkaSJm, Kaz daglanna yaslam11ttr. 

Yaz.. k11 bahar manzarasm1 g0steren 
vc cografi vaziycti itibarilc bila istisna 
her yabancmm g1ptcsini c;eken Edremit. 
ikti adi bak1mmdan da r,;ok zcngin bir 
yerdir. Yalmz kasaba ir,;inde yedi bi.iyiik 
yag f abrikas1 ve iki snbunhane mevcud 
olup kanunuevvcl, kanunusani. 1ubat 
aylannda kasnba sanayi §ehrini an· 
duncak bir manzara}a biiriiniir. Kaza
nm koy ve nahiyelerinde 34 fabrika 
vard1r. 

Burada zeytincilik kadar bagc1h8J, 
anc1Jrg,, meyvac1l1i1, ziraati ve hattil 
klllmen hayvanc1laiJ ileri goti.irmek ka
bildir. 2 milyona yak.m zeytin agac1 i.ize
rinde f enni yollardan babm usulleri 
tatbik dilmek.tedir. Her koyde niimu
ne zeytinlikleri aynlm11hr. Bunlar iize
rinde yap1fan fenni ameliyat zeytin aa
hiplcrine gosterilmcktedir. 

Cumhuriyetin ilamndan sonra kaza 
merkezinde goze r,;arpan yeniliklcr vc 
mcdcni ilcrlemelcr vardir. Bu meyanda 
parklar, clcktrik, su tesisah yap1lm1~. 
hastan~ Halltevi inp cdilmi§. Batak. 
liklar kurutulmuftur. 

Kasabamn hali haznda lstasyon ci· 
Tannda biri belediyeyc ikisi e1hasa aid 
olmak iizcrc ii~ biiyiik park1 vardu. Bu 
parklara ilaveten belediyemiz Akpmar 
mevkiinde yeni ve biiyiik bir park yap
maga tqebbfu etmi§ ve bu mak.satla 
lstanbuldnn celbedilen park mi.itehas-
11s1 bay Mev!Ut parkm projesinin tanzi
mi i~in §imdilik k1sa bir tetkik yapm1v· 
tu. Kasabanm tasdike gitm~ olnn miis
takbd imar projesi bakanhktan gelince 
bu park itine bn1lanmas1 du1i.iniilmek
tedir. 

Elektrik: Bir ~ok kaznlnnm1zm hcniiz 
mahrum bulundugu elcktrik ziyasma 
Edrcmid epi uzun senelerdenberi malik 
bulunuyor. $ebcke brr par~a daha 1slah 
edilecektir. 

Su: Kasabada halen ir,;miye 1alih au 
yoktur. Kasabamn 20 kilometre §ima
linde vc lbck denilen mevkidcki suyun 
kaaabaya isalcsi ir,;in bundan yedi sene 
evvel te§cbbiiste bulunulmu§ projcleri 
haznlamp miiteahhidc verilm~ ve hntta 
bir kmm borulan da Ak~ay i1kelesine 
1etirilmi§ti. Mutcahhitle belediyc anwn
da c;1kan bir ihtilahnn dolay1 auyun isa
lcsi gecikti. ~imdi bu ihtiliif halledilmi~ 
tir. Memleketin en bi.iYtik derdi ve ih
tiyac1 olan bu suyun getirilmesine ya
lunda ba1lanacak ve senc nihnyetine 
dogru £dremitli1er (halcn destisini 15 
k.uru§n i~tiklcri) Jbek suyunu bol bol 
~eceklerdir. 

Hastane: Belediyemiz tarafmdan 934 
aenesindc kiitad olunan hastnnc bi.iti.in 
fcnnl vc modren techizati ihtivn etm~
te olup 24 yatakl1d1r. Memleketin a1hbi 
ibak1mdan en ehemmiyetli bir ibtiyaci· 
DI kar§1Jayan hastanem1z bi)giJi VC mu• 
tehass1s doktorlann elindc bulunuyor. 

Bilhuaa hastane miiduru operator ha. 
yan Bedia bir c;ok umitsiz hastalara Ith· 
hat ve hayat vererek hastanedcn c;1kar· 
maktad1r. Bclediyemiz.in bi.it~inden 

20 kusbr bin lirasm1 i1Kal eclen hastane 
memleketimiz ic;in iftihara dcgcr bir 
a1hhat abidcsidir. Daha iki scne evvel 
en ufak bir haatahk ~n vilayet ha.ata· 
nesine kadar gitmek zaruretinde kalan 
hastalar bugiin kar~1lanndn her bnk1m· 
dan mi.itekamil bir tedavi evi buluyor· 
lar. 

Halkevi: 935 senesi martmda ac;ilan 
Halkevimiz. her ac;1lan Halkevi gibi, 
lilkiiai.i ilzcrinde buyi.ik bir luzla ilcrle· 
mi§ ve az bir zaman ~inde k1ymetli 
eserlcr meydana ~arm1§"tlr. Halkevi 
kiitiiphane kolu ba1kam ve mcmleketi
mizin dcgerli ilim adanu bay Tahir 
Hanni Balcioglunun hakiki bir crock 
aarfile kaleme ald1g1 (Edremit tarihi) 
nammdaki I 70 aahifclik eseri Halkevi 
tarafmdan bastmlmaktad11. 

1Hasta koy]Ulerin meccanen muayc
nelerini temin maltsadi)e Halkcvinde 
8 mi.itehass1s doktorun i11tirakile bir po· 
liklinik a<;almaJ11 ve hergiin muayyen 
aaatlerde hastalann muayeneleri yap1l
mas1 ic;in lazun gelen tcrtibatm almma· 
ama karar verilm~tir. 

Plaj: Edremidin en giizel hususiyet
Jerinden birisi de iskel~i hulunan 7 ki
lometre uzaktaki Akc;aya hem munta· 
zam 1osc, hern de tren hath ile bngh 
bulunmas1d1r • . Yazm bilhassa tatil gi.in· 
lerinde t1pk1 1stnnbullulann Floryaya 
gittilderi gibi trenlc denizc giden ka<lm 
erkck akim gori.ilur. 

Yaz1 burada gec;irenlere Istanbul plaj
lanm ozJctmiyecek kadar gi.izel plajln.. 
nm1z vard1r. 

Batakhklar: llc;emizin bir c;ok giizel
likleri ve f evkaladelikleri arasmda bir 
lcke gibi smtan b~ bin hektar kadar 
batakhk saha vard11. Bununla beraber 
hemen kaydedelim ki Edremidin her 
yondcn giizclJ~rnC!lini, zenginl~mesini 
bir prcnsip ittihaz cdenler bu c;irkinligi 
izale etmek ic;in cezri bir tqebbi.ise gi
ri§mi1lerdir. Kazada bu scne t~kil edi· 
Jen a1tma mucndele te§kilutJ bu batakh
im kurutulmasma karar vermi§tir. Bu 
karanmn tatbiki hclediye ' ' e kaza idare 
heyetine bildirilm~tir. idare heyeti uzun 
uzadrya yapt1it tctkikat1 bildirmittir. 
Bugiinlerde karnr verilecektir. 

• • 

1$ bulmak l~in 
Uzun mun dil~llnecek yerde 

I 

A K ~ A M gazctesine 
KOc;OK ILAN koydurunuz! 
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Olimpigada 
gidecekler 

F utbolciiler ve bisiklet~i
lerle beraber 72 ki§ilik 

kafile gidecek 
Futbol federasyonundan: 
1 - Memlekctteki spor harckatm1 

yakmdan alaka ile takip eden yiiksek 
hiikumctimiz futbolculerimizin son B~
kay ve Yugoslnvyn tak1mlarile yapt1-
i1 mac;larda kaznnd1klan neticeleri ve 
bu oyunlarda genc;lerimizin gi:isterdik
leri gayret ve muvaffnk1yeti Olimplyat
ta Turk varligm1 gostermege miisait 
buldugnndan bunlann ve bunlarla be
raber bU.ikletc;ilerimizin de miisabaka
lara i~tirak ettirilmek iizerc Olimpiynda 
gonderilmelerini tercih ve tensip eyle
mi1tir. 

2 - Sporda yenmek kadnr yenilmek 
de tabii ve caiz olduguna ve futbol
cUlerimizin son ayunlarda gosterdikleri 
1ayret ve muvaffak1yetin hakikaten 
pyam takdir ve iftihnr bulunduguna 
gore Olimpiyatfarda bnyragrmlZl tem
ail etmek i.izere futbolci.ilerimizin de 
1onderilmesine hiikfunctimizil\ karar ver· 
mi§ bulunmas1 elbette haz ve memnu
niycti mucip bir keyfiyettir. Turk spor
culugu namma scvgili hi.ikumetimize 
1ukrnnlanm1zm arzmt bir vazife bili
yorum. 

.3 - ~u karara gore art1k Olimpiya
da gidecek !IJ>Orculanm1zm kati §eklile 
mikdarlarrm §U ve~hile tesbit ve ilan 
miimkiindiir: 

Cure§: 12 miisab1k, 1 teknik §cf. 3 
hakem, 1 antrenor, yekiin 1 7, eskrim 
erkek: 6 miisab1k, I 1ef, kadm: 2 
miisab1k. 1 §cf, yelken: '4 miisab1k. -1 
1ef, basketbol: I 0 mlisab1k, 1 1ef, 
futbol: 19 musab1k., 1 §ef, 1 hakem, 1 
antrenor lei ceman yckun 2 2, bisiklet: 
5 mii.sabik, I 1ef. 

Olimpiyada gidecek kafile bu suretle 
72 )c.i§iden terekki.ip etmektedir. 

Kad1kiiy su 'irketi 
(Bftf tnra!1 binnci sahifede) 

memi~ ve bunun tizerine miirnessil 
Parise donmil~ur. 

Vekfilet yap1Ian ihtarlara ragrnen 
mukavelename hududu dahllinde ha
reket etmeyen ~irket hakmda bugiln

lerde kati karar verecektir . 
~irketin umumi vaziyeti hakmda 

yap1Ian tahkikat ~rket lehinde olma
d1gmdan ~irkct rnukavelenamesinin 
feshi muhakkak gibidir. Ancak dcmir
b~ e~ya ile tesisatm devri ic;in bir 
fiat takdiri laz1mgelecek ve hukumetle 
~irket arasmdaki hesaplardan bu mik:
tar mahsup edilecektir. 

Fesih kararmm bu ay i~inde veri
lecegi muhakkak goriiliiyor. ~irket 

mukavelesl feshedildikten sonra tesi
sat beledfyeye baglanacak ve terkos 
1daresi gibi Kad1koy suyu da belediye 
sular idaresi tarafmdan idare edllc
cektlr. 

Gen~ bir sanatkarrm1zm 
keman konseri 

Snnatkanm1z Pakizc Jzzct Nez.ih sah 
giinii radyoda bize, snnnt muhitindc c;ok 
takdir cdilen nadir hir giizelliktcki tonile 
kendini dinletti. Progrnm1, kcman solo 
literatucnin iki incisi addedilen Beethove
nin iki romnrunndan sol majeur, Brahms'
in pek sevilen valsini ve Porporamn Me· 
ni.ict'sini ihtiva ediyordu. Bu ii~ eser de 
biiyiik bir muvaffak1yetle interpretc edil
di. Pakize, muallim ''iyolonistlerimize bi
le niimunc olabilecek kudretli ve parlak 
tonile romansm giic; dubl kordlanm an
anevi styl,le sadakatlc r,;ok temiz ve 
expresif ifnde etti. Gen~ sanatkann kema· 
nmdan en uzun tutulan seslerden en aii
ratli pasajlarn kndar ~1kan her sesi bilhi· 
ri bir aonoriteyc maliktir. Onda, c1hz goy· 
le dursun hatta zay1f vcya silikc;e bir aes 
bile yoktur. Her zamnn tamuss1hha ve 
aonor' dur. Bu kaliteleri Porpora' nm meu
uet' sinin allegro k1smmda da gordi.ik. 
Biitiin paaajlardn r,;ok gi.izel bir egalite ve 
tevaziin vardt. Mi.isteid sanatkann, ~ok 
muvaffak oldugu solistlik 1ahasmda da
ha ~ah~tig1 takdirde, ha,,ka memleketler
de de Tiirk aanatini temsil ccleceklerden 
biri olacag1 ve bizim kendis.ile iftihar edc
cegimiz oi.iphes:izdir. 

T aksim bahr,;esinde 
ilu aktam saat 21,45 de 

Yeni operet 

RAHMET EFENDJ 

yakmda: Babahk 
Masalanmz1. aym
ruz - Tele!on 43703 

Me~rubat 75, SO, 30 
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I · I Istanbul beledlyesl lllnlar1 
Senelik muhammen Muvakkat 

kiras1 teminat1 
Saraybumu Giilhane park 1azinosu 1200 
Vef ada Mollahiisrey mahallesinin Kovacrlnr aokagmda 
Ekmek~ibati Ahmet pafa medresesi .. 200 
Beyoglunda Tepeba§l mahallesinin Mctrutiyet cad-

I • 

90 

15 

I 

desinde 8 No. h diikkin 180 13,50 
Ulukoyde muvakkathane mahalle1inin ~mar alb mey
dam sokagmda 83 metre murabba1 yol f azlas1 937 
aonuna 40 3 
Ulukoyde muvakkathan-e caddesinde 29 metre mu-
rabba1 yol fazlEl!i1 937 may1s1 sonuna kadar 12 0,90 

Yukarida semti senelik muhamen kirasi ve teminatlar1 yaz1h olan 
mahaller 937 veya 938-939 senesi ma.·111 sonuna kadar ayri ayr1 kiraya 
verilmek iizere a~tk artttrmaya konulmuftur. ~artnamesi Levaz1m 
mildiirliigilnde goriiliir. lstekli olanlar hizalarmda gosterilen muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 29 Temmuz 936 (.far
famba giinii sant 15 de Daimi enciimende bulunmahdrr. (B.) (4024) 

* ~psine 400 lira k1ymet tahmin edilen Fatih ~artambada kovac1 
dede mahallesinin Lokmac1 aokagmda 13 No. h evin ankaz1 a~1k art
tinnaya konulmu,tur. ~artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. 
lstekli olanlar 30 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
berabcr 30 Temmuz 936 pertemhe giinii saat 15 de Daimi enciimende 
bulunmahd1r. (B.) (4014) 

Kapah zarf usulile eksiltme ilan1 

Kastamonu Vil3.yetinden: 
1 - Ekailtmeye kanulan it: Kastamonu iii merkezinde ve OJukbat 

mevkiinde «h> ke,ifi mucibince yeniden yap1lacak kirk yatakh hasta
nenin kagir k1sm1 intaah kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmuttur. 
«2» dir. Projesine gore yap1lacak. in,aatJn ke,if bedeli 21308 lira 51 
kuruftur. 

2 - Bu ite aid !artnameler ve e'Yrak tunlard1r. «3D 
A - Eksiltme fartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Naf1a i,leri teraiti umumiyesi. 
D - Tesviyei turahiye ve kigir intaata dair fenni tartname. 
E - Hususi sartname. . 
F - Kefif cetveli, ailsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje, grafik, 1 

isteyenler bu fartnameleri ve enaln 110 kuruf bedel mukabilinde 
Kastamonu Nafia miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 29/7 /936 tarihinde~artamba gi.inii saat 15 de Kasta
monu hiikiimet binasmda daimi enciimende yap1lacakbr. 

4 - Eksiltmc kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Ek1iltmeye girebilmek 1~1n isteklinin 1598 lira SO k. muvak

kat teminat Termesi, bundan hatka afag1daki vesikalan baiz olup 
gostermesi laz1md1r. «4» 

Bu infaatl yapabilecegine dair fenni ehliyetname ile sicilli ticarete 
kay1th olduguna dair T. C. odaundan vesika getirmeleri. 

