
Lokarnocular kon
ferans1na i$tirak ic;:in 
Almanya ve italya 
$art ko$uyorlar. 
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lspanyada dahili 
harb bUtUn $iddetile 
devam ediyor, olen
ler pek ~oktur .. 

Tclefon: 24240 ( ldarc) - 24249 ( Tahrir) • 24248 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 
~ ·-

Dil11kii yafmurdan sonra Tophanede ve Kasnnpa~da iki sokagm hall, ortada Kasunpqada nehir halini alan blr sokak 

Zarar yar1m milyon lira 
Bircok depolardaki mallar, 

bircok binalar harab oldu 
Diinkli yatmurda ylizlerce evi su bast1 
barometre elan dii$iiktiir ve yeniden 

yatmur yatmas1 lhtimall vard1r 
Uc; giindenberi istanbula tufam 

andiran yagmurlar yag1yor. Evvelki 
giinkii !?iddetli yagmurdan sonra ha
va ai;mca herkes artlk f1rtmamn gec;
tigini, son giinlerde htikiim silren 
ag1r havalarm nihayet buldugunu 
limit etmii;;ti. Halbuki hava hi~ de
~~medi. 

Dun sa.bah barometre elan c;ok dii
~Uktil, sicak ta azalmam1~tI. Bu hal 
yeni bir firtmanm yakm oldugunu 
anlat1yordu. 

Filhakika saat dokuzdan on ikiye 
kadar gok giirilltiileri, l?im~ekler, ytl
dmmlarla yeniden yagmur yagdl. 
Bu yagmur ~iddet itibarile evvelkl 
gtinlerin fevkinde idi. Bardaktan de
gil, testilerden bo~amyormu~ glbl 
yagmur yag1yordu. Oluklar bu yag
muru alam1yordu. Sokaklar kamilen 
sel i<;inde kalm1~ti. 

On ikide yagmur hafifledi, ortal1k 
bir par~,a aydmlandI. Fakat ~ok gei;
meden gene kara bulutlar her taraf1 
sard1. On ii9 bur;ukta yeniden r;ok 
1?iddetli bir yagmur ba~ladi. Bu yag
m ur da on be~e lrndar siirdu. Sonra 
hava yava~ yava~ ai;t1. 

Saat dortten sonra havada hi~ bu· 
lut kalmam1~ti. Sabahtan beri tatil 
giini.inii evlerinde mahpus gibi ger;i
renler derhal sokaklara .firlad1lar. 

Diln ak~am bilhassa Taksim, ~~li, 
Mar;ka taraflan r;ok kalaballkti. Bah
celerde bos bir masa kalmarmst1. - . . 

l\laamafih ~unu soyliyelim ki hava 
elin duzelmi~ degildir. Barometre dii
~tikttir. Bunun j~in yeniden yagmur 
ihtimali vardir. Barometre yiikselme
dik~e ve yazm tatlJ tatb esen poyraz 
ba~Jamad1k~a s1cakhk ve ai'Irllk de
l"am edecektir. 

SU DOLAN BODRUMLAR 

Diinkli yagmur istanbulda evvelld 
giinkiinden ~iddetli idi. Sokaklardan 
nehirler gibi seller aklyordu. Istanbu
lun bir r;ok meydanlan, r;ukur yerler 
kamilen su altmda kalm1~tl. Yagmur 
devam ederken slk s1k fmd1k bilylik
liigiinde dolu da dti~liyordu. Birbirini 
:tniiteakib ~im~ek r;ak1yor, bunu gok 
giirilltiileri takib ediyordu. Bir r;ok 
Yerlere y1ldmm dil~mil~ttir. 

Diin yagmur esnasmda tramvaylar 
durmu~, otomobillcr i~liyemez hale gel
lhi~tir. Scllcrin getirdigi kumlar bir 
~ok yerlerde 25 santim kalmllgmda 
bir tabaka te~kil etrni~tir. 

(Devam1 4 iincii aahifede) 

.. ~ 

Diinkti yagmurda seller l~inden gegen bir ~tomobD ve Kasunpqada sularm 
glrd1ii blr ev. 

Madrid civar1ndaki 
tehlike uzaJ.tia,brilm11 

Saint Sebastiende kanll muharebeler 
oldu, lspanya ihtila.llnde olenlerin 

miktan hergUn artlyor 

Paris 26 (~am) - ispanyada ih
tilQ.l ve kanll m"uharcbeler devam edi
yor. HiikOmet Madrid civarmdaki teh
likcyi uzakla~t1rmi~t1r. ihtiHi.lciler kls
men c;ekilmi~lerdir. ~imdi ~ehre erzak 
temini i<;in 1_;all~1lmaktadir. Vahlnl?tan 
50 buyiik kamyon erzak yiiklti olarak 
yo la c;1kmi~tir. 

Madridde bir r;ok buyiik oteller has
tane haline konulmu~tur. Yaraltlar 
burada tedavi ediliyorlar. 

ispanyadaki ecnebiler :rr,uhtelif va· 

s1talarla bu memleketten aynhyor
lar. Gelen yolculann anlattlklanna 
gore Malagada 300 gemi bat~, 500 
ki~ olmu~. 2000 ki~i yaralaruru~tll'. 
Sokaklar cesedlerle doludur. ispanya
dakl ihtilalde her giin yiizlerce insan 
oltiyor. 

Madrid 26 - Hiikumet mills te~ki
latl viicuda getirmektedir. Kadmlar
dan miirckkeb bir tabur date~ edil· 
mi~tlr. Bu tabur sosyallst ve anar¢st 

(Devama 4 iincii 1ahitede) 

TUrk - Bulgar munasebatl 

Bulgar gazeteleri ~ok 
dost~a yazilar yaz1yorlar 

Zora: "Turkiye, her ~eyden evvel kendisine 
ve kendi ordusuna guvendi., diyor 

Rilftil Aru ve Numan, Sofya lstuyonunc!a Bulgar b~ekill M. Kose tvanof 
ve Sofya setirimizle blr arada 

Sofya '(Husus1) - Hariclye vekili- Bulgar dostlugu yeniden kuvvetlen-
ID:lz Tevfik Rfu;tii Arasm .Montroden ~ bulunuyor. Reisi profesor Petko 
don~te Sofyada Bulgar gazetecilert- Stoyanof olan Tiirk - Bulgar dostluk 
ne Ti1rk • Bulgar dostlugu ve elbirligi · cemiyeti bundan sonra daha ziyade 
hakkmdald beyanat1 burada c;;ok iyi faaliyete gei;erek iki kom~u memleket 
tesir yaprm~t1r. Gazeteler, bu beya- arasmdaki bu dostlugu yeniden tak-
nab. ve hariciye vekilimizin resimlerini viye ve inki~at ettireccktir. 
birinci sahifelerinde nel?rettiler. Tiirk- (Devanu dordiincii sahifede) 
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o:n dakika 

~uva kat bi 
t kur ular 

Dahili harp uzun siirecek, Madridin 
~imalinde muharebe devam ediyor 

Paris 27 (Ak~am} - Ispanyadan 
son gelen haberler, ispanyada dahili 
harbm ~ok uzun si.irecegini gosteri
yor. iki taraf arasmda heniiz kati bir 
muharebe olmam1~tlr. Maamafih asi
lerin Madrid ilzerine yiiriiyil~lcri ~im
dilik durmulil gibldir. 

Asner i~gal cttikleri yerlerde asked 
bir diktatorli.ik kurmu~lar ve memle
kcti idare etmek ic;in flsi generalle
rinden Kabanellonun riyaseti altmda 
ii~ ki~ilik bir komite te~kil eylemi~ler
dir. Bu muvakkat hilkOmet harice se
!irler gonderecektir. Bu hiikumetin 
bayrar;t eski ispanyol bayrag1dir. 

l\JADldDiN SU BORULARI II 
KESiLl\lf~? 

Berlin 27 - Asiler kumandam ge
neral Franko, Madridden 40 kilomet
re uzakta bulunuyor. $ehrin su boru
lan kesilmi~tir. Bu lilartlar altmda 
Madrid 8 gi.inden fazla dayanam1ya
caktlr. 