6 - Teklif mektuplan yukar1da 3 cii maddede yazih saatten bir 1a
at evveline kadar vili.yete getirerek e1uiltme k.omiayon reisligine mak• 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektuplar1n ni-
hayet 3 cu maddede yaz1h saate kadar gelmif olma11 ve dit zarf1n mii
hiir mumu ile eyice kapattlmit olmas1 laz1md1r. Postada olacak gecik• 
meler kabul edilmez. «3956» 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ye kitaplar1 bntnn 
mektep kitaplar1 ve k1rtaslyeyi 
ucuz olarak A K B A ml1eue-
1elcrinde tedarik edebilirainiz. 

T elefon : 3377 

BULMACAMIZ 
Soldan saga: 

1 - Kalem yontan b1~ (4) Bfik .. 
mek (5) 

2 - Tam kapanrnanu~ (6) 
3 - ince kum (3) Temel (4) 
4 -· Azanuzdan biri (4) Goz ren~ 

gi (3) 

5 - Nota (2) 
6 - Erkek inek (4) f?afak (3) 
'1 - Bir yemi~ (3) Ekmek (5) 
8 - Nida (2) HlSlrn (6) 
9 - Ka - aynen (2) Ate~in sonu 

'(3) Miikemmel (3) 

10 - Sual (2) Tufana ugrayan pey
garnber (3) Deveye ~ok nidas1 (2) 

Yukardan •gi: 

1 - Ugr~ak (9) 
2 - HayA (2) Uykudan gozlerinl 

a~ (f) 
3 - Hayal oyunu '(7) 
~ - Az SlCak (4) Beyaz "(2) 
5 - Deveye ~k nidasi (2) Dargin 

:ca> 
6 - Yama (2) Cebbar '(5) 
7 - Goz rengi (3) Beraber '(2), 
8 - Sofra .(4) Bir aga(; .(4). 

BeyoQlunun merkez yerinde 
Teni, inoda atelyesi, doklor .. 
yamhanesi veya ikametgih 

olmnga elveriJli dort oda, mutfak 
ve banyoyu havi bir dairc kirahktu. 
latiklal caddesi ($1k) sinemas1 kar
t•smda 156 numarah clstiklal apar• 
flmllnl kaplCIStna muracaat. 

9 - Anlanili (6) 
10 - Sert (6) Nida (2) 

GE~EN BULl\IACANIN BAI.Lt 

Soldan saga 1 - Mayil - Et, 2 - A~ 

ta - Kene, 3 - Ka~km, 4 - SI - Akil
siz, 5 - Aratan - Eli, 6 - Ler - Ne, 
7 - Nalbant, 8 - Hibe - Pa - At}, 9 - ' 
Aka - Lenk, 10 - Re - Entari 

Yukandan ~gi: 
1 - Mafsal, - Her, 2 - iranf, 3 -

Yak -Araba, 4 itaat - Leke, 5 - Las~ 
ka - An, 6 - Kmnap, 7 - Ak1l - EnalA, 
8 - Ense - Er, 9 - En - irz - Ani, 10 
-Terzi - A~. 



20 Tcmmuz 1936 

DU~UNCELER: 

- Bu Kepazelik T ~krar Etmemeli ! 
Dun gece blr slnemaya gittim. Bir 

filim oynuyor. Alakadarlar ismini me
lak cdcl'lcrsc stiyliyebilirim. 

Bu fillm nasil oluyor da Tiirkiyede 
gosterilebillyor? 

fstilaci bir emperyalizme kar~1 mem
leketini mlidafo.a eden bir millet adi 
~kiyalar, gapulcular haline sokulm~. 
Ernperyallzmin u~aklan kahraman 
olmu~ar. 

Filim oyle tcrtip e~ ki seyirci 
mrla istilaCllarla beraber oluyor ve 
onlann zaf erini alla~lamaga mecbur 
ediliyor. 

Tiirkiyenin en biiyilk hususiyetle-

Amerikada 300,000 ki§i seyyar evlerde ya~1yormu§ 
Otomobillerin arkasma takilnrak ~e

lcilen seyyar cvler modas1 en ziyade 
Amerikadn nlm1;, yi.iriimii§. Avrupada 
bu tarz e..:leri ynlmz yaz mevsiminde 
gczmek vc hnva degi!'jtirmek i!,;in kul· ~ 
lan1yorlar. Halbuki Amerikada bu bi· 
~im evleri kcndilerine daimi ikametgah 
yapanlann mikdan 19 36 da 300,000 i 
buldugunu bu hafta gelen bir Amerikn 
gazetesi yaz.iyor. Hatta miihcndisin 
biri: cBu harcket boyle devam ederse ~~JittiiltJI. 
30 aeneye knlmaz bu memleket niifusu· 
nun y"8ns1 seyyar olur.> diyorm~. 

~imdi Amcrikada bir otomobil satm 
almd1g1 gibi bu seyyar evlcrden bir 
tancsini kolaylikla vc takaitle tcdarik 
edebiliyorsunuz. l§inizi degi§tirir, bll§· 
ka bir 1ehire gitmeniz laum gclirse, ya
hut kom§unuzdan memnun kalmazsa· 
mz. iyahut ta bulurrdugunuz yerin ikli· 
mine ali1amndmz mt hemen evinizi is· 
tediginiz yere ~ekip gutilrebiliyorsunuz. 

Bu sayyar evlcrin miikemmel bir mut. 
fag1, akar sulan, buz dolaplan var. Bir 
ayda altma dolar masraflan oluyormu§. 
Giinde 250 mil yapmak iizere benzin 
'Ire la tik p rast gibi masraflar dort do· 
lo.r imi§. Boyle bir nrabamn fiati 400 
d olar kadnrm11. Gec;enlcrde Sarasoto
da bunlarm bir scrgisini kurmu§lar, 5 0 
muhtelif model te1hir edilmi§ ve serg1-
} i gezenlerden c;ogu bu gezici evlerc 
imrenerek sipari§lcr vermi§ler. Bu Sa· 
rnsoto § hri Florida yanm ndas1 iize
rindedir. 

Dunyanm en c;ok seyyar evinin bir 
araya topland1g1 yer hurasi imi1. 
Burada §ehir buyiik bir sahay1 seyyar 
evler i~in aynm11. 

Buraya gelen arabalar au, elektrik 
gibi her turlii kolayhg1 buluyorlar. Bii
yi.ik bir de kliip ve istarahat yeri ya
p1lm1§, hatta kendi c;ama§irlann1 kcn
dileri y1kamak istiyecek ev kadmlan 
ic;in bir de c;amn§1r cvi kurmu1lar. On 
bC1 gun ic;inde burnda I 094 seyyar ev 
loplnnm1 . Burnda iki ki§i ic;in elcktrik 
p 1 da ii;.indc olmak iizere Sar oto 
belcdiyesi haftada 1,35 dolar ye.r kiraaa 
aliyormu§. 

Bu arabalarda kt1 ic;in 1s1tma tertibab 
bulundugu it;;in bunun ic;indekiler k111 
da buradn gei;;iriyorlarm1~. Has1h scy
yar evler dahn az masrnfh vc pek ida
reli oldugu i~in giinden giine bunlara 
ragbct cdcnlcr i;;ogaliyormu§. 

Kitap kiralad1g1 gibi tablolar1 da kiraya veriyorlar 
Okumak it;;in kitaplan kiraya veren lcrinde clcgerli eserlcr ka!'§tsmda ~a-

kiitiiphaneler dtinyamn her tarafinda h§mak f 1rsatm1 tern in etmi§lerdi. Boyle 
vard1r. Fakat 1imdiye kadar resimlerio, giderae arhk kimsc tablo sahibi olmak 
tablolarm kiraya vcrildigi goriilmemi§ti. istcmiyecek, hcrkes evini siisleyecck 

k1ymetli cserleri kira ile tedarik cdebi-
Bu hafta gclen lngiliz gazetelerinde lecektir. Kaymetli tablolar boylece her 

okudugumuza gore Londrada cPicture taraf a yayilmq, sokulmUJ olacak. Bir 
Hire> ismindc bir virket kurulmuo, bun- digcr faydaai da oduiizda bir ay ao· 
lar tablo kiralamak iizere bir magaz:a b' · d 

rcrek nihayet btktr~mz 1r rcsrru o-
at;;tl\l,lar, ilk gtinii 35 roim kiralanrn1~. gi§tirehilecek, her zaman yeni lavhalar-
Bundan bir kac; acne evvel de New la gonllinuzii, goziiniizii fenlendircbile• 
York otellerinden birinde kiymctli tab. 

ceksiniz. 
lolan bir hafta veya bir ay kiralamak iize.. Japonlarda pek eskiden beri mevcut 
re bu giizel sanatlar birliklerinin yarda.. bir adet var. Orada hM ev aahibi evi• 
mile haz1 te1kilat yaP.1lm11h. nin butiin duvarlanm bir kac; defa 

Bundan c;ok iyi neticcler almd1g1 ii;;in kaplayabilecek mikdarda c;ok lavha te-
Amerikamn diger ~ehirlerinde de buna darik etmege i;;al1firm1~. Sonra bu tab· 
benzer biirolar a!,;llm11. Bazi t<>h· lolan mevaimlerc, 1enliklere ve sair frr-
retli ressamlar da tablolanm ki.. satlara gore aak 11k degiitirmck sure· 
raya vermek 11urctile kendilerine tile odalarda daima ayni lavhalar, ayni 
bir varidat memba1 yaratmi1lar, manzara vo c;chrclcr kar§mnda kalma-
anyi zamanda gene; sanatkarlar ic;in ev- rnayi tcmin etmi1 olurlarmi§. 

Erzincan bii;ki ve diki~ yurdunda imtihanlar bitmi~ 43 gen~ k1z 
diploma alm1~hr. Resmimizde diploma alanlar vali ve kumandarun 
n!fikalarr ve miimeyyiz heyetile bir arada goriiniiyorlar. 

1 iitiin mahsulii 
~ok igi 

Rekoltenin 50 milyon 
kiloyu bulacagi tahmin 

ediliyor 
Bu y1l Ege mmtakasmdan gec;en sene· 

kinin iki misli olarak 28 milyon kilo tii.liin 
almacag1 umuluyordu. Fakat son yagmur
lar ve dolular yiiziinden bu mahsullerin 
dip vc dip iistii yapraklan bozuldugun· 
dan mahsul miktan ii~ milyon cksilmi~ vc 
25 milyon kiloya dii~mii~tiir. Bunlar kuru
yuncaya kadar yagmur yagrnazsa cok ne· 
Eis tiitiin nlmacnktrr. 

Bu y1I biitiin memleket tiitiin rekolte· 
smm gec;en seneden I 2 rnilyon kilo 
kadar fazla olarak 5 0 milyon kiloyu ge· 
c;cccgi ve hepsinin sat1lacag1 temin cdili. 
yor. Amerikalilar her sene memleketi· 
mizden iic; milyon kilo Samsun tiitiinii 
ahrlar ve harmanlanm Rus tiitiinlerile ta· 
mamlarlard1. 

Bu sene Kmmdaki tiitiinler bozuldu
gundan Amerikalalarm Samsuna katacak
lan tiitiinlcri de mcmleketimizden alacak
lan umuluyor. Bu takdirde bir milyon kilo 
kadar daha fnzla mal almalan ihtimali 
vardir. 

~EKOSLOVAKYA FAZLA TOTON 
ALACAK. 

<;ekoslovakya ile ticari miinasebetleri
miz, d1~ ticaretimizde miihim bir yer al
m11 bulumryor. <;ekoslovakyarun, mem
leketimizdcn satm nlmag1 tanhhiid ettigi 
,1 milyon 250,000 kiloluk tiitiinle knlmt· 
yacag1 anla§1hyor. Bundnn fazlas1 husuai 
takas yolile gonderilccektir. 

Kuru ii:r.iim ve fmd1ktan ba;ika biitiin 
Tiirkiye rnahsulleri de ayni §ekilde ih. 
rac edilebilecektir. 

ihracatm kar~1h8'i olarak mcmlekete 
ithal olunacak mallann bedellcri Merkez. 
banka mca tutulacak hususi bir takaa hc
sabmn yatmlacaktir. 

Merkcz bankas1, <;;ekoslovak milli ban· 
kaamdan gclecck vcsaike ve Turk taku 
heyetinin bcyamna istinaden ihracat~1la
ra paralanru odeyecektir. 

Diyarzbekir 
elektrik f ahrikasi 

ln§aat bitti, tecriibe iyi 
netice verdi 

Yukanda elektrik fabrikasi, ~da 
~iiberlerde bulunanlar 

D.iyar1bekir (Ak~am) Diya. 
rtbekir elektrik fllbrikasmm in1ast bitti, 
makinelcr yerli yerine kondu. Umumt 
miif etti§, vali, kumandan, hclediye rcisi 
ve bir c;ok zevat makineleri gezdilcr 
vo tecriibelerde hulundular. Tecriibe 
iyi neticc vcrdi. 

Fabrika su kuvvetinden cercyan al
maktadar. ~chirde dircklcr dikilmi1, tel
ler ~ekilmi1tir. SipariJ edilen ampul
ler gelince §ehre cereyan verilccdttir. 

GolcOkte musamere 
hmit (Ak~m) - Gol~iik part1 

tc~kllati tarafmdan ~ok giizel bir mii
samere vcrilmi!itir. GOlciikte yeni ag1-
lan giizel sanntlar kolu Ilk olarak Ma
vi yilchnm piyesini temsil etmi~r. 

Gaziantep bele.,diye bOro~aro 
Gaziantep (~am) - Beledlyemiz, 

kurul~undan ~diye kadar gecirdi
gi saf ahati bir araya ve reslmlerile 
toplamak uzere bilyiik bir biiro~ ha
zirla~tir. Bu biirCi?Ur yakmda is
tanbula gondcrilerek tabettirilecektir. 

tHl--llllllUllDlllUllllllllllltllltlUlllDllUlff .. IUlllflMIUbUOI.._ 

"FRANSIZCAn dan 
IKMALE 

kalanlar Prof. cANJEL> dersanesine 
derhal gelsinler. Kopriibaf!., Emln@U 
han. 

ASKERLiK BADISLERt: 

Son Habe§ hareketlerinin 
mana ve ehemmiyeti 

Son haberler Habe~isfanda miihim 
~ete harplerinin devam ettigini 

a~ikar olarak j.?osteriyor 
Asker! muharririmizden: 

.Aylarca milddet bize ~la kalem ya
Zl yazchrchktan sonra Adis Ababamn 
italyanlar tarafmdan i~gali iiezerine 

birdenbire susuveren Ha~ diyanndaki 
hareket haberleri ti~ be~ giinden beri 
bizzat Romadan gelen telgraflarla 
tekrar canlaruverdi: 

Gegenlcrde iglerinde en tanmm1~ 
italyan tayyarecilerile bir de general 
bulunan on dort ki!iilik bir italyan 
grupu klligtan ge~irilmi~, bindiklerl 
tayyareler tahrip edilmi~, Adis Ababa
dan Cibutiye giden yegane demiryo
lunun Diredua gibi en miihim bir 
istasyonu (<;ilnkti burasi Harrar ~eh
rinin istasyonudur) Habe.~lller tara
fmdan ele rre~irilmi~. demhyolu, tcl
graf hatlan kesilmi~ bir ka~ glin sonra 
bu kcsilme .Adis .Ababa civarmda tek
rar edilmi~. hatta sonunda haberlere 
gore bizzat Adis Ababaya hucumlar 
yap1lnu~ ... ilh. 

Bu haberlere bakarak bugilnden 
yanna Habe~istanm italyanlardan 
temizlenecegi veyahut dcrhal bliylik 
captn ~ler gorillebilecegini aklmuza 
gctireceklerden degiliz. Fakat bu ha
berlerin italyanlar zaranna bilyiik 
mana ve ehemmiyeti haiz ol
duguna da ~iiphe edilmemelidir. 
Bliyiik harbte italyayi idare et-
mi~ b~ekillerden biri, bu 
harpte .ttaiyamn dlger milttefik
leri kadar bilyiik faaliyet ve muvaf!a
kiyct gosterememesinin en mi.ihim se
bebini TJ.rablus Garbin i~gall i~in 
senelerce miiddet para ve kan znyl 
edilmi~ bulunmasmda gorilr. Bunun 
miinaka~a gotilrmez bir hakikat ol
dugu iddia edilemez. Belki de italyan-
1arm biiyii.k harpte biiyiik ~ler gore
memesini ortmek i~in icad edilmis bir 
mazcrettir. Fakat iktisacll ve mall kay
naklan diger biiyiik devletlere nazn
ran kit olan italyarun memlcket d~ 
istil~larda bird en bire tik nef es ola
cagi da muhak.ltaktlr. 

Halbuki Habe~istan T1ralus Garple 
Ol~illemiyecek zorluklarla doludur: 
Mesafe anavatana ~.ok uzaktir, tabiat 
~ok daha ~etindir, Sahrayi kebirde 
motorlii kltalan heryere kolayhkla 
ula~tirmak miimkiin iken Habe~is
tanda kabll degildir vc senelcrce miid-

iin bila kaydii ~rt italyaya inkiyad 
etmediklcri ve fazla alarak da bizzat 
italyanlarm fili i~gali altmda bulunan 
yerlerdc, miinakalenin i;;ah darnan 
oldugu igin esasll surettc muhafaza 
edilecegi tabii olan biricik derniryolu· 
nun Harrar gibi buytik bir gamizona 
malik ~ehrinin istasyonunda kcsilecek 
kadar mlihim kuvvetlere malik olduk· 
larm1 gostenni~ bulunmas1chr. Bu bas
kmlarm daha bilyiik mlkyasta b~
ka yei·Jerde tekeniir ettigine {iiiphe 
edilcmez. Medeni · dilnyadan uza.k 
yerlerde cereyan eden bu vakalar tabi
atile matbuata aksetmiyor ve giZll ka
llyor yalmz ~ var ki, vekayi o kadar 
sik ve geni~ teke1Tilr cdiyor ki nihayet 
bunlann da gizlenemiyccek gibl par
~lnn bulunuyor ve bunlar bize ka
dar gelebiliyor. 

Biz; silah terakkiyahrun miistevll
ler lehinde olma.sma ragmen bir mil
let biitiinliigune ve vicdanma sahib 
birliklerin crgc~ istiklallcrine kavu~a
cnklanna kani olanlardamz ve dim-
yada bunun en gi.izel niimunesinl 
gosterrni~ bulunuyoruz. Yalmz elve-
1ir ki bu topluluklar istiklalin, millet 
benllginin onune gegilmez istiyak1m 
duymu~ bulunsunlar ve bunun etra
fmda ycrl~sinler. Hele bu birle~me 
Hah~ diyan gibi ilcra ve ~etin bir 
iklimde olursa 91karanuyacagi m~
kfiller kalmaz. 

Habe~istanda bir hedcfe dogru 
scvkedilen !fete har.bi mlistevlilerl 
canlarmdan bezdirecek kadar giic, 
en genii;; devlet hazinelerini sarsacak 
kadar yiprat1c1 olabilir. Bilhassa bu 
istila klsa bir zamanda iktisadi ko-
Jnyiklan ve faydalan blrlikte get.ir
mezse. 

Hillasa: Son harckat Habe istnnda 
!tete harpleiinin hayli milhim kuvvet 
ve geni~liktc devam etmekte oldugu
nu gosteriyor. Erazi vaziyeti dolaVI
slle bu harbin J.asa zamanda kotii ke
silemiyecegi de asikard1r. Bu hareket 
hi~ deguse italyan emperyalizminl 
yipratma ve memlcket halkmm hak
larma daha fazla hurmet ettirme 
bak1mmdan ehemmiyetlidir ve yann
ki istiklfilin temelini kurabilir. 

l\f. ~evld 

det, belki italyada yapllamn bir ka~ Gaziantep hapishanesinde kurs 
m1sl1 yol in~aah istcr. .A.hall ~k- Gaziantep (Ak~) - Halke~ 
l~~tur, daha cengaver~, ftalyan hapishanedc bir kurs a~arak haftada 
d~gi daha fazlad1r. Ustelik ¢m- iki yol raydah konferanslar verd~ 
diye kadar da miistakil ~~. mektedir. S~me konnlar iizerinde ve-
hlc bir kayit tammanu~tir ... ilh. rilen bu konferansiar mahpus vatan-

Daha bir hayli dilzineye ~anlacak d~la.r iizerinde iyj tesirler blrakmalfo 
olan bu miisaid ~tlar altlnda ~ tad!r. 

diyanrun italyayi d~iinilldligunden Mahpuslarm okuyup yazma arzu-
fazla yipratacafil, masraf ettirecegi Ian da gorilldiigiindcn hapishanede 
muhakkak gorillmektedir. Bizzat ma- bulunan okuyup yazma bilenlerden iao 
re~al Badoglio dahi bunu itiraftan tif ade suretile bir millet mektebi der-
!;ekinme~tir. sanesi a~1lmasI ve bu dersancde ay-

Son harekiitm bize if@ etti~ en nca yurd bilgisi dersleri de vcrilme3l 
milliim nokta ise; bfr deta Habe,Plle- dil~ilnillmektedir. 

Gaziantep (Hususi) - Vilayct dahilinde asayi~ ~k diizgiindiir. Koy· 
lerin eokunda jandanna karakolu kurulmu1tur. Son ydlar i~inde hcmen 
hi~ bir vaka zuhur ebnemi~tir denilebilir. Ufak tef ek mahiyettekiler de 
kahraman ve fedakar jandarmalanD11zca anmda bastmlmaktad1r. Yukanda 
Antep jandannasma mcnsup kabramanlardan bir srnm vo7r. r.:.rnrYH•lc•'!llrf••. 
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PAZARTEStKONlJ~MALARI 

lki y1lllk ne~riyat1m1z bilan~osu 
~ Medcnilik vas1flanndan biri de h~f1z~ I 
aahibi olmakt1r. Vakalar ve ehemm1ycth 
phsiyctler tarih ic;inde, resmi yaz1lar dev
let aroivlerinde, bi.iti.in c;1km10 eserler 
Frans1zlann Depot legal dedikleri ku.. 
rumlardn saklnnrr. ~i.inkii ferdin hahzas1, 
kendisi gibi olez:!ir; bir giin yok olur. 
Medeniyet, devam ister. Onun ic;?n bu 
tiirli.i te§kilata ihtiyaiv duyulmuo. bu ihti
yaca cevap verecek mi.iesseseler kurul
mu~tur. 

lerdedir. Hele tarih mevzuunda ~1km1' 
cserleri buraya katacak olursak, Tiirki
yede en c;ok c;alitma vc ne§riyat mevzuu 
ccmiyet meselcleri iizerindc oluyor dc
mektir. Bu vaziyet, gerc;ekten goz~ c;ar
pacak bir mana ifade eder. 0 mana, biz
ce oudur: 

Tiirkiye, gec;irdigi bi.iyi.ik sosyal ink1-
laplar iizerinde di.i!}i.iniiyor. Bilhassa ha§· 
ka memleketl rde tekcvviin etmi§ ic;timai 
t•egi~meleri ogrenmege heveslidir. <;iinkii 
bu eserler ic;inde bu vadide terciimelcr 
pek c;oktur. Arzu ettigimiz nokta, ic;timai
yat mevzuunda terkibi eserlerin, bizzat 
Tiirk miinevverleri tarahndan yaz1lmaya 
ha§lanmas1d1r. \:iinkii bu eserler, baoka 
§art vc zarflar ic;erisinde ya~ayan muhit 
ve milletlerin ic;timai hayatm1 tedkik ettik
leri i~in, heniiz bu mevzuda etrafh dii
§i.ince sahibi olmayanlan yanho kanaatlere 
ve mukayesclere sevkedebilir. Fakat 
ne de olsa bu vadideki nisbi ne§riyat bol
lugunu mcmnuniyetle kar§ilamahy1z. 

Biiyi.ik devletlerde Depot legarler c;ok 
eskiden yap1lm1ohr. Mesela bugiinkii mii
tekamil oekli ile Fransada 1881 denberi 
var: demek tam 5 5 sene. Bulgaristan
da, biraz gee; kalm1§ olmasma ragmen, bu 
io kati oeklini 1923 de alm10 bulunuyor. 
Bizde ise ( Basma yaz1 ve resimleri der
lemc} direktorliigii ad1 verilen bu miies-
1esenin kurulmas1 ancak 2 temmuz 1934 
tarihinde miimkiin olabilmiotir. Kiiltiir 
bakanhgmm haz1rlad1g1 bir kanunla ya
p1lan (derleme) teokilati gerc;ekten bii
yiik hir ihtiyaca cevap vermektedir. Ba
kanlig1, bu miiesseseyi kurdugu iivin, her 
Ti.irk miinevveri gibi hen de §iikranla 
karo1lanm. 

Derlemc direktorfugi.ini.in vazifesi, 
memleketimizdc biiyiik ki.ic;iik ne kadar 
kitap, revii, mecmua, dergi, gazete, bro· 
ti.ir v.s. bas1liyorsa bunlan giinii giiniinc 
toplamak, kaydedip saklamak, her y1I 
ic;in hiilasalar nqretmektir. Pek k1sa bir 
omri.i olan bu mi.iesseseyi gordi.igiim ve 
gezdigim zaman, ioinde gosterdigi dik
katten dolay1 derin bir memnuniyet duy
dum. 1934, 1935 y11lannda yurdda c;1k
m1§ bi.itiin ne§riyat1 tasnif ve tedkik ede
rek bast1rd1g1, (Tiirkiye bibliyografyas1) 
adli iki kitap, bu memnunlugumu biisbi.i
ti.in artt1rd1. Orada gordiigiim rakkamla
nn beni nhp goti.irdiigi.i diioiinceleri, bu 
iki y1l ic;inde bas1lm1§ kitaplanm1zm bir 
bilanc;osu halinde, siz okuyuculanma nak
ledecegim. ( I ) 

6ncc 19 34 den ha§hyal1m. Bu y1lda 
bi.itiin Tiirkiyede 1 ,468 kitap i;1km1§hr. 
Bu escrlerin muhtelif bilgi kollarma go. 
re tasnifi ve saylSI ooyledir: 

Felsefe 
Din bilgisi 

l~timai ilimler 
Filoloji 

21 Teknik bilgiler 154 
24 Ciizel sanatlar 23 

594 Edebiyat 305 
90 Tarih 133 

Miisbet ilimler 76 Ba§ka ilimler 48 

Bu ne§riyatm 1025 i lstanbulda, 315 i 
Ankarada, geri kalam diger vilayetlerdc 
bas1lm1§lir. 

19 35 y1lmda bas1lan eserlerin tu tan 
1,618 cl· ... 1934 senesinc balul1rsa 150 
kadar fa. 'nlik vard1r. Az da olsa bu bir 
ilerleyi§tir. Bu eserlerin ilimlere aynh,1 
toyledir: 

Felscfe 26 f eknik biJgiler 303 
Din bilgisi 26 Ci.izel sanatlar 39 
J~timai ilimler 678 Edebiyat 277 
Filoloji 63 Tarih 96 
Mi.isbet ilimler 61 Ba§ka ilimler 49 

Bu ne§riyatm I 169 u istanbulda 2 7 7 si 
Ankarada, 69 u lzmirde, gcri kalani 
obiir vilayetlerimizde bas1lm1,tir. Kitap 
rakkamlan gozden gec;irilincc her iki yil
da en c;ok eser ne,redlimi§ olan bilgi ko
lunun i~timai ilimler oldugu goriili.ir. Her 
ne kadar bu rakkamm i!;erisinde kanun
Jar ve talimatnameler bulundugu ic;in, bir 
fazlahk vnrsa da gene rekor ic;timai ilim-

OLONCEYE 

ikinci derecede ne§riyat, edebiyat ko
lunda goriili.iyor. Bu eserler arasmda kii
c;iik ki.ic;iik §iir mecmulan, Tiirk folklorii
ne aid kitaplar, ufak tefck edebiyat eti.id. 
leri vard1r. Bilhassa genivlerin vc genivli
gin ruh g1das1 olan edebiyat eserlerinin 
c;oklugu, sevinmeye deger. lc;leri ate§ dolu 
genc;lerimizin bu mevzulara kendilerini 
genc;ken vermeleri, ruh vc ideal terbiyesi 
ic;in hayrc delalet eder bir i§arettir. Umu
miyetle sanat ve sozii vas1ta alan edebi
yat, her milletin yarmki neslini yeti§tir
mekte kullanacag1 en degerli Ve ozlii bir 
aletidir. 

Bu rakkamlar arasmda onemli bir yer 
tutanlardan biri de teknik eserler oluyor. 
Memleketimizde biiyiik endiistri hayah
nm son y11larda ald1g1 h1z ve yaphg1 ge
li§me, miinevverlerimizi bu tiirlii miiesse
selerde c;ah!lmaya c;ektigi ic;in teknik alan
da ~eni bilgiler elde etmek ihtiyac1 bu 
tiirlii n~riyata sebep olmaktad1r. 

Bizi, ne§riyatm say1silc doyurmayan, 
miisbet ilimlerdir diyebiliriz. l'Yli.isbet ilim
ler hizasmda gori.ilen rakkamlar, bu ilim
lerde yapilm1§ e.'!ash etiidlerden daha c;ok 
mektep kitaplanm gosteriyor. Cumhuri
yet devrine tamamile laik bir cemiyet 
olan Ti.irk milleti, her §eyden once miis
bet ilimlere dayanan bir varlik olmahd1r. 
Hayat bunu istiyor, temasta bulundugu
muz medeniyet bunu istiyor. milletin yiik
sek bir rnedeniyet seviyesine ~1kmas1m 
ideal edinen Turk varhg1 bunu istiyor, he
pimiz bunu istiyoruz. Bu istegimize yap1l
m1§ olan netriyat, tam cevap verecek bir 
halde degildir. Bu hususta bilhassa iini
versitenin ne kadar onemli vazifesi oldu.. 
gunu bir kerre daha hatirlamamak elden 
gelemez. Miisbet ilim bak1mmdan zay1-
f1z. bunu iyi bilelim ve kuvvetli olmaya 
c;ah,ahm. 

l§te size Tiirkiyede 1934, 1935 y1lla
rmda c;1km111 biitiin eserlerin bir hiilasas1 
ve onlardan bizim ~1kard1gim1z mana. 

Hasan Ali Y'OCEL 
~--------------~ 
(I) 19 34 y1h bibliyografyasma girme-

mi§ eserler oldugunu, bu meseleyi kendi
lerile bir tesadi.if olarak konu§tugum bir 
iki kitap sahibi arkada11tan ogrendim. 
Bunlann derleme direktorliigiinii haber
dar etmeleri vc direktorli.igiin de bir kii
iviik ilavc yap1p nC§retmesi faydah olur 
samnm. 