Sevil radyosuna gore eski ispanyol 
ba~ekili Martinez Bario, asi kuman
danlarmdan general Malaya M. A1.a
nanm riyasetinde kurulacak blr kabi
nede harbiye nezaretini teklif etm~
tir. General Mola bu teklifi reddetmi~
tir. 

Gene asilerin rnenabiinden sizan 
habcrlerc gore Madrid ~ehri i~inde blr 

Ana valana 
kavu~l!lak i~in 

Klimes hayvanlan vago
nunda seyahat edenler 

Sofya 26 (Ak§am) - Burada son 
giinlerde cnteresan bir vaka olmu:itur. 
Polisin nld1g1 malumnta gore, Edirnede 
O man Gazi nammda birisine diye ka· 
y1th olarak Ru~uk ganndan kalkan 
I 0140 numarala yuk 'agonunun muhtevi· 
yat1 l!iipheli goriilmu§, §imendiferler neza· 
retinden Tiirk hududu u;terindc kuin 
Svilengrad ilc Rusc;uk arasmdaki bu
tiin istasyonlara telefon edilerek bu §iip· 
heli vagonun i(;inin derhal aranmas1 
bildirilmi§tir. 

Vagon, Eski Zagrada Tiirkiycyc ha
reket cdccek olan trcne tak1ld1g1 bir s1· 
rada arnnml!l ve i~inde tavuk, hindi, 
kaz gibi kiimes hayvanlan ycrine 7 
Tiirk gcnci ile bir Turk kad1m ve bir 
de ya§h Turk erkegi meydana ~1k
m1§hr. 

Kilitli vagonun kap1s1 a~1ld1g1 zaman 
bunlarm, vagonun ko§lcrine gizlenClikle· 
ri gorulmii§tiir. 

Bunlan bu 1ekilde kac;umak isteyen 
bir komisyoncu tevkif cdilmi,tir. 

Gen~leri 
dolandzran kzz 

Ni§anlan1yor, paralar1n1 
~ekiyor, nikah giinii 
ortadan kayboluyor 

Adana 26 - Burnda Faz1I admda bir 
adam zab1taya miiracantla §unlnn an
latmistJr: 

- Bundnn bir miiddet evvel bir 
gen~ k1zla ni!}nnland1m. Epiycc para 
sarfcttim. Tam nikahlanacag1m1z gun 
ni§anlam kac;h. 

Sonradan meseleyi ogrendim. Me· 
gcr ni!}anhm daha be§ erkeklc gizlice 
ni!Janlanm1!J vc onlardan da para c;ek
mi§. Bu k1z bir ~ok erkeklerle ni:ian· 
lanarak onlardan parn c;ekmegi adeta 
bir gc~im vas1tas1 yapm1§l!r.~ 

Zah1ta bu Amerikanvnri Yakamn tah
kikatile m~gul olmaktad1r. 

Teren altmda olUm 
Diin gecc saat 20 bU<;ukta Klz11top

raktan gc~en trcn 55 ya~larmda Yako 
admda bir Muscviyc \;arpm1~tlr. Te
kerlekler arasmda kalan musevinin 
iki bacag1 kesilmi~tir. 

Kendisi tedavi Icin hastaneye kal-
ken tilr. 

siivari alayi isyan et~ ve harblyc 
ve dahllifc nazirlanm yakalam1~ir. 

BIR ASi GRUPU DEHALET ETTi 
Madrid 27 - Haber verildigine gO

re ftsilcr, Albacetede mutavaat gos
tcrm~lerdir. 

Albacetcdeki ftsilerin dahaleti 'iize
rinc Madrid ile Kartajen arasmdaki 
yol a~1lrm~ vc paytahtm dcniz ilc mu
vasalas1 ve bu surctle i~csi temin 
edilmi$tir. 

Saragossa'nun bombardunam de
vam etmektedir. 

Madridin ~imalinde Guadarrama 
daglanndaki muharebe de devam et
mektedir. Asilerin rnukavcmeti kml
rugi bildirlliyor. 

Askerlerin cen;cveledigi koylil kuv
vctlcri asilerin klsrm killlisini Endil
li.istc h1rpalamaktad1r. Hilkumet lruv
vetlcri denizde mahr~ bulduklan i~in 
ia~eleri artlk temin edilebilmektedir. 

Madrid 27 (A.A.) - Polis dort gizli 
radyo irsal istasyonu bulmu~ ve bun
lan miisadere etmililtir. 

llAVA BOlUBARDIDIANI 
Madrid 27 (A.A.} - Hiikumet Bar

selon ilssii bahrisinc mensub tayyare
lcrin Palmada asilcri bombardunan 
cttlgini bildlrmektedir. 

Bir kay1k Ile kacmak istiyen bir ~ok 
Asi riicsa denizalt1 gemileri tarafmdan 
yakalanrmlilbr. 

Diinkii at 
garz~larz 

Havan1n fena olmas1na 
ragmen oldukca buyuk 

kalabahk topladl 
Dun havanm miithi!l yagmurlu ol

masma ragmcn ogled en sonra V clicf en· 
di ~aymnda mcvsimin ilk at yan!llan 
oldukc;a biiyiik bir kalabahk oniinde 
yap1lm1!Jhr. 

Birinci ko§u: Oc; ya§mdaki yerli ya
nm kan lngiliz erkek ve di~i taylara 
mahsustu. Mesafe 1200 metre olup 
bu ko§uya iki hayvan i§tirak etrni!Jtir. 
Salih Ankaranm Giilizan birinci gel· 
mi§tir. 

ikinci ko§U: 4 ve daha yukan ya§ta 
olup 936 scnesi zarfmda kazand1g1 ik· 
ramiycler 500 liray1 doldurm1yan ha
lis kan lngiliz at vc k1sraklannn mah
sus idi. Bu ko§uya 7 hayvan i§tirak et
mi!llir. Mcsafe 1600 melredir. Akif 
Aksonun Kazbadalya admdaki hayva
m birinci, prens Halimin Kopeni ikin
ci, Ahmed Ankaramn ~ornmposu ii~un- • 
cu gclmi§tir. 

Oc;iincii ko§u: 4 ve daha yukan yn§• 
ta olup 936 da hie; ko"u kazanmam11 
yreli ynnm kan nrap ve hulis kan arap 
at ve k1sraklanna mahsus olup mesa
fe 1400 m~tre. Bu ko~uya 4 hnyvan i§· 
tirak etmi§tir. 

Bay Necibin Dervi~i birinci, Mehme
din Sada - 2 si ikinci, Huseyin Ahmc
din Ejderi iic;uncii geldi. 

Dordiincii ko§u: 01< ve dnhn yukan 
ya§ta, 'halis kan lngiliz at \'C k1sraklan
na mahsus olup mcsafe 2000 metredir. 
0~ hayvan i!}tiruku etti. Akif Aksonun 
Tomrusu birinci, Markizi ikinci ve Bc
kan ii~iincii gcldi. 

BC§inci lco§U: 4 ve daha yukan 
ya§tn yerli yanm kan lngiliz at ve k1s· 
raklarma mahsus olup bu ko§uya 7 hay• 
van girdi. 

Ahmed Azatlmm Ceylam hirinci, 
Salihin Alemdan ikinci, prcns Halimin 
Boras1 ii~iincii gcldi. 

---
Sovyet Rusyada tahsilini 
bitiren para9ut~Olerimiz 

Moskova 26 (A.A.) - Mensucat sa
nayiini tahsll eden 69 Tiirk milhen
dis ve usta ba~smm diploma tevzi mc
rasimi diln yap1Inu~tir. 

69 talebcden 62 si pek iyi ve yedisi 
de iyi dcrecc ile tahsiJlerini bitirmi~
lcrdir. 

Bu sabahki sis 
Diln gcccdenberi ba~llyan koyu sis 

bu sabah ta devam etmi~ ve Bogazi~i 
vapurlan ilk postala.mu yapamanu~ 
lardlr. 