KA DARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

-- Daha nc yapacaksm!... Elalem 
biraz nef es almak, biraz istirahat e~ 
mek ic;in klZlm, kans1ru ahr, bir ote
le gelir ~yle bir ka!; giin ge<;ireyim 
der. Derhal <;i<;eklere anz olan muzir 
tirbllar gibi, kanatlanru gerer, hemen 
zavalhlann ba.~ma musallat olursun!. 
Neni de begenirler ~u kadmlar bilmem 
ki, senin? ... Kirk yildanberi, agzmda 
l!Oylene s0ylene, tuyii dokillmti~ eskJ 
bir ktirk gibl i<;l bo~ komplimanlar· 
la, zavalhlan nihayet kanchnrsm. Zi-

' ya, senin hayatm, garip, kan~1k, ya
lanc1 bir akl~ l<;lnde sonilp gidiyorl .• 
Yann ihtiyarlad1gm zaman sana te
selli verecek, seni cemiyetin i<;inde blr 
mevcudiyet gibi tutabilecek tek bir 
tstinadgahm kalrmyor .. d~ bir ker
re birdenbire bir hi!; olup kalacak.~ml .. 

-- Eee?. Sen ne olacaksm? .. 

- Benim hii; olmazsa bir idealim 
var, onun pe~inden giderim! .. 

- Sen idcalinln pe~inden gide dur, 
bana kan~ma rica ederim!. .. Ben de 
~mdiki halde kachnlann pe{linden gf
decegim ! ••• 

Tefrika No : 17 ___ ,,, 

Bedri Nejad ayaga kalk1yor. Ziya
nm yanma geliyor .. iri, karagozlerini 
Ziyanm gozlerinc clikiyor .. dikkatli dik· 
katli bak1yor ... 

- Ziya diyor; bilirsin ki, ben seni 
ne kadar c;ok severim. On ~. yirmi 
gilndilr beraber y~1yoruz ~uradal .. 
Bir giin aksi bir yere <;atacak, bir hi<; 
yilzilnden mahvolup gideceksinl .. inan 
ki korkuyorum Ziya, senden!. .. 

Ziya, c;apkln gozlerini, kirpiklerinin 
arasmda c1vll c1v1l parlatarak giilil
yor ... Rilzgar, gomleginin, ac;1k ya
kasm1 kalchnyor ... Kuvvetli bir erkek 
agzmm biltiln ihtiraslanm, giizelligi
ni kalm ve klrm1z1 dudaklarmm iize
rinde ta~yarak gene giiluyor ... 

-- Atm olUmii, arpadan olsun, adnm 
sendel... 

Tam o s1rada deniz tarafmdan bir
denbire bir kachn sesi yiikseliyor ... 
Rilzgar gibi, kahkaha gibi, iirperi~ gl
bi tltrcycn ve yukselen bir kachn sc-. , 
Sl. .• 

- Bay Ziya!. .. Eay Ziya!. .. Gclse
nlzc beklfyornzl.. Blzi pl~1a siz goti.i-

IZMIR MEKTUPLARI 

Izmir panay1r1 i~in 
haz1rhklar ilerliyor 

Yeni mahsul iiziim ve incir sat1~lar1na 
ba~land1. Fiatler iyidir 

Izmir (Ak$am) -- izmir beynelmilel 
panayn I eylulde ac;1lacak ve 22 eylul
dc kapanacaktar. Oc; hafta devam edecek 
olan panayu, bu sene Kiiltiir parkta ac;1· 
lacag1 ic;in geni§ yangm arsalarmdan vc 
moloz y1gmlarmdan ibaret olan sahay1 
temizleyip bir taraftan Kiiltiir park1 vi.i
cuda getirmek, diger taraftan da pavi
yonlan fuar havzunu yapt1rmak giic; bir 
i11ti. izmirin c;ah~kan ve yilmaz belediye 
reisi doktor Behc;et Uz, goriilmemi11 bir 
enerji ile c;ah11arak i~leri yoluna koymu11-
tur. 

Kiiltiir parkm, plana gore yedi sene
de tamamlanmas1 laz1m gelen yeni par· 
c;asmdan yans1, bu gori.ilmemi~ .enerji 
ve ivah11ma disiplini sayesindc si.islenmi§ 
ve haz1rlanm1,tar. 

Panayu sahas1 ve civan, zarif bir park 
halinc getirilmi11tir. Otuz bin liraya in· 
§B edilmekte olan biiyiik havuzun in~· 
at1 ilerilemi11tir. Bu havuzda elektrik te
sisatile muhtelif renktc su siitunlan yuk
seltilecek, biiyi.ik havuzun kenarmda ay
nca iki kiic;uk havuz yaptmlacakttr. Bi.i
yiik havuzun renkli sular f1okartmaga 
mahsus tesisah ic;in yedi bin lira tahsis 
edilmi;! ve birivok elektrik malzemesi Al
manayaya 1smarlanm1~t1. Bu malzeme 
yakmda gelecektir. 

Panaymn ac;1lmasma knk be11 gi.inliik 
bir mi.iddet kalm111t1r. Miihim bir mesele 
de panay1r civanndaki meydan ve yol
larm insas1d1r. Bu sene, bunlann bir k1s
m1 in§a edilecektir. Vilayetlcr paviyon
lannda, bu sene mahsullerimiz c;ok zen
gin bir 11ekilde te11hir olunacaktar. Ki.iL 
tiir parkta her giin 200-250 i§c;i c;al1§ll· 
nlmakta ve panay1r hazarhklarmm za
manmda bitrilmesi ic;in gayret edilmek
tedir. Kiiltiir parkm biiyiik kapm I I bin 
liraya, dort yan kap1s1 da dorder b"n 
liraya in,a ettiriliyor. 

ALMAN PlYASASINDA 
MAHSULLERlMiz 

Almanya piyasasmdaki mahsulleri
mizin satiolan hakkmda Berlin Ti.irk ti
caret odasmdan gelen bir raporda mii
him malumat :vard1r. 935 senesi i.izum 
mahsuliinden Almanya piyasasmda mcv
cut stoklar tiikenmek iizeredir. Son &!\• 

t1§lar yap1lmaktad1r. Y eni sene mahsuhi 
ic;in alivre iizi.im sah§lan eylul, birir.ci 
ve ikinci tc§rinde teslim 11artile yap1lmak
tad1r. Fiatler, Izmir ihracatc;1lar birligin
dc tesbit edilenler iizerindedir. Zaten 
daha az fiatle sat1§ yapacak olan ihra
catc;1lar hakkmda kanuni takibat yap1la
cag1 i~in, izmirdeki ihracatc;alardan fiat 
di.i~iirmck gibi bir hareket beklenme
mektedir. 

Y eni mahsul incir satiolanna gelincc, 
fiatler iyidir ve son hafta iivinde Alman· 
yadaki mi.iesseseler taraf mdan miihim 
miktarda vadeli sah!flar kabul edilmi:11tir. 
Sati~lar, son hafta ic;inde c;ok hararetli 
bir §ekil alm111hr. 

!stihsal zamanma kadar iizi.im ve in
ci; iizerinden yap1lacak vadeli sat1§lann 

receksiniz! .. Mel8.hatla, Seniye yukar
da mayolanm glyiyorlar... Kayik <;a
g1rd1k... Haydi, <;abuk gelin gidece
gizl ... Bay Bcdri NejadI da getirin, 
muhakkak getirin olur mu? .. 

- Peki efendlm; ~imdi geliyoruz! .. 
Ziya, heyecanla Bedriye donuyor ... 
-- Bcdri; vallahi bu kadm senin 

i<;in olilyor!. .. Allahru;;kma yapma!. .. 
Biraz giller yiiz goster, ne ol'?", olmez
sin ya!. .. 

Bedri, alchn{l etmiyor... Soguk so
guk gillilyor ... 

- Suratuna balop buz gibi smtaca
gma, kafam <;evir de kadma giil bir
azl. .. Ne kaba adam oldun sen Bed
ri!. .. 

Bedri, hi't o tarafl1 degil! ... 
- Bana bak, Bedri; artik sinirime 

dokunmaga ~hyorsun. Yahu kad1-
na yalandan olsun bir se18.m ver be!.. 

- Ziya; beni 1ahat b1rak. Rica 
ederim! ... 

Gene deniz tarafmdan, ayni ne~e 
ve ayni heyecanla kachnm sesi yilkse
liyor ... 

- Geliyor musunuz, bekliyoruz! . .. 
- Geliyoruz, geliyoruz. 
Ziya, birdenbire Bedriyi bileklerin-

den yakallyor, silriiklilyor .. . 
- Haydi yiirii, gidiyoruz .. . 
- Birak beni, gitmek istemiyo-

rum, i.<;im var!. .. 
- Dcrd dinlemiyoruml. .• Gidece-

miihim bir yekun tutacag1 anla,1lmak
tad1r. Fiatleri dii§iirme tehlikesi mev. 
cut olmad1g1 ic;in Almanyadaki ithallt 
firmalan, miibayaalanm tereddiidsi.iz ve 
tesbit edilen fiatlerden yapmaktadular. 

Almanya piyasasmda Cirit - Kandiye 
ve Korent iiziimleri i.izerinden sati,Iar 
hararetlidir. Bu hararet, bilhassa gcc;en 
seneki iiziim stoklan iizerindedir. lt11l
yaya tatbik edilmekte olan zecri ted
birlerin kaldmlmas1 sebebile bu~day 
ve arpa fiatlerinde hafif bir yi.ikseli, ol
mul}tur. $imdiye kadar yalmz incir aat1-
,1 yapan miihim bir firma, ·halya ile i.i
ziim il}ine giri~mi11tir. Bu firma, vadeli 
iiziim sati11lan i(fin italyada baz1 mties
seselere ilk tekliflerini yapm111t1r. 

Son giinlerde Yunanistamn her tara· 
fma ~iddetli yagmurlar yagm111hr. Bir 
taraftan da k1rag1, muhtelif mahsuller 
iizerinde miihim tahribat yapm111tir. Ma
kedonya ve T rakyo.da mezruatm, bilhu
aa tiitiin, pamuk ve bugday mahsulii
niin c;ok miihim zararlara ugrad1g1 gelen 
haberlerden anla,ilm1,llr. lmla suretile 
ziraate elveri§li bir hale sokulan araziyi 
sular basm10 vc tohumlar, sular tarafm· 
dan gotiiriilmii11tiir. 

Tesalyada pamuk mahsulii kamilen 
mahvolmu~. Mora yanm adasanda yiiz
de 30 nisbetinde zarar husule gelmi§tir. 

Zeytin mahsulii, bilhassa karagadan 
ziyana ugram1!}hr. Yagmurlar yi.izi.inden 
yalmz bugday mahsuliindeki zarar mik
tarmm 120 milyon okka oldugu tesbit 
edilmi§tir. 

Diyanbekir tuccari zahire 
nakliyatmda tenzilat istiyor 

Diyar1bekir (Alq;am) - Mardin -
istanbul tren hattmdan nakledilecek 
zahire ilcretlerinden yilzde yirmi be~ 
tenzilat yap1lm1~ oldugundan Urfa 
ve havalisinden tiiccarlar zahirele
rini ve yeni mahsulii Ak~ekale is
tasyonu vas1tasile Mersin ve ~arkm 
ihra<; iskelesi olan Payas limanlarma 
<;1karmaga ve Diyanbekir istasyonun· 
dan alakalanm kesmege bai;;lam1~lar
dir. Bu vaziyet kar~1smda Diyanbekir 
zahire tacirleri endi~eye dil~mil~ler

dir. Bu tenzilat dolayisile tilccar Di
yanbckirden bugday scvketmekte te
rcddild ediyor. 

Diyanbekir dogu illerinin zahire 
ihracati noktasmdan en milhim bir 
transit merkezi olduguna gore Diyan
bekir - istanbul hattmda da hi<; ol
mazsa ayni nisbette tenzilat yap1lma
s1 temenni ediliyor. 

lzmitte ~ocuk bahesi a~1ld1 
izmit Qocuk esirge kurumunun se

nelerdenberi emek vererek meydana 
getirdigi Ta~1lar ba~mdaki <;ocuk 
bah<;esi ac;1lm1~tir. 

giz !. . . i~te o kadar I. .. 
- Gitmiyecegim!. .. 
- Gideceksin! .. 
- Zorla rm!. 
- Evet zorla! ... Artik sen i~i kepa-

zelige doktiln!.. Buras1 Aye Haralambos 
manastm degil, anhyor musun? .. Bil
yiikadaya geldik, Bilyukadaya! ... Goz
lerini dort a<;!. .. i~te o kadar!. .. 

Bcdriyi kap1ya dogru sUrilklilyor ve 
soylcniyor ... 

- Yedigi naneye bak ~unun artik!. 
Biltiln Adanm kmlchg1, pe~nden ko~
tugu kachn arkasmdan geliyor da, o 
aldm~ etmiyor be! ... Dilnya tersine mi 
dondii nedir bilmem ki!. .. 

Kap1 .. koridor, sofa ve tahta merdi
vcnler ... Merdivenlerden a~ag1 y1k1hr 
gibi iniyorlar! ... 

BiR KAYIK GEZiNTiSi! ..• 
Sakin bir deniz iizerinde, iki be

yaz kay1gm ag1r agrr ilcrledigini gO
rilyoruz... Kayiklar, Biiyukadanm 
Heybeliye bakan sahillerinden, 'tam 
agaglanrun gOlgeleri ile oyna~rak 

Yorukali piajma dogru gidlyorlar. 
Ondeki kay:ikta, ti<; kadm ve bir erkek 
var! .. Kadmlar mayo ile oturuyorlar ... 
Gilne~, bu g1plak kadm vilcudlerinin 
iizerinde, i~i buz tutmu~ bir cam lev
ha gibi parhyor ... Erkek kilrckte ... 
Tilyleri u<;u~an g1plak kollan, dcrinc 
dogru baktik<;a siyahla~an esmer gog-
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KADIN K0$ESI 

IE: liiii1 IP> Ir 0 liiiil ~ 
maly©Oc§lrr 

Bu sene giyilen mayolar arasmda em· 
prime jerseyden olanlan c;ok ragbet bul
mu§tur. Modelde gori.ilen mayo lacivert 
iizerine mavi c;ic;eklidir. 

... ,,a,,,,.,,., .... ,, ..... ,,,,.,.,,. .. .,,,,,, ... ,, .... , .... ,"'''"'"'""'"''"''"•"" 

Eminonii Halkevi 
Binan1n geni~letilmesine 
gelecek ay ba~lanacak 
Eminonii Halkevi binasmm geni~ 

letilmesi kararla~tmlm1~, evin eUnde 
bulunan para yeti~mediginden beledi
ye biltc;esine de tahsisat konulmu~tu. 

Binarun geni~letilmesine aid plan 
alakadar makamlar tarafmdan tcdkik 
ve tasdik edilmi~tir. Belediye bilt<;esi 
vekaletten gelince in~aata hemen ba~ 
lanacaktir. Halkevinin yeni konfe
rans ve toplanti salonu l}imdiki salo
nun il<; misli bilyilklilkte ve sesi akset
tirecek tertibaV.:. haiz olacakt1r. in
~ata onilmuzdeki ay i<;inde ba~ana
cakt1r. 

Muradhda an1t 
1\luradh (Ak~m) - Atatilrkiln 

Trakya seyahati esnasmda Muradhya 
ugrad1klan vakit go<;men evlerini ted
kik buyurduklan s1rada ilk girdik
leri Romanyah bir go<;men evinin av
lusuna nahiye, bir amt diktirmi~ ve 
ilzerine de Atatilrkiln geldigi tnrihi 
yazchrm1~br. 