27 Tcmmuz 1936 

( Bu. Sabahki Telgraflar ) 

Almanya ve ltalyan n ~art ar 
Lokarnocular1n toplant1s1na i~tirak 

etmek ic;in ne istiyorlar? 
Paris 26 (Ak§Bm) - Lokarno dcv

lctlerinin Briikselde bir toplantJ yap· 
malan hakkmda Almanya ve ltalyaya 
yuku bulan muracaata heniiz ccvap gcl
mcmi§tir. lngiliz gazctelcri bu mcsele 
He ~ok me§gul oluyorlar. 

F rans1z gazetelerinin yazd1gma go• 
re Almanya bu toplanbya i§tirak i~in 
:A:frikada tcvessiiiinun kabul edilmesini, 
ltalya ise Akdcniz dcvletleri arnsmda· 
ki anla§mamn kaldmlmasm1 istiyor. 

Akdcniz devletleri arasmdaki anla:i· 
ma csasen zccri tedbirlcrin tatbiki dola
Jy1sile idi. Anla§mamn hitam buldugu \ 
bir ~ok dcvlctlcr tarafmdan beyan cdil· 
mi§tir. 

Mare~al Fevzi 
Cakmak 

Buyuk erkan1harbiye 
re1s1 bugOn Canak

kaleye gidiyor 
~anakkale 26 (Ak,am) - Buyuk 

erkani barbiye reisi marqal Fevzi ~ak
maim yar1n ( bugiin} buraya muvasa• 
lab bekleniyor. Kendisini kar,1lamak 
i~in buyiik buirhklar yap1lm11br. 

Marqal Fevzi (;akmak lutaatt tefti§ 
ve tahkimah tedkik edecektir. 

MEZARLIIKLARI ZlYARET 
<;anakkale 26 (Ak,am) - General 

Hii1nu K1lk1§m ballkanhg1 alllnda zabit
lcrdcn miirekep bir hcyet <;;anakkalcdcki 
Turk, lngiliz, Frans1z ve Alman mczar· 
Ianni :z.iyaret etmi1 vc c;ok. giizel c;clenk
ler koymu1tur. 

<;elenklerin uzerinde c<;anakkalede 
kahramanca olcn degcrli askerlerc> 
yaz1h idi. 

Yzldzrzmdan 
olenler 

Bir ki~i daha oldO, 
uc ki~i yaraland1 

Diinkil 1iddetli yagmurlar esnasmda, 
du;icn y1ldmmlardan bir zavalla daha ol
mii1tiir. 

Bu zavalh Selimiyc k1§las1 oniin· 
den gec;crkcn kcndisinc y1ldmm ~arp
m1§, saganak dindikten sonra cesedi sim
siyah olarak bulunmu:itur. Hiiviyeti mc~
huldiir. 

Kag1thaneli Aptullah oglu Halil ile Ali 
oglu Mehmct, Ta;ikopriilii Hakk1 oglu 
Nail Hiirriyeticbediye tepesinden ge~cr· 
lcrkcn y1ldmm ~arpmasmdan yaralan· 
mi§lar ve hastaneyc kaldmlm1:ilardu. 

SELLERIN 0SK0DARDAK1 
TAHR1BATI 

Dunkii yagmur ve sellcrin Oskiidar• 
daki tahribahm Oskiidar polis merkczi 
§oyle tcsbit ctmi;itir: 

16 cadde bozulmu!!, 1 7 bina ve Kuz
guncuk karnkolunun temelleri hnrap ol· 
mu§, I 7 duvar y1k1lm1!!, 3 kuliibe ~ok
mu§, 2 ev y1kilml§, tclefon hatlan kop
mul!, 2 ah1r y1kilm1~. bir at bogulmu§, 
3 I agac; y1k1lm1§, karakolu su basm1;i, 
ii~ y1ldmm du§mU§ bunlardan biri hir 
askere gelerek olumiine scbebi) et vcr
mi1Jtir. Haydnrpa§a silolarile Devlet de
miryollan anbarlanm da su basm1;it1r. 

lngiltere - M1s1r 
lki hukumet aras1nda 

tam anla~ma oldu 
Londra 26 - fngiliz - M1s1r miiza· 

kcrclcri bitmi:itir. Askeri mcscleler hak
londa tam anln~a olmu§tur. Anla1· 
maya gore lngiltcre yalmz Siiven ka· 
nah mmtakasmda 20 scne miiddetle 
I 0 bin lngiliz askeri bulunduracakhr. 
Bu miiddct zarfmda M1s1r, kanalt mu
dafaa ebedilecek vaziyete girerse bu 
asker gcri c;ekilecektir. 

lhtilaf takdirindc Millctler Cemiyt'ti 
hnkcmlik yapacnkhr. 

MISlr, Jngiltereye dam1madan askeri 
kuvvetini arttirabilecektir. lngiltcrc M1-
11rdaki deniz vc hava iislerinden istifa
de edecektir. 

Londrada ~1kan Sundey Taymisin 
yazd1gma gore lngiliz hariciye nazm 
M. Edenin yann avam kamarasmda ln
giltcrenin Tiirkiye, Yugoslavya vc Yu
nanistana verdigi tcminatm nihnyct bul· 
dugunu beyan etmi!l olmas1 ihtimali var
d1r. Bu surctle ltalyamn itiraz1 ortadan 
kalkmaktadu. 

Almanyanm Afrikada miistemleke is· 
tcgine gelince, bu hususta kolayca bir 
anla1ma olmas1 iimit cdilmiyor. lngil
tcrede efkan umumiyenin biiyiik bir 
k1sm1 Almanyamn mustemlcke arzusu
nun tatmin cdilmcsine taraftar ol
makla beraber lngiltereyc ge~mi§ olan 
eski Alman miistemlekelerinin gcri vc-

Habe$istanda 
ltalyan gazeteleri c;1kan 

haberleri tekzib ediyorlar 
Roma 2 6 - lta-Iyan gazetcleri Ha· 

be§istanda muharcbeler olduguna dair 
~1kan haberleri tekzib ediyorlar. Gaze· 
tclcr bu haberi bir tak1m ecnebilerin 
hususi maksatlarla ~1kard1klarm1 soy
luyor ve buna inamlmamasmt tavsiye 
ediyorlar. 

Jtalyan gazetelerine gore Harrar ha· 
valisindc vaziyct iyilC§mcktedir. 

Filistinde vaziyet 
Yahudiler bu sene 
Aglama duvannda 

merasim yapm1yacaklar 
Paris 26 - Filistinde kan~1kbk de

vam ediyor. Bugiin Araplann grevi
nin yil.zilncii giinildiir. Araplar Yahu
di muhacereti yasak edilinceye kadar 
grcvc devam etmege karar vermi~ler
dir. 

Yahudiler, vaziyetin nazikligi dola
yisile, her sene aglama duvannda ya
pllan merasimin bu scnc yap1Imama
S1ru kararl~tlrnu~ardlr. 

Kudiis 27 (Ak~m) - Filistin hukii
meti, bir\;ok arap muharriklerl, te
cemmil karargahlannda toplamaga 
karar vcrmi~tir. Telavivdcki yahudi 
ilk mektebine bomba atmak ve asker
lere tecavil.z etmek suc;ile 200 arap tev
kif edilmi~ir. 

Harp oliileriabidesi 
Vimydeki abide kral 

Edvard1n huzurile a~ild1 
Paris 26 (Ak~am} - Umumi harp· 

te F ransada olen Kanadali askcrlerin 
hatiras1m anmak i~in Vimydc kurulan 
abidenin a~1lma resmi bugiin yap1lm1~
tu. Bu resimde bulunmak iizere lngil· 
terc krali sekiz.inci Edvard Portsmut 
limamndan Enchantres yatilc Kaleye 
gclmi~. oradan trenle Vimy'ye gitmi~tir. 
Frans1z cumur reisi de merasimdc bu
lunmu:itur. 

fngiltcrc kralt bu munasebetle bir 
nutuk irad ederek lngiliz • Frans1z dost
lugundan bahsebni§tir. Frnns1z reisi· 
cumuru da hararetli bir nutuk soyle
mi:itir. 

A~11I~ resminden sonra kral Edvard 
hususi tayyarcsine binerek Londraya, 
Fransa reisicumhw·u da trenle Parise 
donmii~tur. 