KIRKLARELiNDE PENNI 1\IEZBAM 

Klrklareli (Ak~am) -- in~aSI mii
teahhide sekiz bin kilsur liraya ve
rilmi~ olan fenni mezbahamn in~att 
bitmek ilzeredir. Yakmda ag1lma tO
reni yap1lacaktir. 

sil, dagm1k ve peri~n sa<;]ar1 ile eski 
bir Yunan heykeli gibi duruyor er
kek! ... Q1plak kadmlarm gozleri, er
kegin gozleri iginde ... Ag1r ag1r ilerli
yorlar ... 

Arkadaki kayikta ise tek bir kadm 
ve onun kar~ISmda kilrek ~eken tek 
bir erkck var ... Ondeki kay1gm pe~ne 
tak1ll1ll~ar gcliyorlar . . . Kadm; tah
minen otuz, otuz iki ya~lannda gorii
nilyor ... Komiir gibi simsiyah sa~lan 
k1v1r k1v1r k1vnlarak kulaklanmn ar
kasma. dokillilyor ... Kumrala ka'tan 
esmer bir yiizil var. Bu kumrala ka
!:an esmer yiizil iizerinde, bir 'tift irl, 
ela goziln panltlSI yamyor ... ~lk ve 
ma vi bir mayo... Ayagm1, ayagmm 
ilstilne atm1~!. .. Gilne~. mayonun ma
visile kan~arak, s1cak ve tath bir gol
ge halinde, bu <;1plak, esmer ayaklann 
iizerinde titriyor ... 

Erkek hig o tarafl1 dcgil!... Ag1r 
ag1r kilrekleri ~ekmege devam ediyor. 
Arada, sirada iri kara gozlerinin fize
rine dil~en yumu~k, kestane renkli 
sa~lanm, kafasiru silkerek arkaya at1· 
yor, ve sonra gene kuvvetli, !;lplak kol• 
Ian ile tekrar kilreklere yap1~yor ve 
gckiyor ... Bazan gozlcrinfn istemiye
rek, kadmm <;1plak ayaklarma tak1l
d1g1 oluyor. Fakat derhal ba~1m ~evi
riyor, gozlcrini sahile g6lge vcrcn <;am
lann arasma dondilrilyor! ... 

(Arkas1 var) 
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6enG ylld1zlardan Irene Dunne tiirk 
yemeklerinden 'ikiyetGi 

"YoQurtlu kebap, dolma, pilav, baklava yedim. Hepsini 
beQendim. Fakat o gece midemdeki aQ1rhktan 

uyku uyuyamad1m,, diyor 
Paris {Ak~am) - Hollivutun me~

hur y1ldlzlanndan irene Dunne bir ikl 
giin evvel Parise geldi. Kendisinden 
bir mtilakat rica ettim. Ricami kabul 
ile indigi otelde beni kabul etti. 

Gene; yild1z Avrupaya Queen Mary 
vapurile seyahat etmi~tir. Seyahatin
den ~ok memnun goriinuyordu. Bu 
memnuniyetini ~u suretle anlatti: : 

Queen Mary, o ne gi.izel vapur ... 
insan kendinin bir ~ehir ic;inde se
yahat ettigini zannediyor. Ne ti.irU1 
eglence isterseniz vapurun i~inde 
mevcut ... Sinema isterseniz var, tl
yatro isterseniz var, spor isterseniz 
var, htilAsa her~ey var ... Vapur kat 
kat o kadar yuksek ki inip ~I.kmak 
ihtimali olmad1gmdan muteaddid 
asansorler yapllm1~, ah~ veri~ ihti
yacm1z var m1 milkemmel bir c;aq1st 
var . Orada her istediginizi bulursu
nuz. Qoraptan ~apkadan b~llyarak 
tuvalete aid en ufak ihtiyac1mzi te
min edecek her ~ey var. Londranm 
bliyi.ik terzilerinin ~ubeleri, buyi.ik 
ayakkab1cllarm ~ubcleri, ~apkac1lann 
~beleri, hatta. elmas<;1 magazalan
run ~ubeleri bile var. Me~hur elmasc;1 
Vancleffin ~ubesi de var. 

Btiyilk terzilerin modelleri bile unu
tulmam1~. Tuvaletlerimi Pariste yap
tirmak niyetinde idim, fakat bir kls
mm1 vapurda siparl~ ettim. 

En zevkime giden ~eylerden biri de 
vam~run bah~esi. Gi.ivertenin bir k:ls-• 
n:.i bah~eye aynlrm~. Yerde ~imenler 
ufak aga~lar, ~i~ekler k~lar bile var. 
Bahc;e sandalyeleri konmu~ arzu eden 
kahvalt1srm orada ediyor. Ben de sa
bah kahvalt1rm orada ediyordum. 
Emin olunuz ki Hollivuttaki evimin 
bahc;esinden farkll bulmuyordum. in
san kendini vapurda degil hakiki bir 
bahc;ede zannediyor. 

Normandi ic;in de pek gtizel diyor
lar. Amerikaya giderken niyetim 
onunla donmektir. Bilhassa Fransiz 
yemeklerini pek severim. Fransiz ye
megi yemek ic;in Fransiz vapurile se
yahat etmek istiyordum. Fakat Queen 
Maryyi o kadar medhettiler ki onunla 
gelmege mecbur oldum! 

- Yemege meraklmz var gibi gO
rtiyorum. Hi~ Turk yemegi yemediniz 
mi? 

- Yedim, yedim. Parise gelir gel
mez daima yedigimiz ~u mal1lm ye
meklerden ba$ka bir yemek nerede yi
yc bilirz diye dti~tintiyordum. Bir reh
berimiz vard1, ona sordum. Megerse 
kendisi istanbullu bir Ermeni imi~. 
•Sizi Haciyamn lokantasma gottire
yim memnun kalJ.rs1mz» dedi. Haciya
nm ~se d'Antendeki lokantasma go
ttirdti. 

Yemek listesini getirdiler. Fransiz
ca yaZilrm~ aroma anlamadlglilllZ bir 
takun isimler. Rehbere sordum. cHan
gi yemegi tavsiye ediyorsunuz? «Valla
bil Ben Ermeniyim dolmayi ~ok seve
rim, her halde sizin de ho~unuza gi
decektir. Daha iyisi az az bir <;ok tfulii 
istiyelim. Hepsinden tadlmz. Ona 
gore arzu ettik1erinizi tekrar istersiniz~ 
dedi. 

Rehberin tavsiyesi uzerine yogurtlu 
kebab, pila.v, dolma, sebze, baklava 
Jsteclik. Hepsini begendim, birer par~a 
hepsinden tatalun derken ~ok yeml
~iz. Ben de zevcim de o gece midemiz
deki agirhktan uyku uyuyamachk. 
Amerikan yemeklerini bilirsiniz. c;ok 
sade yemege al1~nn~1z. Bilhassa biz 
sinema artistleri zaylflamak i<;in re
jim yaptig1m1zdan midelerimiz bozul
mu~tur, omm i<;in boyle ag.J.r yemek-

trene Dunneun Ak~ma hediye ett.igt resmi 

ler yiyemeyiz. Yemekler pek lezzetll 
amma ~ok da agrr, Tiirkler bu ye
mekleri yiyerek nastl uzun y~yor
lar ~a~yorum. Kavrulmu~ yaglar, so
ganlar, tavalar, o ne agu yemekler 
insan bir kere yiyince mi de f esadma 
ugruyor. 

- ~imdi bizde de bu cihetlere dik

kat ediyorlar, ~ok kimseler gayet Sihhl 

yiyorlar, bilhassa genc;ler ~i~manla
mamak i<;in <;ok hafif yiyorlar. 

- Amerikada bulundunuz bizim 
nas1l yedigimizi bilirsiniz miitehas
s1s doktorlar gazetelerde hergun sihht 
yemek listeleri nan ederler bu listelere 
bakar ona gore giiniln yemek liste
sini yapariz. Bu suretle bir ~ok mide 
vesaire hastallklarm oniine ge<;ilir. 

- Parise gelmekteki niyetinizi oku
dum, madam Curieye aid bir senaryo 
yazdlnp me~hur A.Umin roltinti. yapa
cakrm~1z? 

- Evet Londradan bilhassa bu me
seleyi halletmek i<;in madam CUrienin 
k1zlarlle gorti.~ecegim. Kii~ilk klZ1 
rnadmazel Eve CUl'ie ki biiyiik bir 
otordramatiktir , kendisi me~hur an
nesinin hikayesini yazacak ben de 
o rolil oyruyac.agun. Sevincimin de
recesini tasavvur edemezsiniz boyle 
biiyi.ik bir kachrun roliinii yapmak 
benim i~in ne biiyiik bir ~ref ve bah
tiyarhk olacaktlr. Bu roi meslegimin 
en ~erefbah~ bir rolti. olacakbr. 

Esasen boyle insaniyete biiyiik hiz
rnetleri dokunmu~ olan me~hur kim
seleri can vc gontilden takdir ederim. 
Yapacag1m rol hakiki ve imaniyete 
layik biiytik bir insan roli.i olacak. 
Hayali roller insana ne kadar heves 
verir. Bir muharrir oturmu~ bir ka<; 
gun i~inde bir hikaye dtizmii~, ya ash 
var ya yok, bu rolii ne kadar hevesle 

temsil edebllirsiniz. Ben bu rolU yal
ruz hevesle temsil etmekle kahmya
cagun, bana boyle ~erefli bir frrsat 
~Ikarchg1 i~ln madam Curienin hati
rasma ebediyen minnettar kalaca-
gun. 

- N azanruzcla bir filim ile bir zen
gin arasmdaki fark neclir? 

- ik.isi arasmda pek biiyi.ik fark 
varchr. Bence mada Curie, bir Rokfel
lerden, hattA. bir ingiltere kralmdan 
daha bi.iyµktilr. Qilnki.i ingiltere krall 
kendinde bir meziyet oldugundan 
kral olma~br. Tevariis etti~lnden 
olmu~tur. Rokfeller derseniz Amerika
mn bir kisnn servetini eline alarak, 
Yani Amerika ahalisinin bir klsnn 
hakklru istirdad ederek Rokfeller ol
mu~tur. Halbuki madam Curie servet 
yaparak kimsenin hakklm almB.ml~ 
bilfiltis icad ettigi Radyumla bir ~k ki
~ilere insaniyete servet ve s1hhat ver
~tir. 

- Bir Alim olmagi bir sinema artis
t! olmaga tercih eder miydiniz? 

- Ona ~i.iphe mi ediyorsunuz. Maa· 
mafih boyle demekle sinemadan 1krah 
ediyorum demek istem.iyorum. Sana
tirn.i severim. Sinemamn pek biiyiik 
bir sanat oldugunu ve insaniyete pek 
biiyi.ik yardunlar1 dokunacagma ka
naatim varchr. A~lk~a soylemek icap 
ederse diinyada en ~ok para kazan
chran bir sanatt1r. Sinema yilchzlan 
arasmda buyiik zenginler varchr, ~ar
lo, Duglas Fairbanks, Harold Loyd 
milyonerdirler, bunlardan ba~ka Var
ner Bakster Vallas Beri daha baz1 
ytld1zlar <;ok biiyiik paralar kazamr
Iar. Maamafih bir sinema artisti ile 
bir tl.lim arasmda ~ok fark vardrr. 

(Artistle millakatumn ikinci k:Ls
num gelecek mektubumda yazacagim..) 

8.0. 

Sahtfe 7 

ATiNADA GARiP BiR E V 

Sand1klardaki biitiin e§ya 
par~a par~a ediliyor! 
Kii~iik hizmet~i k1z1n evden 
uzakla~t1r1lmas1 tavsiye edildi 

Atina, (Hususi 
muhabirimizden) -
Bir haftadanberi A
tinada habl itikadlara 
inananlar derin bir 
beyecan ve endi§e 
i9inde ~rpmiyor-
lar. Yunanistanda 
batil itikatlara ma
nanlar ise az dcgi}.. 
dir. Halla tela§a dii
aiircn hadisenin taf
ailati 1udur: 

Atinada Aya Pavlo 
mahallcsinde I 9 sene• 
denberi Diyaman
dopulos nammda bir 
.Yunan genarah ai
leaile beraber otur
maktad1r. Genera
hn refikast sagdrr. 
Biri kiz, oteki erkek 
OU ~ocuiu vard1r. Atinada esrarengiz badiselerin cereyan ettigi ev ve bll 

Bu ,J 9 •ene zar- evde oturan Diyamallllopulos 

fmda evde gcneralla ailesinin huzur ve 
rababm bozacak hi.; bir hadise ol

mamJ~hr. 

Bir hafta evvel generalm zevc~, san
dtk1an a~t1g1 zaman kJzmm cihaz takim· 
larmm garip bir 1ekilde parc;alanm1§ ol
dugunu gormii§ ve hayrette kalm1§hr. 
Genera1la ~ocuklan bu hadiseyi ogre
nince, bunu s1c;anlann sand1klara girerek 
cibaz tak1mlarm1 parc;alamI§ olduklanna 
atfetmi§ler ve bir ehemmiyet vermemit· 
brdir. 

Fakat mesele, bununla kapanmam1§, 
ertesi sabah ta bir giin evvel sapasaglam 
bir surette yerle§tirilmi§ c;ama§1rlar lime 
lime ed ilmi§ bir halde bulunmu§tur. Bu 
ikinci vaka, ev haJkmm bittiabi tela§ ve 
endi§esini uyand1rrnt§, ayni hadiseler mii
teak1p giinler de devam etmi§tir. Hatta 
general evine gelip te iiniformas1m c;1-
kararak elbise dolabma yerlc§tirdiginin 
ertesi sabah dolab1 ac;hg1 zaman iinifor
mas1mn p.yam hayret bir 1ekilde par
~alanm1§ oldugunu goriince, kendisi de 
telita di.i§mi.i§, bir ka~ gi.in ic;inde sivil 
ve askeri elbise)eri ayni esrarengiz §e· 
kilde tahrip edilmittir. 

Hatta, bir sabah general uyand1g1 za
man biitiin elbiseleri parc;aland1gm1 ve 
giyecek elbisesi kalmad1gm1 gormii§tiir. 
General sokaga c;tkabilemek ic;in kom. 
1ularmdan bir kostum almaga mecbur 
kalm1§br. 

G enerabn ailesi bu gayam hayret ha· 
diaelerin cereyan ettigi oday1 bo1altarak 
orada ne varsa evin batka odalarma 
nakletmi1lerdir. Fakat bu na.lol keyfiyeti 
tahribatm euarengiz bir surette devam 
etmesine mani olamam1§, en nihayet za
valh generahn evinde biitiin c;ama§1rlar, 
~ar1aflar, p~kirler bu 1ekilde lime lime 
edildikten aonra srra ev e§yasmm ve mo
p ilyesinin tahribine gelmittir. Evin aa
lonunda ve digcr odalannda mevcut 
k oltuklar, eandalyeler, masalar, hatta 
aynalar esrarengiz bir aekilde kmhyor, 
aile efrad1 bu manzaralar kartismda deh-
1ete dii§i.i<yordu. -

Bir ak1am biitiin a.ile efradJ, bir odaya 
a1gmarak geceyi gec;irirlerken, on ii1t ya-
1mdaki hizmet1ti k1nn odasmdan gelen 
keskin bir feryad duymu1lar ve oraya 
ko1mutlardu. 

General ile ailesi odaya girdikleri za
man kiic;iik h.izme~i kmn kabuslar ara
smda yatagmm ic;inde luv
nm kivnm luvranarak inledigini ve ayni 
zamanda k1zm ba§mda, sanki esraren
giz bir el tamfndan kopanlm1§ gibi bir 
tutan sac;1mn dibinden koparak ha
valand1gm1 gormii§lerdir. 