Dinarh - Londos mac1 
haftaya kafd1 

Atinn 27 - Diin Atina stadyomun
da yap1lmas.i mukarrer olan Dinarll 
Mchmed - Con Londo~ serbest gilre~ 
musabakas1, 2 agustosa tchir cdil
mi~tir. 

iki rakib diin Atina stadyomunda 
halkm onunde bir ekzersiz yapmakla 
iktifa eylcmi~lerdir. 

Ana denizalt1 gemisi 
Almanyadan satm alman denizaltI 

ana gcmisine bugiin saat onda Ka
s1mpa~da dcniz kumandanllgi onun
de rnerasintie bayrak cekilme merasi
mi yapllacaktlr. 

rilmcsinin aleyhinde §iddctli bir cere
yan vardn. Bu sebeple mescle ~ok na· 
ziktir. 

Afrikada miistemlekc sahihi olan Por-t 
tekiz ve Bel~ika kendi miistemlckele
rinden bir par(;a yer bile vermiyecek· 
lcrini soylcmi:ilerdir. ~imdi bir hnl yo• 
Ju aramyor. 
tsPANYA NASYONALlSTLERtNIN 

TEMiNATI 
Paris 26 (Ak§am) - Echo de Pa· 

ris gazctesinin yazd1gma gore Almnnya, 
lspanya nasyonalistlerinden lspanyadn 
kendisine iissiilharekc ve lspanyol Fa
smda imtiyazat verilmesi i~in tcminat 
alm11t1r. 

Posta ve telgraf 
ucretleri iniyor 

Tenzilata dair bir 
proje hazrrfand1 

Ankara 26 - Pasta ve tclgraf 
umum rnildilrlilgil, mektub vc telgraf 
i.icretlcrini indirmek i~in bir proje 
hazirllyarak naf ia vckalctinc vermi~ 
tir. 

Vekil, bugiinlerde projcyi tetkik 
ederek yap1lacak tcnzilat nisbeti hak
kmda bir karar verecektir. 

~ark vilayetlerimizde seyyahlar 
Erzurum 26' (A.A.} - Alman ve 

<;ekoslovak iinivcrsite ve lise son sm1f 
talcbcsinden 35 ki§ilik bir ilim kafilesi 
Turk ve Alman doi,;entlerinin nezare• 
tindc dogu illerimizde bir seynhat yap
maktadirlar. Dun 11ehrimizc gden bu 
kafile, bugiin Karakose yolu ile Vana 
gitmil!lerdir. Orada Vnn golii ilc Murat 
dagmda tedkikat yapacaklard1r. 

Vapur iskelesinde 
kanlz bir vaka 
Seyfi, dostile beraber 
giden kar1s1n1 ustura 

ile yaralam1~ -----
Diin kopriini.in Kad1koy iskelesinde 

on alt1 otuz vapurunu bekliyenler mut• 
hi§ bir ~1ghk i;iitmi§lerdir: 

- imdad .. imdad .• oldiiriiyorlar be
ni ... imdad ... 

Bu ses bilet gi§esi oniinden geliyordu. 
Hiddetli bir adam elinde kanh bir us· 

turn ilc gene; ve giizel bir kadmm rnsge
Jc yerinc vuruyordu. Kadmm bir kulagi 
kopmu§tu. Kanlar feci bir surette f111k1r• 
makta vc kanh kulak yerdc durmnkta• 
du. 

Usturah adam miitemadiyen baCir
maktad1r: 

- Utanmaz kan ... Dostunln beraber 
gozumi.in oniindc bilct alirsm hn .. 

Bunu soyliycrck usturnla udum bir 
deliknnlmm iizerine dogru kosmu tur. 
Gen~ kadmm dostu oldu vu an la 1lan 
deliknnh kn(;maga hal}bm1 a da otcki 
nrkasmdnn ) etiljmistir. Usturah adam 
bir hamledc clindeki ustura ile delikan
]1y1 bognzma kad..ir kcsmi tir. 

Zab1taca yap1lan tahk1kat neticesin
de usturah adamm, gen~ kndmm kocnst 
Scyfi oldugu anln§1lm1§hr. Gen~ kadm 
Yusuf isminde bir delikanh ile iki haf• 
tadanberi tam§ffil§, Scyfi cl altmdan ka· 
nsm1 takib etmi§tir. 

Nihnyet diin on alti otuz vapuruna 
girmek iizere beraber bilet ald1klann1 
goriince f1rlam1§ bu i§i yapm1§tJr. Polis 
memuru vc halk tarafmdan Seyfinin 
clindeki ustura zorla ahnarak kendisi 
yakalanm1§t1r. I 

~ 

Ankaradan yolcu tayyaresi 
vaktinde geldi 

Ankaradan dun sabah harekct eden 
tayyare yolda futmaya tutulmakla bc
raber mu tad zamanmda Y e§ilkoy tay• 
yare istasyonuna vas1I olmu§ ve bq 
yolcu getirmi§tir. ' _......,. __ _ 

Zehirli simitler 
Fatma admda bir kadm diln ~o

cuklarma iki simid alnu~t1r. 
Bu simidleri yiycn iki ~ocuk zchir· 

lenme aldmetleri gastermif}erdir. ~ 
cuklar hastaneye kaldmlmlftlr. 
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1STANBUL HAYATI 

Piyasa mUste$ar• F1rtlnada Istanbul 
Ge~en giln gazetemizde Atinadan 

yazilm1~ hususi bir mektup vardl. 
Bunda bir cpiyasa muste~arhgi:. ndan 
bahsediliyor. Mesele biraz dikkatle 
okunmaga deger. 

Eski adliye L8.Q1mlar 
Belediye enkazzn·Dolapderedeki ac;1k 

lag1mlann kapattl
fabuk kald1r1lma- mas1 bir aya kadar 

Daimi tamir 
Beledige biit~ege 

daha fazla 
tahsisat koyacak 

Ogleden sonra kagidhane sutla
nnda beliren bir ka~ bulut birdenbi
re biiyuyerek birle~tiler, morard1lar, 
karard1lar, .!?i~tikc;e ~i~tiler ve ktsa bir 
zaman i~inde kap kara y1gmlar l?Chrln 
her taraf1111 kaplad1. Derinlerden du
yulan boguk ugultular gittik~e yak
la~t1 , bir kac; batarya topun birden 
ate~ini and1ran giimbilrtiiler arasm
da kap kara y1gmlar yere dogru in
mege ba~Iad1Iar. 

Muhnbirimiz piyasa milste~armm 

vazifesini ~oyle anlat1yor: Milste~arhk 
lhtikarla milcadcle cdeccktir. G1da 
maddelerlnc narh koyacakhr. Yunan 
piyasa milste~arhgmm bu vazifede 
muvaffak oldugu anl~1llyor. Yuna
nistan yiyccek maddelerinin bilyuk 
bir k1sm1m d1~ar1dan getirttigi halde 
!iatler o d1~n memleketlere nisbetle 
Yunanistanda daha ucuzdur. Bu da 
piyasa milste~rhgmm ihtikar ile mil
cadelede gosterdigi silrat ve hassasi
yet sayesindcdir. 

Bir de Yunanistanda ihtikar dava
lan ayn bir muhakeme usulilnc tabi 
bulunuyor. Karakollarda gcceli giln
dilzlil ~ah~an milnferit hakimler var
dlr. Bunlar derhal hilkiimlerini ve
riyorlar. Bu kararlar da katidir. Ne 
istinar ne temyiz. 

Yunan piyasa miistc~rmm nasil 
bir zlhniyetle hareket ettiginl goste
recek bir rnisal: Ekmck~ilerin tart1-
da hile yapmalanna mani olmak ve 
fazla ekmek sarfiyatmm onilne gc~
mek !~in ekmeklerin pi~irildikten an
cak yirmi dart saat sonra satilmalari
ru emrctmi~. 

Filhakika, bayat ekmegin daha az 
yendigi mahimdur. Bu kadanm bile 
hesab eden cimri l>ir piyasa milste
~arhgmm muvaffak olacagmda ~Up
he edilemez. 

Bu sutunlan takip eden okuyucula
nnuz bilirler ki memlekette hayat 
pahahhgmdan ~ikayet ettigimiz Slra
da iizerinde en ~ok israr cttigimiz 
nokta salahiyet sahibi ytiksek ve tek 
bir makamm bu i~i heyeti umumiye
sile eline almas1 ve me~gul olmas1 Hi
zumudur. Belediyelelin ayn ayn sar
fettikleri· yeya edcr zannolundugu 
himmetler akim- kalmaga mahkiim 
durlar. Qilnkil mesele mahalli degil
dir, bilttin memlekete ~amil umumt 
kararlar ve tedbirlcr ittihaz etmek 
l!zimdir. i~te Yunanistan bu usulil 
tatbik etmi~ ve iyi netlcelerini de elde 
etmi~. 

Halbuki biz bundan blr iki sene 
cvvel komisyonlar toplad1k. Onlar ip
tida ihtikarm tarifinden i~e ba~lad1-
lar ve i~in i~inden ~1kam1yarak cik
mali cnfasi madudei hayab eylediler. 

Yunanistanda goz a~tnmaz bir ih
tikar milcadelesi ve ihtfkarm ba~1ru 
ezen mahkemcler bulunduguna gore 
dost ve kom~u memlekctten ihtikar 
talifi getirtecek olursak bari ne gibi 
hareketlerin ihtikar te~kil ettigini og
renmi~ oluruz da bo~ yerc nefes til
ketmi~ olmay1z. Yunanistan bizdcn 
satm aldlg1 bir yiyecek maddesini biz
den ucuza satarsa bunda ~ok ibret 
almacak bir hakikat gizli demektir. 
Bu hnkikati aramak ta zanncderim 
bir vazifedir. Ak.~mc1 

Liman komur amelesinin 
bir muracaat1 

Liman i§letmesi yukleme ve bo~alt
ma servisi komiir k1sm1 amel..sinden ba
zalan evvelce gemilerdeki i~lerde ald1k
lan vim;i;ilik ve istif~ilik iicretinin ve
rilmemesinden tiikayet ediyorlar. 

Son giinlerde C§yasa bo§alttlan iki 
vapurda ~al1:11tklan halde kendilerine 
boyle bir iicret dagahlmadagan1 ileri sii
rerek ishhkaklannan temin edilmesini 
lirnan i§letmesinden istiyorlar. . 

s1n1 bildirdi bitecek 

Yanan adliye binas1 arsasmdaki enkaz 
ve malzeme vaktile bir miiteahhide sabl
ma§tJ. Miiteahhid bu enkaza kald1racak ve 

burast temizlenecekti. Fakat ihalede ve. 
rilen muhlet kafi goriilmediginden bu 

miiddet uzattlm1~tt. Buna ragmen hi.la 
enkazm kaldmlmad1g1 goriilmu§tiir. Bu· 
nun iizerine bu enkazm k1sa bir zaman
da kaldmlmas1 ic;in miiteahhide tebligat 
yapalmt§hr. 

Belediyenin Kasampa!Ja deresi ile Do
lapdcrenin ai;ak lagamlanm kapatmaga te· 
§ehbiis ettigini yazmt§ttk. Bir miiddetten• 
beri burada ba§layan in§aat bir aya ka
dar bitecektir. 

Belediy~ ve vilayet biitc;elerine o sene 
i~inde yap1lacak her nevi in§ant i~in tah
sisat kondugu halde varidatm kifayetsiz
ligi yiiziinden daimi tamirat ic;in pck az 
para aynlmaktad1r. Hatta baza i§lerde 
tamirat ic;in bir para aynlmasma imkan 
bile goriilmemektedir. Halbuki yap1lan 
b

0

ir binanan, bir yolun muhafazasa ii;in her 
sene biitc;eye muayyen bir para koymak 
zaruridir. 

Gozle1i yakacak gibi parild1yan 
~im~klerln ardmdan ~iddctli bir giim
biirtil ortahgi biribirinc katiyor, san
ki eski masallardaki devler 1~1kh goz
Ielile saldlracak efsanevi kahraman
lan anyorlar 

£nkaz tamamile kaldmld1ktan sonra bi
nanm arsasmm vaziyeti hiikumetle bele
diye arasmda yap1lacak bir anla§ma iize
rine tesbit edilecektir. 

Eski adliye binasmm arsas1 hiikumete 
aiddir. Fakat belediye bu arsa iizerinde 

bina yap1lmasma taraftar dcgildir. Bura· 
st ya son zamanlarda Sultanahmed par· 

Dolapdere lagamlan senelerdenberi 
at;aktar. Pangalt1dan Halice dogru akan 
lag1mlar adeta bir dere halini alma;itar. Bu 
lag1mlar kapattld1ktan sonra bu civar ti
fo tehlikesinden de kurtulacakttr. Bele. 
diye bundan sonra Azapkap1 ve civaranm 
lag1mlaran1 yapmaga ba§layacaktar. 

Bir sandal batt1 
I~indeki iki ki~i biitiin 
gece deniz]e bogu§tuk
tan sonra kurtanldtlar 

$imdiye kadar bir yerin tamirinc lii
zum goriiliince ya biit<;ede miinakale yap
mak, yahud da yeni bir tahsisat aramak 
zarureti goriiliiyordu. Buna nihayet vcr
mek ve biiti;eden binlerce lira sarfile vii
cude getirilen in~aalt muhafaza etmek i.ize
re bundan sonra (daimi tamirat) faslmm 
daha genii tutulmas1 kararla§tmlm1§tlr. 

Kaldlnmlar ilezerinde birer tokat 
gibi ~khyan iri damlalar blr an i~in
de etraf1 alt i.ist etti. Biraz evvcl her 
k.O~esi birer insan kaynag1 olan sokak
lar, <:addeler birdenbire bombo~ oldu. 
Kayna~adan eser kalmad1, Adeta 
hayat durdu. Bab1ali yoku~undan 
dalga da1ga akan c;amurlu saganaklar 
ic;inde aras1ra h1rhyarak, inliyerek i
lerlcmeye ~ah~an otomobiller gorulil
yor. Bc~cr kuch·etfnin sarp yamac;lara 
tinnanan bu muazzam makinelerl, 
tabiyat kmrvetinin :;;u en ufak bir 
darbesi altmda derhal bocaliyor ve nt
hayet iri damlala11n durmadan inen 
sellerine boyun bi.ikilp oldugu yerde 
kahyor. Evlcrin damlarma kndar inen 
koca devlerin alevden dilleri ctraf1 ya
lad1k~ sagdan, soldan boguk f;Ighk
lar duyuluyor. 

ka ile Ayasofya hamanu arasmda yap1lan 
bah~e gibi bir park haline konacak, ya-

hud da denize dogru uzattlarak giizel bir 

meydan veyahud park haline konulacak
hr. Bu hususta zehir planma gore bir ka
rar verilecektir. Belcdiye maliye ile, ya 

bir miilk miibadele etmek, yahud bcdeli

ni vermek suretile anla~arak bu arsay1 
cle gcc;irmek fikrindedir. 

Garib bir vaka 
Beykozda bir f1nn sahibi
nin 60 liras1 doland1nld1 

Dun gece Beykozda ~ok garip bir do
landmc1lik vakas1 olmu§tur. Fmnc1 bay 
Abdi gece aaat 2 3 s1ralarmda evinde is· 
tirahat etmekte iken birdenbire meydana 
~akan bir vah11 kap1mn onune gclerek: 

- Bay Abdi, bay Abdi F mnda tcz
gahtar seni istiyor. <;abuk git. diye seslen
mi~tir. Fmnda herhangi bir hadisenin vu
kua gclmesinden fuphelencn bay Abdi 
hemen giyinerek firma ko1mu1tur. 

Bay Abdi evden ~1k1tktan biraz sonra 
ayni me!;fhul §ahas tekrar eve gelerek ka
p1y1 c;alma§, kapayi at;an bay Abdinin ke- 1 

rimesine, c babanaz mii§kiil mevkidcdir. I 
f mnda tezgahtar ile kavga etti. Beni ~on· 1 
derdi. Evdc param vardar. K1zam vcrsm> 
de di. 