Ev sakinleri. bu korkunc; m anzara kar
l}Jsmda artik bu evde bir dakika bile 
oturmaga cesaret edemiyerek pijamala
rile sokaga firlam1§lar ve kom~ulanna 
iltica eylemi§lerdir. 

Yunan zab1tas1 yapllg1 tahkikata ve 
evde nobc:t~i ikame etmi§ olmasma rag
men bu esrarengiz hadiseleri aydmlat· 
maga muvaffak olamad1g1 cihetle biiti.in 
ev e§yas1 harap olan general, ruhi aral}
ttrmalar cemiyeti reisine ba§vurarak 
evinde cereyan edip ak1llara hayret ve
ren hadiseleri hirer hirer anlatm1§ ve der· 
dine c;are araml§hr. Yunanistan ruhi ara~ 
hrmalar cemiyeti reisi hi.itiin bu hadise. 
leri, cvde kiiirilk hizmetc;i kmn benligin
de bulunan radyo enerjik kuvvetlere 
atfetmi§ ve §U iki c;areyi tavsiye etmi§tir: 
l - kiic;iik hizmetci klZJ, Atina haricine 
ve mi.imki.inse koyiine gondermek, 2 -
§ayet, hizmetc;i kiz uzakla§hnld1ktan son
ra bu esrarengiz hadiseler durmazsa bit 
seyahata c;1kmak 

Yunanistanda bu kabil hadiseler ilk 
defa vaki dcgildir. Bundan on i.ic; sene 
evvel Girit civannda zengin bir koylii
niin l 2 ya§mda bir hizmetc;i km vard1. 
Koyliiniin ~am~1rlan, ki.ic;iik miisellesler 
§eklinde paramparc;a edildigi gibi yiyecek· 
lere toprak ve pis maddeler de kani,h
nhyordu. Biitiin bu hadiseler, hizmet~i 
kizm adet zainanlannda cereyan ediyor
du. Hizmetc;i kiz, evden kogulunca bu 
hadiselerin arkasJ kesilmi~tir. 

Gene Yunanistanm Misolongi kasab~
smda bir kahvehanenin tabaklan, fin
canlar1, bardaklar1, masalan ve iskem
leleri ktnhyor, birbirlerine kan§hrth
yordu. Bu hadiseleri o kahvenin ki.ic;iik 
garsonunda radyo enerjik kuvvetleri 
doguruyordu. 

~imdi general, ruhi ara§tirmalar cc· 
miyeti reisinin tavsiyeleri mucibince kii
c;iik hizmetc;i klZI, koyi.ine gonderm 0 ge 
karar vermi§tir. Bakalim bu taht ibat 
duracak m1? 

Gaziantep (Hususi) - Buraya 45 kilometre mesafedeki Cabahoyiik 
ve 12 _kilometre mesafed~k! DUI~k m"ev~ilerinde ~ok k1yrnetli Eti 
eserlen bulunmu~tur. Her 1k.1 mevk1 de esk1den muazzarn birer ~ehirdi-
lcr. Diili.ikte son bulunan asardan ikisinin fotografisini alarak gondc· 
riyorum. 





KUMBARA i>ESTEKTIR 
If Bankas1n1n kumbaralar1n1 a/malt/a, 

yaln1z para blrlkt/rm/f olmaz, 
ayn1 zamanda 1 

Talllnlzl de denemif 
olursunuzl 

If Banll.., ..,,,,,, •• I/I'll •••duat1 
bu/unan blltOn kumbal'll sahlplerlne 

aenede 7 defa kur'a ~ekerek 

20,000 Lira miikifat 
"''"'· 11•1tat1an1 10,000 Ura1 hr ••• 1 1110 

Birincige 1000 Lira 
llc.incige 250 ,, 
10 ki,ige 100 gii.zer Uractan 1000 ,, 
20 ,, 50 elli1er 1, 1000 ,, 
17 5 11 10 onar ,, 17 50 11 

Cemen 207 ld,ige 5000 

lk1$er bin llrallklar: 
Dlt•• •• , k•tl••llba ... lllrbul• ,.al• 
am I JrtpJ'• 1k1 Illa Ura yftlll~or. 
B• k•tl••l•• ••• •••• ,.11at, Ba.t.raa, '!'•••••, a,.1u we Blriaol •~ .. .,.,,. 
Ja.nma Ilk sbl•rl ~ap•••akta•r. 

Beyoglu Vak1flar DirektorlOIO llAnlan 

Sahl1k vak1f mahlul mallar. 
p_,. p&l'MI 

L K. 
I '9 BvoMund• Huaeyin aia mahalleainde Bilezik ~ 

lra)lnda etki 56 yeni 58 No. b 11 metre 68 aantim 
anamn tamami. 

317 80 rt 00 HUka1d• SltHlcede Mahmut aia mahalleainde 
Fih"boa aobiinda 7enl 41, 43, 45 sa11l1 ~ bap 

CAFER F AHRI nin 
eserlerinden 

-YEHi HARFLERLE 
S.vat "H Poli• kopeii IO 
Tavuk haatahklan 25 
Tavuklan ~It yumurtlatmak 
it;in ne yeqirmeli) 2S 
Ne zaman c:.ivciv ~rm.Ja) S 
Tavuk~ulukta muftff~ 
mn) 21 
Tawkouluktan ...i para 
kazarular) 21 
NMil t.Yuk~uluk ,.apdmaladar) IS 

F.SKI HARF'LERLE 
Mm.-1 :reni tavuk~uluk 100 
K~ healemek ueulii 2S 
Av ve aalon kopekleri II 

.... ;rai: tKBAL ldtUni 

A K$AM NE$RI YATI 
• lskontela Sabf Usted 

Ho. K - . .-;;.;..;;~ 

1 Kil~k banlar '15 
2 KlVU'Clk Pqa '15 
3 Dell •30 
4 Yah Capkm1 '80 
& BU Perdenin Arkaamda 4o 
e Dliiln Gecesi ioo 
7 Sumer Km S2I 
8 ~ Btr OQnef ~,., '• 
9 .,.,... Kuyu a 

10 Xadm Asker 01una 10 
11 Pembe Mqlahh Hanun · 
12 Pembe' Pirlanta~ 
14 tki cinayet · iecesi 

.15 ltalyadan Amerikaya DUil 
u~ 

II IJlnnelrtepler ~ Yuduncl 
'1'arth Hulbul, 10 

lt !ttfhat \'e Teraldd Tarlhlnde 
Esrar Peroest 150 

JS Karacaahmedin esran 25 
19 ~ Merkezine Sefahat '25 

llaY'VQI• A-. l 
ti Btnema Takbrlmi l 
2' Bir bclm "" • 25 lstanbuldan Londraya $i1epJe 

0

bir 'yolculuk 'l5 
21 Nereden geliyoruz ~ 
• a.wAl SaVlfl N-1 Oldu 80 
28-33 ~ J.i1pm (Bir. Cildi) ~ 
34 biih Otreni10r'Um 30 
35 Co&rafyada bk Adun 50 
38 ~ocuklara Colfafya Kiraatleri 50 
3'1 Fml Ahmet 80 
38 Devier Kalcbrum 75 
39 ~ l'u1masi ·50 
40 Yery(izii GOky6zU UO 
4~ Cilceler ve Devier memleb-

:tinde Gulliverin SeyahatJerl n 
42 Edebl Hatiralar IO 
a Bir ~ Tilrk Kmnin Amerlka 

YolcUlutu '5 

AK$AM okuyuculeMne 
mehaua Yo 20 .. 

ISKON'l'O KtJPONU 

Bu kupenu keaip •Aqem llatbaua 
Kltap Servisinea getirir ftJ8 a&Mfe
~ yukandaki 1iltede belenece
llniz lcitaplann fiatmdan size yiizde 
!I iakonto ~· 

li..-baan tamami. D H t:. C I 
979 oo 74 00 Toplumede Defterclar EMilfadd maliialle1incle r. anz ema 

Defterclar pbf11Dd& mflnheclim ~ Ali P&f• D+3:re lllitelasr1111 
camii imannaa mepta 178 metre anama tamam1 Pazardan batb siinlerde atledmt 

1375 00 104 00 Ka11D1pqada Y eai~de Kadi eM)m)et caminin •nra aaat (2,5 taa 6 ,.a) bdar J.tan .. 
650 metre murabbai &l'IUI. bulda t>Wanyolanda ( 1 CM) namarab 

huausl kabineainde hulialanni bbul .. 
Yukanda 7azab mallarm tamam1ma mfdki,etleri pefin para lie Ye der. Sah. cumart.i sGnled •I.ah 

4 Temmumz 936 tarihinden ih"barea l>lr ay mlddetle Ye pazarbkla c9,S .. 12~ aatleri bakikl fakara,.a mah· 
a~lk arttirmaya ~tkanlm1tt1r. ltteklilerin Jbcle :Jedi bu~uk pek ak~ austur. Herkeain haline pre muamele 

I "I 5 .&.::r...1 t01 9!6 .-•rtamba aktam1na kaclar Beyoflunda Valuflar olunur. Mua,.enehane ve ev telefon: 
en • ,..... -r- I 22398. 1<ltlik telefon 21044 

clirektorliliGnde mahltlt kalemine mlracaat eylemeleri. (3723) • 

Pu<lralar1 
Ince, hueaa kad1nlann en bii-

7iik zevkleridir. Beyaz, Ratel 1-2, 
Pembe 1-2, Okr 1-2 renkleri var
cl1r. Tiirkiyede pudra ve itriyatta 
en ziyade muvaffak olan ve bei• 
ailen Hasan Pudralamun taldid
lerindea •"'mmz ft Haun._.. 
bama w ,_.. dldrat etlinls. 

Kutuau 30, bityiik 50 kuru1tur. 

HASA1f TRA$ PUDRASI 
ID • 3C> kurufbar. Hasan Cocak 
Padrua fmta ., paket 10 lmnlt
..... Huaa T.. Puclran yanm 

Ualak bbl • braftar. 

Devlet bemiryollan ve Limarllan lfletme 
Umum ldaresl llAnlan 

* Haydarpatada ltletme mufettitliii kuun hekimliii mnrincle las ~ 
... t 10.12 ye Ye 14 ten 17 ye kaclar bulunmak uzere kapal1 bir etc.aobd! 
a~ik ekailtme ile ye bir aene middetle 27 /7 /936 puarteal dnil aaat 
10 cla Hayd&rp&fada 1ar bina11 dahilincleki 1 inci ltletme komia:roma 
tarafmdaa kira ile tatulacakbr. Bu it i~in muh•nt•• a,.Jlk ldra ... ........... 

... I ••• 144 lira llRlftkkat teminat ile ···•D eahibi ......... 
dalr ,. ........ O.U etmelm w 4 bcl aaddeai macillilace 
ite alw=•ie -.u Mr,,.,__... ile ....... 
atbal aaatblden enel komlaJ'cma mlracaatlan lbmadlr. Ba S,. UI 

.,mameler komiqoa tarafaMlaa .WwM eh.I• (Bl) 

II... n• b•••lt»i Is• '-*'I ... da JUm m•lzeme 14/8/d 
Came aibdl hbalanacla allterilea aaatlercle kapah zarf atali ile A.. 
karada ldare bina1mda nba almacakbr. 

Bu itlere 1irmek iateyenlerin hizalanada 10aterilea muvalrkat 
teminatlar ile kanunun ta,U. ettiii wailWan ft re-t aazeteaia 
7 /S/936 tariti Ye 3297 amaarab ailhumcla intifar etmit olan tife 

·-·--~ ~ .. ~ ·~ .-1ure-.. ... ~:~ .... ,.... ..at(l4-11 
_..... ..... te8er iPD ..... (14,IO-a) ltli - .......... 
..... ... .ah ...... (14,4S-e) ' ft ...... lnlaalar .. de 
(I ... ) ...... ~ a.w111- ftlmelai lkuadir. ~ 
p&rUIS olarak Aabrada Mals11ae ........_.. lla~arpaptla Ti 
liim ve Sevk $eflijinde claitblmaktatlll'. (4010) 

l1mi Muhammen Muvakbt Ebillme 
bedeli temimt ... 11 

Muhtelif h1rdavat malzemeai. 3260,50 lira 244,14 lira 15 

Cem'an 33700 kilo malatelif eb'•t· 
ta ldi ve.,.,,_-..W icia ciako ....... 1388 • 702,60 • 

C..'u SIOO kilo aaulatelif ell'• 
ta plyanbe kahlo tel 2191 • 194,62 • 

Cem'an 8250 kilo mulatelif eJa•a'" 
ta demir tel tavl•nmlf aoba teli, 
1alYanize demir ve bai teli 800 
rulo dikenli tel, 500 metre kalbur 
teli. 3643, 75 • 273,28 • 

Cem'an 4700 kilo mubtelif eh'al-
ta bl'f'ID levha. 1316 • 98,70 • 

• 
18 

lfah-mmen bedeli (10875) lira olaa 110 tonu eifi mete 1MO -.-ii~ 
~ Prsen, mete mQlGtu olmak kere Ye c:ma'aa 1450 ton oc1aa 
3/8/936 puarfd9ai slai aaat 11,15 de bpab zarf aaala. ile ~ 
lclare binaamda •hn abnac:akbr. 

Bu ite sirmek i1te,.&erin (815,82) lirabk muvakkat temimt ile 
nunun tayia ettiii veaikalan, reami pzetmin 7 /5/'rJS G. Ye 3297 .., 
marali Diiehaauacla intipr ellnit olaa ta1 ma'*nq• daireabatle U1811lolll 
veaib ye tekliflerini a,.U ala aaat 14,15 e kadar komitron reis11il0 ii811fll 
vermeleri llzuadD". 

~- parws olarak Aabrada MaJ.._ dairabact., 
............. T.eellim ft S..4"flli..._, Etkit4*1rde llaiua 
iind-., Adapazanada 1-. tefliiiDclea dajtbl•.ldadar. (410Q 

Yiiksek Milhendis Mektebi Artbrma 
ve Eks1ltme Komi yonundan 

Mektehin Ma111 937 1Wli llilaaJetine kaclar p••tD" J•k•maa1 ~ 
eluiltme,e konulamttur. Ylkaucak ~tma mikdan cl25000• 
p olap hehs ~ rbma tahmin fiab ~ kuru9 ve peJ 
c281• lira c2S• kwuftur. Ek1iltmesi 27/7/936 aaat cl4a te J'lliidlif 
cakbr. ltteklilerin f&l'blameaini 1irmek ~in her 1iin •• eka 
,irmek ~in de belli gun ye aaatte mektep dahiliadeki komll~ 
miracaatlan ilin olWUll'. (3874) 
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Tiirkiye Ziraat Bankasi 
Nliifetti$ namzetl19i 
ve $ef namzetli9i 

miisabaka imtihan1 
TUrkiye Ziraat Bankas1ndan: 

TARLADIR 1 - Bankam1za miisabaka ile ve miisabakada gosterilecek mu· 
vaff ak1yet derecesine gore liizumu kadar mi.ifettit namzedi ve tef 
namzedi ahnacakhr. 

Emniyet I~leri Umum Miidiirliigiinden: 
1 - 936 senesinde zab1ta memurlanna yaptinlacak elbiseler i~in 

az1 12000 metre ~ogu 13000 metre kumafin tartnamesinde yap1lan 
tadilat dolay1sile yeniden 15 giin miiddetle kapah zarf usulile ek· 
siltmeye konulmuftur. 

2 - Kumatm beher metresinin muhammen bedeli 500 kuruf.tur. 
3 - Kumatlarm ihalesi 31/temmuz/936 cuma Kiinii iaat 15 de An· 

karada Emniyet ifleri umum miidiirliigunde lefek.kiil edecek komiayon 
huzurunda yap1lacakttr. 