Bu sozlere inanan kazcag1z hemen gi
dip 60 lira getirmi~tir. Paray1 alan mei;
hul adam ortadan kaybolduktan sonra 
bay Abdi eve gelmi~. kazmm kap1y1 a<;ar 
a<;maz boynuna sanld1gm1 goriince hay
ret cderek: 

- Ne var. Ne oluyor:>. diye sormu;i
tur. Hikiiyeyi dinleyince i§i kavramt§ va
kadan polisi haberdar etmi~tir. Dolanda
nca aranmaktadar. 

Dizanteri vakalari 
Son giinlerde ha, gosteren 

dizanteri dcvam ediyor. Bilhassa Ha
lii; sahillerinde bu hastahk daha fazla
d1r. Bunun it;in it;ilecck suya dikkat 
etmek ve hafif bir ishal olunca s1k1 
perhize riayct eylemek laz1md1r. 

Karpuz bol'.and1 
Son giinler zarfmda Trakyadan bol 

mikdarda karpuz gelmege ba,lamJ§tar. 
Bunlar kasmen ilk mahsul olmakla bera
ber boylanna gore 5 - I 0 kuru~a sa
tilmaktadar. Bir hafta sonra karpuz i;ok 
ucuzl1yacaktar. 

Sandalc11ak yapan Siirmeneli R1fk1 ile 
karde§i ~evki, iki gun evvel, iskeledc bag-
11 duran ve birdenbire ortadan kaybolnn 
sandallanna aramak ic;in denize ac;almi§· 
lardar. lki arknda§ diin saat 10 da Moda 
oniindc ftrtmaya tutularak sandallan par
c;alanma~ ve denize dokiilmii§lerdir. 

Sabaha kndar deniz iistiinde ollimle 
pen<;cle§en iki knrdej sabahleyin, Bti
yiikadaya karpuz goturmekte olan lne
bolulu Ahmed reisin motorii tarafmdan 
kurtaralarnk adaya c;akanlm1§lardar. 

Bahreyn sultani 
istanbula geln Bahreyn sultam bu

giin Ankara ve Suriye yolile lraka ha
reket edecektir. Sultan Basraya gide
cek ve oradan Bahreyne gei;eccktir. 

Zencirlikuyudaki mezarhk 
Belediye tarafmdan Zincirlikuyuda 

bir mezraltk yap1lmasma karar veril
mi§ti. Mezarlagm duvarlannm c;evril
mcsine ba1lanm1otir. 

Yakmda ic;inin tanzimine gc~ilecek
tir. Parc;alara aynlma i~i bittikten 
sonra her parc;a, mezarltk yapilmak i.ize
re satalacakt1r. 

. 
Haydarpa~a - Bostanc1 hatt1 

Dc\']et demiryollan idaresi Haydar
pn§a - Bostanc1 hattmda yolculara yeni 

haz1 kolayliklar gosterecektir. Bilet 
iicretlerinin indirilmesi de diil!iiniiliiyor. 

Orta mektep~er 
1stanhulun orta mektep ihtiyaca hak

kmda yapalan tcdkikler iizerine yeni 
baz1 orta mektepler a~1lmasa kararla1-
tmlma;,t1. Bunlar i~in yer aranmakta
dir. Agustos ic;inde bina bulunarak 
konturato ynp1lacak ve dcrs senesi ba
§tna kadar haz1rl1klar bitirilecektir. 

937 bi.it<;esi haz1rlamrken bu esasa ri
ayet cdilecektir. 

Paras1z rak1 i~mek istemi§ler! 
Kad1koyunde fncir gazinosunda Cerni!, 

Pandeli, Niko, Sam admda dort arkada§ 
saatlerce raka ic;tikten sonra gitmek ii;in 
kalkma§lardir. Garson Mustafa ve Ekrem 
para isteyince bunlar gt.iriiltii c;akarm11lar 
ve pain vermemck istemi§lerdir. Y eti:ien 
polisler kcndilerini yakalam1~lardar. 

Kirli su 
Bir evde oturan iki 

kirac1 aras1nda 
kavga <;1ktl 

Kumkapada bir evin iist katmda Mus. 
taf a ve annesi Hayriye, alt katmda da 
Kadri isminde biri oturmaktad1r. Kadri, 
iist kattakilerin a~agaya pi. sular dokme
lerinden §ikayetcidir. Birkac; defa bun
dan bahsetmi:i. fakat meram anlatama
m•otar. 

Evvelki gi.in, yukandan a§ag1ya gene 
kirli su bo1alt1lmca Kadri yukan c;1karak 
bir daha boyle bir §CY yap1lmamasam ih
tar etmilltir. Buna k1zan J\1ustafa ve an
nesi Kadrinin i.izerine hiicum ederck ken
disini birkac; yerinden yarnlam1~lard1r. Po· 
lis tahkikata ba§lam1§hr. 

Fatih K1z1lay1 sonnet duguna 
Kazday F ntih §ubsinden: Km lay F atih 
il<;esinc bagh Horhor semt ocag1 c;evre· 
sindeki fakir t;ocuklan si.innet ettirmek 
iizere 8 agustos cumartesi giinii bir 
siinnet dugiinu tertip edecektir. ~ok 
zengin bir programla sabaha kadar sii
reeek olan bu hayirli eglenceye i§tirak 
etmek isteyenlerin ve stinnet edilecek 
~ocuk velilerinin her gun Aksarayda 
K1nlay Horhor scmt ocag1 ba§kanltgma 
mi.iracaat etmeleri rica olunur. 

Resmi devairin 
nazar1 dikkatine : 

Gazetemizde llc~redilecek resmi ilaular i~in yegane merci «Rcsmi i.liinlar 
Tiirk 1.imited ~irketi» dir. ~irketin merkezi Ankara caddesinde Kahraman
zade hanunn ii!riincii kabd1r. Telefon numaras1 20960 dir. ilanlann bu 
tarikle gonderilmesi rica olunur. 

«- Ay, ay, ay ayyyyyyy. 
«- Eyvah ~urac1ga dill?tii .. 
c- Kim dii$tii? .. Vah zavalh vah .. r 
c:- Elinin koril dil~til .. kim olcak? .. 

Y1ldmm ... 
Gayn ihtiyari ba$lar yukanya dild

liyor. Kara bulut yigmlarmm ardm
da bir kuvvetten yard1m dllenir gibl 
dudaklar titriyerek moranyor. Sokak
lar bombo~ oldugu gibi evlcrde de 
kimseler goziikmiiyor. Kimsedc pen
cere oniine yakla~acak cesarct bile 
yok ... 

Kara bulutlann sudan k1rba~lan 
hafifleyinceye kadar bliti.in ~hir 6lum 
sessizligi i~ine gomiilti ka1dt. Neden 
sonra su basan yerleri temiz1emek uze
re Bk fedai oJarak i;1kan itfaiye oto
mobilleri siikutu bozdular ,.e yine ha
yat birdenbire f1~klrd1, eski kayna~ma. 
b~lad1. i~tc ~iddctli bir yaz firtmasi 
altmda istanbulun bir saatlik hali .. 

Trenlerde mektup 
kabul edilecek 

C.R. 

Devlet demiryollan idarcsi ilc posta 
ve telgraf idaresi arasmda yapalan an
la§maya gore gelecek aydan itibaren 
trenlerde mektup kabul edlimege ba,
Ianacngm1 yazm1§tak. 

Tren istasyonlan posta merkezi, tren 
ve istasyop memurlan da posta memu
ru safatm1 haiz Lulunacaktir. 

Trenlerde ve memurlann iisti.inde 
daima posta pulu bulunacak ve tren yol
culanndan her hangi birinin vereccii 
mektubu memur pullay1p teslim ala
cakhr. Bundan ba§ka her trendc bir de 
posta kutusu bulunacaktar. 

Garip bir domates 
Kartal sulh mahkemcsi mi.iba§irlerin

den Halilin evinin bahc;esinde c;ok ga· 
rip bir domatcs yetiiimi§tir. Oomate
sin biri ye§il ba§li bir ordege, digcri 
adi bir ordege henziyen iki kiic;iik bap 
vardar. Bu domates miiba§ir Hali! ta
rafmdan Kartal ziraat fen memuru Tah
sine vcrilmi~tir . 