4 - Eksiltmeye girecekler, kuma9larm muhammen bedeli olan 65000 
lira iizerinden o/o de yedi bu~uk heeabile 4500 lirahk muvakkat temi· 
nat mektubu veya makbuzu ile ve 2490 say1h kanunun 2. inci ve 3. 
iincii maddelerinde yaz1h bclgelerle birlikte teklif mektublarm1 ihale 
vaktinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

5 - Kumaf larm ihalesine aid muaddel 9artname Emniyet itleri U
mum miidiirliigii 'Satmalma komisyonundan verilir. 

F azla izahat almak istiyenlerin mezkur komisyona miiracaatlar1. 
(( 1761)) «4044» 

Orman Alim Sat1m Komisyonu 
Ba§kanl1g1ndan; 

·1 - Belgrat Devlet Ormanmdan tahminen 300 metre mikib1 iflen· 
memif ve f1rtanadan devrilmit kerestelik ve direklik me9e aga~lan 

·21 /1 /936 pazartesi giinii saat 14 de ihale edilmek iizere a~1k artbr· 
maya konulmu,tur. 

2 - Aga~lari gormek isteyenler her giin Bah~ekoyiinde Belgrad or· 
mam i'letme direktorliigiinde miiracaat edebilirler. 

3 - ~artnameyi gormek i~in Istanbul Orman ifleri direktorliigiine 
vc Biiyiikderc - Bah~ekoyiinde Belgrad ormam i9letme direktorliigiine 
miiracaat edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat «248» lirad1r. 
5 - !hale istanbul viii.yeti binasinda orman direktorliigii daireain· 

de olacakbr. 
6 - lsteklilerin Ticaret odaamda mukayyed ve artbrmaya girmek 

i~in 2490 say1h kanunda yaz1h evsah haiz olma11 ve gereken evrak ve 
vesaiki birlikte getirmeleri ili.n olunur. (3962) 

Istanbul Miiii Emllk mUdUrlUtUnden: 
Beyoglunda eski Pangalb yeni Ferikoy mahalleainin eaki Tay yeni 

Tay ve Derebati sokai1nda iki katta dort oda veaair miittemillb 
T erk<>$ ve Elektrik tesiaab ... arka11nda bah~esi ayr1ca bir 1am1c1 bulu
nan eski 12 miikerrer yeni 14,3 No.h kigir evin yan payt, para11 pc. 
tin ve s1rf nakit verilmek tartile bin iki yiiz elli lira iizerinden a~lk 
artt1rma usulile sattlacakbr. tateklilerin 23/7 /936 Pertembe ,Unii 
saat on iki bu~ukta yiizde 7,5 pey ak~elerile miiracaatlan, (R.) (3832) 

Akay l~letmesi Direktorliigiinden : 
Pa~abnh~e koyunda biri kismen digeri tamamen batmit bir halde 

bulunan F enerbah~e ve Y akac1k vapurlar1 i~in en son yap1lan a~ik 
artt1rmada verilen «456» ve «137» liradan fazlasina talip :zuhur etti
ginden miizayede Temmuzun 24 iincii Cuma giinil saat 18 e uzabl· 
m1~br. lsteklilerin yaz1h saatten evvel ~fler Endimenine gelmeleri. 

((4139) 

2 - Bu miisabakaya eirebilmek i~in Siyasal bilgiler «Miilki1e• 
veya Yiiksek Ticaret ve lktisad okulasmdan veyahut Hukuk fakiil· 
tesinden veya bunlarm yabanc1 memleketlerdeki benzerlerinden dip-
lomah olmak gerektir. . 

3 - Miisabaka 3, 4 ve 5 Agu1tosta Ankara ve Istanbul Ziraat ban· 
kalarmda yaz1 ile yap1lacak ve kazananlar yol paralan verilerek An· 
karaya getirilip aozlii bir imtihana tabi tutulacakllr. 

4 - Miifetlif namzedlerine «140» ve tef namzedlerine «130» lira 
ayhk verilir. 

Miif etti9 namzetleri iki senelik bir stajdan sonra miifettitlik imti
hanma girecek ve kazamrlarsa 175 lira ayhkla miifettitlige g~irile. 

ceklerdir. Ankaradan Umum Miidiirliik servislerinde ~ah~bnlacak 

olan ,ef namzedleri ise bir senelik $lajdan sonra ehliyet imtihamna 
girecek ve kazamrlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - 1mtihan programile sair tartlar1 gosteren matbualar Ankara, 
Istanbul ve Izmir Ziraat Bankalarmdan elde edilebilir. 

6 - istekliler, aramlan belgeleri bir mektubla en son 27 /7 /936 pa
zartesi giinu ak~amma kadar «Ankara Ziraat Bankasi teftif heyeti 
miidiirliigii>me gondermek veya vermek suretile miiracaat etmit bu· 
lunmahdirlar. (3967) 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden: 

1 - Yi.iksek Ziraat enstitiisiiniin ihtiyac1 olan ve &fag1da 3 gurupta 
goderilen Cf ya a~1k eksiltme ile ve 3 gurup halinde satin ahnacak· 
br. 

T I F 0 B I L 2 - !hale Yiiksek Ziraat Enaf.tiisii Rektorliik binas1nda toplanaa 
Dr. IHSAN SAMI idare ve ihale komisyonu tarafindan cetvelde goaterilen giln ve saat· 

Tifo ve paratifo hastahklarma tutul· lerde yapilacaktir. 
mamak iQin ag1l dan alman tifo hap· d ·1 h b d 11 
Iar1d1r. Hii; rahats1zltlc vermez. Herkes 3 - Muvakkat teminat hizalarm a goster1 en mu ammen e e er 

alabilir. Kutusu 56 Kr. • yekununun o/o 1,5 dtr· 

Dr. FETH i 
LABORATUV ARI 
CERRAHPA~A HASTANF.Sl 

BAKTERlYOLOGU 
Kan, iclrar, bal1am. cerahat, me. 

vada gaita gibi tibbi tahliller ve butiin 
biyolojik teamiiller 1ayet dikkatle 
yapthr. 
Beyoglu : Taltsime giderken Me,euk. 
11okag1 Fcrah npart1mam Tel. 405f4 

Ku§ Tiiyiiniin 
Kilosu 75 kuru§tur 

Ku~ Tiiyii Yasttk 
100 kuru§tur 

Yashk, yorgan ve yataklanmn kuJtil· 
yi.inden kullammz. <;unku pamuktan ucuz 
omrii uzun her zaman yumu~ald1g1 de· 
vamhdir. Ku~tiiyu yatak vc yastiklarda 
yatanlar hic;bir zaman hastalilt gormezlcr. 
Takaim bahc;csinde ac;1lan Y erli Mallar 
sergisindeki ku~tiiyii fabriknsm1n paviyo· 
nunu ziyarct etmcyi unutmaym1z. 

F abrikns1 ve satt~ deposu: lstanbulda 
<;akmak<;1larda Omer Bali oglu ku~tuyU 
fabrikas1. Tel. 23027 

JUVANTIN KANZUK 
SAC BOY ALARI 

Kumral ve siyah olarak aabit 
ve tabit renk vcrir. Ter vie yikan· 
makla ~1kmaz. Y esrlnc urara1z ve 
tanmmtf aihhi sac; boyns1d1r. 
lNGtLIZ KANZUK ECZANESI 

Beyog]u • lstanbul 

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

Kuakoy, To~ular caddesi No. 33 

4 - Paras1z f&rtnamcsu1i almak ve niimunelerini gormek iateyenle
rin Enstitii daire miidiirliigiine miiracaatlar1. ( 1645) ( 3865). 

lhalesi 27 /7 /936 pazarteai giinii saat 14 de yap1lacakbr. 
Cinsi Adet Bcherinin fiatl Yekun tutan 

Su iiirahisi 
<;ukur tabak 
Diiz Tabak 

Su Bardag1 
<;ay bardag1 maa tabak 
~ay ka.,1g1 
Bak1r Ekmek tabai1 
Bak1r tevzi kep~e1 i 
Kat1k 
<;atal 
B1~ak 
Balur <;aydanhk 

100 
100 
100 
200 
so 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
30 

Ku rut Ku rut 
85 8500 
45 
45 
12 
25 
25 
85 
25 
45 
45 
75 

300 

4500 
4500 
2400 
1250 
1250 
4250 
2500 
2250 
2250 
3750 
9000 

lhalesi 27 /7 /936 tarihine rastlayan Pazartesi giinii saat 15 de yap1la· 
cakbr. 

Spor Donu 
Spor Fanili11 
Lastik ayakkab1 
Beyaz tenis pantalonu 

150 
150 
150 
25 

110 
60 

180 
275 

16500 
9000 

27000 
6875 

lhalesi 27 /7 /936 tarihine rastlayan pazartesi giinii saat 16 yap1lacr..khr 

Pamuk yatak 12,5 kilo 50 1200 60000 
90X200 eb'admda. 
Pamuk yorgan 3 kilo 50 722 36100 
140X190 eb'ad1nda 
Pamuk yastikhk 1,5 kilo 100 168 16800 
40X90 eb'admda. 
Pamuk Adana mahd1r ve birincidir. 

Haydarpa~a Lisesi Sat1nalma 
Kurumundan: 

Haydarpaf& Li1e1i ve pansiyonu i~in 1500 ton Tiivenan madea kO. 
miirii kapah zarf usulile satin ahnmak iizere ekailtmeye kon~lmuftur. 

1 - Ekailtme Istanbul kiiltiir direktorliigu bina11 i~inde toplanacak 
olan komisyonda 31temmuz1936 Cuma giinii aaat 15 de yap1lacakbr. 

2 - Tahmin fiat1, beher tonu 12 lira·hesabile 18000 lirad1r. 
3 - Ilk teminat 1350 lirad1r. 
4 - lstekliler tartnameyi gormek iizere okul direktorliigiine miira• 

caat edebilirler. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenler ,artnamesinde ve 2490 say1h ka· 

nunda yaz1h belgeleri ve ilk teminat makbuz veya banka mektubu i~in 
de bulunan teklif mektublar1m eksiltme vaktinden en son bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komisyon batkanhgma vermit olmalar1. Zarf
larm k:muni ,ekilde kapablmit olrnas1 ve posta ile gonderilecek teklif 
mektublar1n1n da zamanmda gelmit olmas1 laz1md1r. «4009» 



~O Temmuz 1936 

ila~lar1n1z1 Bah~e
kap1da 

t>ABKOVl~ VE ~·· vapur acentaa 
SCHULDT ORIENT LINE 

A vnipa ile .Sark limanlan arasmda 
muntuam posta 

ROITERDAM, HAMBURG n 
ANVERS i4Cin yakmda latanbul ve lz. 
ID.ir' den hareket edecek vapur: 

16-1 8 T emmuz a dogru limamm1za 
muvasalati beklenilen 

NORBURG vapuru 28-31 Temmuza 
dogru Karadenizden avdetle Avrupa Ii· 
manlan 14Cin e"a tahmil edecektir. 

Tafsilat i~ Galatada Frenkyan ha
ninda 3 ndi katta Dabkovitch ve 
Siirekas1 vapur acentahgma miiracaat. 
Tel. 44708/7. 41200. 40604 

DOY~E LEV ANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, Brem, Anvera, latanbul 
ve Bahriaiyah arasmda azimet Ye 

avdet muntazam postalan 

H amburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam' dan lirnanim1za muvaaa. 

lati beklenen vapurlar 

Derindje vapuru 26 Temmuza 
dogru. 

A chaia vapuru 2 Agustosa dogru 

Bocbum vapuru 6 Agustosa dogru 

hhaka vapuru 9 Agustosa dogru. 
Burgaz, Varna, Kostcnce, Kalas ve 

lbriail i~n liman1m1zdan hareket 
cdecek vapurlar 

Derindje vapuru 26-30 Temmuza 

dogru 
Bochum vapuru 6-8 Agustosa 

dogru 

Yalonda Hamburg, Brem. Anvere 
ve Roterdam limanlan i~n 

bareket edecek vapurlar 
Kythera vapuru limamm1zda. 

Sofia vapuru 9-10 Temmuza dogru 

Yalova vapuru 27-30 Temmuza 
dogru. 

Chios vapuru 2 • 3 Agustosa 
dogru. 

Fazla tafailat i~n Galat.a' da Ova· 
kimyan hamnda Lnstcr Silbermann 

ve ,Ureki.s1 vapur accntahjpn.a mil

l raca3.t. Telefon: 44647 • 6 

... ••• 

En hof meyvta usareler.ile bazirlan• 

nufbr. H.azm1 kolaylattmr. lnlu· 
b&ZJ izale eder. Kam temizliyerek 

wcuda tazelu 'Ye canhhk bah,. 

eel er. 

ING1Llz KANZUK ECZANESI 

BEYOOLU • tsTANBUL 

I: 
1yi Tilrk~e biraz lngilizce ve ~ 

Frans1zca bilen bir 

DAKTILOY A IHTIY AC 
du. BeyoA-lu, 1stik1Al caddesi No. 30 

Ar§imidis muessesesine miiracaat. 

Sabl1k vekiral1k 
Modern yal1 

Sahife 11 

SALiH NECATi den aJ1mz. Re~eteleriniz bil
yiik bir dikkat, ciddi bir 

istikametle haz1rJamr. ASRi SAC BOYASI Leke b1rakmaz, tabiisabit, 
bir renk temin eder. 

Kisarna 
MADEN SUYU 
Harareti teskin eder, l§tah1 artmr, en ag1r 

yemekleri kolay hazmettirir, i~imi lezzetli, temiz 
ve s1hhi sofra suyudur. Karaciger ve bobrek 
ta§larm1, dO§OrOr. Her ~e§id hazimsizli~e, mide 
ek§iligine, §i§kinligine, kam ve §eker hastallgma 
en iyi ve tabii ila~t1r. 

Buzlu olarak bardakla sat1~ yerleri: 
Beh~ekap1da: Emlak ve Eytam Bankasi kar~1 ko~esinde No. 16 

Galatasarayda: Aynah Pasai (Pasaj Dorop) yanm?a No. 10 

Kapal1 Zarf 
Eksiltme i ·l&n1 

Siimer Bank 
Umumi Miidiirliigiinden: 

t _ Zafranbolu civarmda Karabiikte kurulacak demir f abri
kalarma aid ikametgahlar1n temelleri vahidi fiyat e1a:sile ye te
melden yukan k1&1mlar1 toptan gotiirii auretile eksiltmeye ~Jka .. 
rilmitbr. Tahmin edilen bedeli 1€4.840.59 lirad1r. 

2 - Bu ite aid eksiltme evrak1 tunlard1r: 
A) Eksiltme tartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) F enni f&l'lname 
D) Fiyat cetveli, ketif hiilasalari 
E) Hususi tartname 
F) Projeler 

lateyenler bu evrak1 8,25 lira mukabilinde 
Bankasi binasmdaki Sumer Bank Muamelat 
alabilirler. 

Ankarada ~lraat 
Miidiirliigunden 

3 - Eksiltme 30/7 /1936 gi.inii saat 16 da Ankara Ziraat Ban• 
kas1 binasmda Siimer Bank merk~zinde komisyonda yapilacak· 

4 --- Ekailtme kapah zarf uaulile yap1lacakbr. 
5 - lateklilerin 9.493.00 lira muvakkat teminat vermesi li

z1md1r. Bundan ha~ka eksiltmeye girecekler ihale giiniinden (i~ 
giin evveline kadar Bankaya bu iti ba~arabileceklerini iabat ede
rek evrak gostererek bir ehliyet vesikas1 alacak ve bu ve1ikay1 
teklif mektuplarma 25 kurutluk pul ile beraber leffeceklerdir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektuplarmln nihayet ihale aaatin· 
den bir saat evveline kadar gelmili ve zarfm kanuni 'ekilde ka· 
pat1lmtf bulunmas1 ~artbr. 