- ~unu, bunu ald1m, cebimdekl ... Onu da bitirip eve doneyim, di- Fakat ne alay1m? ... iyi bir ~ey . ·. Kot ii bir ~ey de ben almarn! .•• 
Sen soy le bu para !le ne yap1llr? ..• 

B. A. - Belli olmaz bayim, Samat
yada il~ ogiln yemek yenir, Aksaray. 
da blr dilkkan a~1hr, Eminonilnde bir 
kat ~ocuk clbiscsi alm1r, Beyoglunda 
iki bardak bira, Adada bir fincan kah
ve icilirl 

on be~ lfradan clli be~ kuru~ kaldl ba,t yorum ... 
Arnca ... 

alsam bu para yeti~mez! .. . 

I . 
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Sigara i~menin de bir 
~ok manalar1 varm1$ 
Si1arayi agizda, yahut iki parmak 

aras1nda tutman1n manalar1 

. 
Bir lnsanm eigara ~ip i~mediiine, ei .. 

1ara i~erse eigar•YI nu1l tuttuguna ba· 
karak ahlilwu, tabiatm1 anlamak kabil 
Dnif., Bu huaueta baZJ miidekk.ikler Ame .. 
rikada bir takun diisturlar bile koymUJ· 
Jar, bu diisturlar katiyen yandmtyormUJI 

Amerikadaki tedkiklere gore aiiz. 
Janna eigara koynuyan adamlar eon de· 
rece hodbin olurlarrm1o Bugiinkii mo• 
dem kadmlar boyle erkeklerden ka~1n· 
mabdular. Eeki devirlere maheue tam 
manaeile kazak bir koca ieteyenler eiga• 
ra ~miyen bir adamla evlenmelidirler. 

Baz1 kimeeler sigara i~meyi bir nevi 
bikimiyet a.limeti eayarlard1. Hele piiro 
~n erkekler i~in ckazak> dinilirdi. Ya• 
pdan muhtelif tecriibeler bu zannm doi· 
n olmad1iuu g0atermittir. 

Sigarayi parmaklan arasmda tutma· 
7arak daima dudaklan arasmda bulun· 
'duran ve bu euretle i~en kimseler, ebe
rlvetle zeki adamlardir. Heroeyi besap 
eclerler, uzaii goriirler, tahminlerde al· 
clanmazlar, eoiuk kanb, fakat son de .. 
nee lakaydchrlar. 

Sigarum1 iki parmaji arasmdan b1· 
nknuyarak uzun miiddet dudaklan ara· 
imda tutanlar, bayalperver olurlar. Sa
ilata ve ilme ietidadlan vardir. Fakat ek· 
eeriyetle tenbel olurlar, konforlu ~ok ee• 
:nrler ·ve 1Utlerce miiddet hareket et. 
meden dUtUncelere dalarlar. Bu kabil 
adamlar 1eveze olmazlar, qka inbimak· 
Jeri vardir. 

Hakiki Don Juanlar elleri biraz one 
mliteveccib olarak eigarayi uzun miiddet 
parmaJdan arumda tutanlardu. Bu, ka· 
Clmlan cezbeden bir barekettir. Fakat bu 
hareket tabitlikten aynlmamahd1r. 

Siprayi miitemadiyen aizma eokup 
pkaranlar, einirli kimeelerdir. F akat bir 
tok meziyetleri Tardu. Fevkallde faal 
enerjik ve becerikli olurlar. Bap.rabile
cekleri bir ~ok mlihim itleri iizerlerine 
abrlar. Fakat bu adamlar uyeal olmazlar. 
Sik elk einirlerine bi.kim olamazlar, Ju. 
zarlar ve kendilerine kolayhkla diipnan 
kazanular. 

Bir ~ok adamlar vardir ki. aigarayi 
aiiz}armdan ~ikardiktan eonra ellerini 
J-tlarmdan biraz uzakta yukanya doi· 
ra kalluk, .bqlanm arltaya doiru 
eiik tutarlar ve ai1zlarmdan eipra 
dumanlanni eavururlar. Bir .Ohbet ale· 
minde, diger misafirler pek yakm otu• 
rurlaraa terbiyesizce addedilebilecek olan 
bu hareket. uzaktan Kiizel goriiniir. Bu 
kabil adamlar, kendilerinin D.on Juan ol-

BULMACAMIZ 
Soldan saga: 

I - Yayvanla1mak ( 1 0) 

mak idd'iaemC:la bulunurlar, fakat ekse· 
riyetle kUJ beyinli, her halde hayatt da
ima iyi tarahndan muhakeme eden 1en 
tabiatla olurlar. 

bade bir aigaranm kiillerini silkenler 
itikadatt babla eahibi olmakla beraber. 
miidebbir olurlar. Fakat ekseriyetle aa
bmuz olduklan cihetle, metodle bir it 
yapmaia muvaffak olamazlr. Sigarala
nn1 eigara tablasmda unutanlar unutkan· 
dirlar diyecekeiniz deiil mi> Bilakis, mii§
kiilpeeend olurlar ve hayatlanndan mem
nun olmazlar. Bunlann romanitizme 
meyilleri fazladu. Fakat hayatta bir ~ok 
miihim i1lerde muvaffak olmalan ihti
malleri vard1r. 

Kadmlarin tabiatlan bakkmda miita· 
lia beyan etmek gii~tiir. Zira bir ~ok 
kad1nlar qka meyyal olurlar, kocalarma 
i~enler de hareketlerini kar11larmdaki
lerinin bofUDa gidebileceiini zannettik· 
leri .,JUlde tanzim ec:lerler. Bu itibar1a 
eigaranm i~if tarzmdan kadmlann ka· 
rakterleri hakkmda bir hiikiim ~1karmak 
aii~tiir. 

Maamafih eigaraya aiizlannda tutan 
kadmlar qka meyal olurlar, kocalanna 
ve ipklarma eadik kalmazlar. Aiizlann• 
dan eigara dumanlanna eavuran kad1nlar 
romantik ve ha1alperver olurlar. Snob 
kadmlar iee. llisaralanm iki pannak ara· 
amda tutarlar Te iJcide biT killlerini Bilker· 
ler. 

Sigarayi ikide bir aiizlar1na sokan ka· 
dmlar iee zevke diitkiin olurlar. 

............................................... 

MEVLOD 
Sad1kzade Bay Ruten merhu

mun ruhuna ithaf eclilmek iizere 
28/T emmuz/9'36 salt pnii ojle na· 
maz1ndan aonra Eminoniinde Y eni 
camide okutulacak mevluda arzu 
buyuran zevabn tetrifleri rica olu
nur. 

1 

I 

Kad1koy Siireyya 
BAH<;ESINDE 

Bu ak§alll saat 2 l ,4S de 
TELLl TURNA 

Biiyiik operet 3 perde 
umumi duhuliye 35 k. 
Yann ak~am Taksim 
bah~esinde deniz 

havas1 faterler 50, 30 

2 - Sonuna bir c V > koyarsamz atetin a 
piiakiirdiigu olur (3) Dair (3) Nota (2) , 

3 - Kumandana yardimla miik.ellef za• 
bit (5) 

4 - F azlala1hrma ( 8) 
S - Garez (3) 

6 

6 - Parmak ucundaki ( 6) T elefon ni· 1 

dae1 (3) a 
1 - Arkasa suit cam ( 4) <;ok de-

iil (2) 
8 - AYI yuvas1 (2) Di§i okiiz (4) 
9 - Katiyen ( 4) Bir leh~e ( 4) 
10 - Kirm1zi (2) Av~ i~i (3) 

Yukardan qap: 

1 - Gayret gosteren ( 8) 
2 - Goz rengi ( 3) Hayvan ayaima 

llllhlanan ( 3) 
3 - Alaturka bir beete ( 4) 
4 - Erkek (2) Bir kadm ismi (S) 
5 - Herhalde Imm olan ( 4) Bizi 

~inde aksettiren ( 4) 

6 - S1fat edab (2) Vapur kahW'p· 
• (4) 

1 - Kaaabm eathia (2) Deniz itlet• 
me idaresi ( 4) 

8 - On deiil (4) Nida <2) 

9 

9 - Azanuzdan biri ( 2) ltalyada 
mqhur tehir ( 6) 

10 - R~el konan kap (7) Nota (2) 

GEQEN BULMACANIN' BALLI 

Soldan saga: 1 - COmert .. Tat 2 Al • 
Laal • Ma 3 .. Miize • Rahib 4 • lmamet -
Ana S • Alk11 6 • Erim • Oc 7 .. An • Ra-
8 • Vak.ur 9 •Utan· Ac1 10 ·Tan - Giil-
.wn. 