Milli Miidafaa Vekaletinden ; 
1 - Ankarada Aakeri Baytar mektebine bu "ne 1ivil lise mezunu 

olmak f&rtile 14 talebe kabuJ edilecektir. raJipJerden Bf&gtdaki Vllllf• 

lar aran1r. -

A - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak. 
B - Yatlan 18, 21 olmak. 

C - Tiirkiye Maarif liselerinl bltirmif ve olgunluk imtihamm ver .. ' 
mit olmak. 

D - Biinyelerinin tam 1ihhat1i ve askerlige e]veritli oldugu askeri 
1ihhiye heyetlerince tesbit edilmek «Tam tetekkiillii Askeri hastane
lerce». 

E - Kendilerinin ve ailelerinin hiisnil halleri zabitaca tevsik edil
mek. 

2 - Bu vas1flart haiz talipler miiracaat istidalarma tu kag1d ve ve-
1ikalar1 baglarlar. ~ 

A - Niifus ciizdan1 veya resmen musaddak 'Sureti. 
B - Muaaddak 11hhat ve &fl vesikalar1. 
C - Mezun oldugu lisenin tahadetnamesi veya musaddak sureti. 1 
D - Kendisinin ve ailesinin biisniihali hakkmaa fotografh zahita 

vesikas1. 

E - Mektehe kabul edildikten aonra Askeri kanun, nizamlart ka· 
bul ettigini nattk velisinin ve kendisinin hirer teahhiit senedi. 

F - Sclisiilhevil, rati nevbati ihtiliciye, sar'a ve sairiilmenam has
tahklarile malul olmad1klanna dair velilerinin noterlikten tasdikli t~ 
ahhiitnameleri. 

Bu gibi hastahklardan birile mektebe girmezden evvel mahil oldugu 
1onradan anlaplan talebe mektepten ~ikarhhr ve o zamana kadar 
mektep masraf1 velisine odettirilir. 

3 - Kayit i~in miiracaat yerleri Ankarada Yiiksek Ziraat Enstitii-
1unde c.A&keri Baytar Talebe !mirligi» lstanbulda Haydarpatada» 
cAskeri Baytar tatbikat mektebi miidiirliigih>diir. Tafralardan talip 
olacaklar 1, 2 inci maddelerde bildirilen evrak ve •esikalan tamam 
olmak 1artile bulunduklar1 yerlerdeki Askerlik tuheleri vas1tasiyle di
leklerini M. M. V. Baytar ftleri daireai reisligine bildirehilirler. 

4 - Aramlan vu1f ve tartlan haiz talipler imtihana tabi degildir. 
Kabul miiracaat tarihi ve 1iru1na gore yap1lacakt1r. Miiracaat miid
deti eyliil 936 iptidasma kadard1r. Fakat 14 tamam olunca kay1t mu
amclesi daha evvel kapanacaktir. Taliplerden lise tehadetname1i iyi 

&lerecede olanlar tercih olunur. 

6 - Kayit muamelesinin kapanmaaindan sonra kabul edilenlerin 
isimleri yine gazetelerle ilan olunacakhr. (77) (3916) 

I lnhisarlar u. Mo.darliJfanJen: I 
1 - 7 /Vll/936 giiniinde kapah zarfla eksiltmeye konulan 16262 

lira 80 kurut ketif bedelli Milastaki ldarehane hinas1 infaatma istek· 
Ii ~ikmad1gmdan bu it yeniden a ym tekilde eksiltmeye konulmut
tur. 

2 - Eksiltme evraln 82 kuruf mukabilinde latanbulda lnhisarlar 
intaat tuhesinden ahnacakttr. 

Yiiksek Ticaret Mektebi 3 - Eksiltme 30/Vll/936 Pertembe giinii 
lnhiaarlar LevazlDl tubesindeki Ahm Satim 

saat 11 de Kabata~ta 
komisyonunda yap1la· 

Miidiirliig"' iinden: caktir. 
4 - Muvakkat teminat 1219 lira 71 kuru~tur. 

1 - Mektep Lise ve Yiiksek olmak iizere bet yilhktir. Yatth ve 1 6 - lsteklilerin ihaleden en az \i~ aiin evveline kadar lnhisarlar 
bedavad1r. Gayesi Tecim gemilerine kaptan :ve makini·st yetiftir- lntaat fUbesine gelerek en az bu biiyiikliikte bir binay1 muvaffak1 .. 

mektir yetle yapmit olduklar1m ve diplomah mimar •eya miihendis bulun· 
2 - Mektebin yalmz Lise birinci almfina talebe ahnir. Bunlarm Cluklanm a&terir vesaik ibraziyle ehliyet vesikas1 aldiktan aonra 

Orta Mektebi bitirmit olmalar1 ve yaflar1 on betten kii~iik ve on do- telC-iltme evrak'im latemeleri lirzimdar. 
kuzdan biiyiik olmamalan tarttir. : 6 - Kapah zarflar ihale giinii aaat 10 a kadar Komisyon reisine 

3 - Yaz1lma iti i~in pazartesi, ~artamba, cuma .Unleri Mektehe ma.kbuz muka.bilind.e verilmit olmhdir. (3926) 
Bas vurulmahd1r. 'J; 
4 :_ bteklilerin Mektep Miidiiriyetine kart-1 yazacaklari l1tidaname- ..._. * 

lerine Hiiviyet ciizdanlanni, Ati kigitlanm, Mektep lliplomalarmi, .- .1 - lnhisarlar ldaresinin Siiri: mmtakaunda Cay tuzlasmda yapll· 
veya tasdikli diploma auretlerini ve polis~e tasdikli iyi bal k'iitla- racai1 cem'an 10799 lira 25 kurutbedelli bir idare binasiyle iki an
nni ve velilerinin izahh adres ve tatbik imzalanni ve dort tane ve- bal' kapah zarf uauliyle ekailtmeye konulmuttur. 
aikalik fotograflarmi ilittirmeleri gerektir. 2 - Proje, ,artname ve 1aire 45 kuruf mukabilinde lnhisarlar Mer· 

5 _ Yazilma iti 7 Agu&tos 936 cuma riiniine kadardir. hteklile- k~z tuz fen tubesinden veya Siirt Miistakil Miidiirliigiinden alma-

rin muayenei 111hhiye i~in o giin aaat aekizde bizzat mektepte bu- J>llir. 
3 - Eksiltme 21 Temmuz 936 aah gijnii saat on birde lnhisarlar 

lunmalar1 gerektir. 
6 _ Fazla tafsilat almak i~in ayrica poata pulu gondermek ••rti- :llirt mtistakil Miidiirliigii dairesinde yap1lacakbr. 

d . · 4 - Muvakkat teminat mikdar1 809 lira 94 kuru~tur. 1 le mektupla Mektep Mii iir1yetme miiracaat edilmelidir. '(4000) I IS - lsteklilerin bu ribi itleri yaptiklarma dair fenni liyakatlerini 

Miktan J'ahmin Jutar1 
bedeli 

Yiiksek Miihendis Mektebi Arthrma ,a.terir yesika tbraz etmeleri 't'eyahut bu verikayi haiz bir kalfayi in· 
taat batinda bulundurmalan liz1md1r. 

ve Eksiltme Komisyonundan: 8-Yesikalar eksiltme giiniinden en az 4 pn evvcl inhisarla'r 
Merkez tuz tubesine veya Siiri: miistakil Miidiirliigune ibraz edilere1i 
klfi olduklari tahriren tasdik ettirilecektir. ~inai 

Beyaz peynir 2600 35 910) 
~iicedded ve modem on iki Ka.tar 1 1600 60 800) 

odah iki kath birinci katta bet 9000 6 50 585) 

Pey ak~eai Ibale .... 
ii'. Ibale S. 

128,25 29/7[936 l4 
7. - Jiu tudik ki.j1di ile 1air kanuni vesikalan havi kapah zarfla 

Oiale s(lnii •&at 10 a kadar lnhisarlar Siirt Milstakil Miidiirliigiinde 
thale liomiayonu Reisligine makbuz mukabilinde yahut eksiltme ka· 
nununun 34 iln.cii maddesi mucibince posta lie teslim edilmis ola· Patate& , . 

ikinci katta yedi odah i~i •e s ... '- >~ 7500 5 375) 138 
i1tl boyah telefon, elektrik, v:J~:m I 50000 1,75 875) 

\ 

» • 14,30 cakbr. (3902) . 

lla.vagazi, terkos, alaturka ha- Silivri yogurdu 6500 16,75 1088,75 82 • • • l5 
mam1, bah~esi, nhtlDli mevcut $eker 8500 27 2295 173 • » • 15,30 
Bogazm en nezih bir sahili 937 senesi Mayis nihayetine kadar yukanda cins ve miktari yaz1h 
olan Yanikoyde iskele yaki- mektep ihtlya~lar1 a~ik eksiltmeye kunulmu~tur. Eksiltmeleri hizala-
ninda (76) numarah kuleli rmda gosterilen tarih ve saatlerde mektep i~indeki komisyonda yap1la-

* $artnamesi mucibince 20X25-27 eb'admda 4,000,000 adet raki 
mantar1 27 /Vll/936 tarihine miisadif Pazartesi giinii aaat 15 te paza1 
bkla aatm ahnacaktir. bteklilerin tartnamesini gormek iizere her giin 
ve pazarbk i~in de tayin olunan giin ve aaatte yiizde 7,5 giivenme pa
ralarile birlikte Kabatatla levaz1m ve miibayaat tubeleri miidifrli:ziin-yah hem kiralik hem sahhktir. cakbr. ~artnamelerini gormek isteye:ilerin hergiin ve ek~iltmeye g1r-

p7Jn lva.....lnllll'.aJCaJLL.. ____ _.L.L. ____ ~---..._...._....._ ________ _.._.._.:ii......,_:., __ ~----=------..a.1.~...t.1.o!!-.---l'--~~-'--l-.L.;.-A.a..-....a.--_.__...._.... _____ ..._ __ _....._~~~~------------------....._.._.. ..... ____ ~ 



Sahife 12 

SoQuk hava dolab1 

$imdiye kadar hie bir buz dolab1n1n halledemedigi 
mu!?kulu halletti, ve icat ettigi EKOV AT kompresoru 
sayesinde elektrik sarfiyat1n1 o/o 50 kadar azaltt1. 

Soguk hava dolab1 almadan evvel geliniz ve 1936 
modeli yeni FRIGiDAiRE leri gorlinuz. Geni' dolap
lar1, dahili elektrik tesisat1, bol ve cabuk buz imAJ 
eden te~hizat1 sizi hayran b1rakacakt1r. 

20 Temmuz 1936 

-~! 

Ilk taksit olarak vereceginiz 10 lira ile dunyan1n 
en idareli ve. en mukemmel soguk hava dolab1na 
malik olunuz. 

FRIGIDAIRE dolab1ndan ~1kan buzun mikdan 
herkesi hayrete dii§iiriiyor 

MADE 

Galata: Hezaren caddesi - Beyoglu: lstiklal caddesl 
Ankara: Bankalar caddesi - Izmir: Gazi bulvara ve 

MEVSIM SONU MUNASEBETILE 
tanmm1§ 

YUKSEK KALITE MALLARINI 
fevkalade 

UCUZ FIATLARLA 
sat1~a koymu~tur. 

ISTIKLAL CADDESI 272/4 

MEVSIM SONU 
MiinasebetiJe, bilumum rnallann ve bilhassa en son gelen 

EMPRIME KUMA~LARIN 
FIY A TLARINDA BOYOK TENZILAT 

MUHTELIF ~E§ITLERDE SE~iLMll KUPONLAR 
Beyoglu lstiklil caddesi 342/276 

E.KALiVR Si 
M 

F abrikamn yeni binasmda husust surette actaA"i me~herin bir kere goriilmesini 
rica ederiz. Karyolalar ucuz ve saklamdar. Somyelerimiz diinyanm en rahat som
yeleri derccesinde o]up en hassas kimseleri memnun edecek miikemmeliyettedir. 

H A L I L S E Z E R KaJ'10la vc madeni ~ya fabrikas1 
Sfrkeci, Salkamsokfid, Demirkapa caddesi No. 7 (E.skf Ford Garaja binasa) 

--------- Telefon: 21632 ________ .. 

OLACAK OLDUI 

CO~KUN 
Manifatura 
Magaza11 ylne 

CO~TU 
15 Temmuzdan - 15 Agustosa 
kadar Ticaret odas1 miisaadesile 

1 ay miiddetle 

TENZILATLI SATI~A 
BA~LADIK 

Muhterem mii§terilerimize miijde 

INANILMAYACAK 
UCUZ FiYATLAR 

Beyoglu, fstiklal caddesi 

J~ Bankasi kar~1smda 

AlDM 
fYVATUZU 

Alm1z. 
---·---• Kolec ve Ticaret k1s1mlarile -----• K A 8 I z LI GI 

Oskiidar Amerikan K1z Lisesi defeder. YemekJerden hirer saat 

Eyliiliin 22 nci sah giinii saat 13,30 da ac1hr. S1hhate tedrisata ve ahJaka sonra ahmrsa : 
pek iyi dikkat edilir. Kayit ve kabul icin sah giinleri saat 9-12, cumartesi HAZIMSIZLIGI, MICE EK~ILIK 

gunleri saat 14-18 e kadar mektebe miiracaat. lsteyenlere mektcbin ve yanmalarm1 giderir. Ak1zdaki tats1zhk1 
tarifnamesi sronderilir. Telefon : 60474 ve kokuyu izale eder. Si~esi 75 ve 120 kuru~ 

~--~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ Deposu: Yenipostane arka~, 
A~irefendi sokak No. 47. • 

I 
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Sahibi Necmcddin Sadak 

Umumi ne~iyat miidiirii: Enis Til . 
Ak~m matbaasi Merhemini kullannn Frengi ve Belsogukl uguna tutulmaz. Her eczancde bulunur. 

' 

S A T I E ' nin butun ~ubelerinde 

GONE~·- , 

• VE TOZDAN 
~ TAM MUHAFAZA 
PARFOM&~I • • 

KARLMAN - ZAMAN BAH~EKAPl i.- KARAKQV ECZANESI 

Ankarada : ~ark Merkez deposu 

R _L E R . !~. 
Me§hur V E R A X g. m. b. h. D R E S D E N 

Alman mUessesesinin yeni ve fe•kallde 

Fotograf Filmi ve CAMLARI 
Extra rapid hakiki 23 ° Scheiner 

CAMLAR : Superba • 26 ° " 
Brilla ,. 28 ° • 
Sport Orto • Antihalo 28 ° ,. 

FILIMLER : Verax film hakikt 26 ° Scheiner 
Verax Superba film 28 ° ~ " 

Her yerde araymrz, bulamazsamz Turkiye ivin umumi acentas1 bulunan 

UMBE ·To ·1. R 'FO Z,.0 
MO~sseaeaine milracaat ediniz. <;ituri Han No. 3 • 4 Galata 

Posta kutusu : 2295 

I l ; . . . . ~· E D 
. . . 

ENDER Bahk konserva fabrikasmm icad1 olan tiibler ivindeki 
an~uez bahk ezmelerini ve bu fadrikanm sardalya, an~uez. istakoz, 
her ve~it konservalanm araym1z. Pek biiyiik itina ile haz1rlanan bu 

mallarm taklidine dikkat ediniz. 