Yukardan apg1: 1 .. Camit - Anut .. 0-
liim ·En - Ta .. 3 Zaar - Van 4 • Elemh -
An S ·Ra· Ek.mek 6 • Tarb 7 - La • ~air 

I 
8 • Ha • Ae 9 ·Amin. Oriicii 10 • Taban
ca. lm.. 

il 

Turk • Bulgar 
miinasebat1 

·c:sa., taraf1 birinci sahifede) 
Bulgar gazetelerinin Ti.irkiyenin 

Montro zaferi miinasebetile yazchklan 
lehimizde yazilar, burada Ti.irk - Bul
gar dostluguna milzaheret edildigini 
isbat etmektedirler. 

Elyevm direktoril, pasta, telgraf ve 
fimendi!erler nazin olan Slovo gaze
tesi diyor ki: 

c- Tilrkiye dl~ 1'leri bakammn 
Bulgaristan hakk:mda soyledigi &Oz
ier Bulgar efkln umumiyesinde ~k 
lyt bir akis bulacaktu'. <;iinktt blzlm 
gent~ balk kiitlelerimiz her zaman Ttir
kiye lle iyi ve dostane bir miinasebet 
tesisine taraftardl ve bugiin de taraf
tardlr. 

Bizim TUrkiye ile bir alacak ve ve
recegimiz yoktur. liliz bir c;ok husus
larda da Ti.irk milletine benzemekteyiz. 

Onun ic;in de onunla hem iktisadi 
ve hem de siyasi sahada her zaman 
mii~terek hareket edecegiz. Bulgar 
milletinin Tiirkiyeye kar~1 hie; deg~
meyen bu iyi dostluk hissiyat1 bahu
sus biiyiik harpten sonra kendlsinl 
gosterdi. Ve Bulgaristan llk dostluk· 
ve ademi tecaviiz muahedesinl TUr
kiye lie akdetti. 

Atatiirkiin idaresi altmda Tiirklye
nin miitemadi bir surette yiiksel~ 
Bulgaristanda her zaman sempati ile 
takib edilmiftir. 'l'tirkiyenin bugiin 
Montrooe kazand1gi zaf eri de biz ge
ne aym sempati ile ve samimi hislerle 
kar~1lamaktayiz. Bu zafer samimi btr 
surette sulhe yarchm edecektir.> 

Zora gazetesi de diyor ki: cKom~
muz Tiirkiye, as1rlarca bir ~ok beynel
milel ihtilaflara ve harplere sebebi
yet veren Bogazlar meselesi gibi ~ok 
~tin bir beynelmllel meseleyi en iyi 
surette halletti. Tiirkiye bu meseleyi 
halledebilmek ic;in mevcud dostluklar
dan ve biiyiik devletlerin aralannda
ki rekabetlerden de istifade etti. Fakat 
"1raSJ. unutulmasm ki Tiirkiye her 
~eyden evvel kendisine ve kendi ordu
suna giivendi. Onun ir;in de muvaffak 
oldu. Bu suretle Tilrkiye hem diinya 
sulhtlne h1zmet etti, hem de herkeste 
Tfttktyen1n asketbk notiat ntt!D.rmdan 
~ok kuvvetli oldugu hissini b1raktu 

Montrooe Bulgar heyeti murahha
sasuun reisi ve hariciye nezareti kl
tibi umumisi Dr. N. Nikolaef gazete
cilere demi~ir ki: 

-- Montrode ahnan neticeler artik 
malWn.dur. Bu konferans Tiirkiyenin 
akibetini nazan itibare alarak Bogaz
lar rejiminin tadili i~in Tiirkiye tara
fmdan davet edilmi~ti. Konf eransta 
imzalanan mukavele hem Tilrkiye
nin ~kibetini ve hem hakimiyetini 
hem de Karadenizde sahili olan diA'er 
devletlerin 8.kibetini nazan itibare al
maktadlr. Biz Montroye bu konfe
ransm muvaffak olmasma samimi bir 
surette yard1m etmek azmile gittik. 
Bu suretle hem Bulgar hiikUmetinin 
ve milletinin kolll"1 TUrkiyeye kar~ 
olan ~k dostane hissiyatrm goster
mek ve hem de artlk tatbiki gayri ka
bil olan muahedelerin ta.dill ic;in ac;1-
lan c;1gua yardmumm vermek isti
yorduk. 

Zanmmca vazifemizi muvaffak1yet
Ie yaptik. Ve Bulgar heyetinin Azalan 
Montrooe Bulgar - Ti.irk dostlugunun 
miistakbel inki~f1 ic;in r;ok biiyiik hiz
metler yaptlklanna kani olarak mem
leketlerine avdet etmii;;lerdir. 

Aynca blr de Tiirk heyeti reisi dok
tor Tevfik R~tii Arasm Bulgaristana 
olan te~kkuriinii getirdim.: 

AK~AM 
llin tar if esi 

Sahlfe K...,.. 

I S-tim 400 
2 :t 260 
3 • 200 

4-S :t 100 
I~ eabif elerde :t 80 
Son illn eahifelerinde .. 30 

Gazetemizde nqreclilecek 
illnla1' ipn miiracaat yeri: 

lllnc1l1k kollektif 1irkatl 
Ankara caddesi, Kahraman 
zade ban. Tel. 20094-20095 
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Zarar yar1m mllyon lira 
(Ba!J taraft 1 incl sahifede) . 

Sular ekseri binalann bodrum katun 
doldurdugundan bunu bol?altmak i~ 
itfaiyenin yardmu istenmi~tir. Mah
mutpa~ada Kiirkr;ii ve Qorapc;1 han
larile Kumkap1da Qelebiler sokagm
daki binalar, Kadirga talebe yurdu
nun bodrum katlan, Kasunpqada 
Bayram yeri su doldugundan itfaiye 
vesait gondererek bu sulan bo1181tmlt
tir. Baz1 bod.rum katlannda su bir met -
reye yakl~~br. 

.$iphanenin arkuma diifen Bedreddin 
mahalleeinin arka evleri sellerden en eok 
huara ujrayanludanclD'. Bu evler Te
pebqma giclen yolan altmdadD'. Yukan
dan gelen miithif sellerin 1iiriildediii ~
mur ve ~ler Jaiunlarm aiWanm ka· 
padljmdan cotkun bir dere ha1ini and1-
ran 1ular evlere hiicum etmiftir. 

Bu evlerden bakkal Kozmidiain otur• 
duiu ev ile yamndaki iki evin ta ~ii 
katuMa kadar eular t;donlf ve bu evler• 
dekiler feryadlarma yetifenler tarafmdan 
boiulmaktan kurtanlmqlardll'. Sular 
bir evin duvar1D1 ydmuf ve arkumdaki 
evlerin ~ine hiicum etmiftir. Evlerdeki 
e,yalar kimilen barap olduiu sibi oda
lara kadar ~ur dolmUftur. 

B~IKTA$ VE ORTAKOYDE 
Dun Be11ikta11ta iki yiizden fazla evi 

eu basm111t1r. Bu evlerde oturanlar ~1ka· 
nlm1vlar ve su c;ekildikten sonra gene 
yerlettirilmi11erdir. 

Betikta§ Yild1z harb akademisi cadde· 
einde biiyiik bir agac; ftrhnadan devril
mif, diiterek umumi hattm elektrik tel
lerini de beraber yere indirmittir. Bu 
eemtte uzun miiddet cereyan keeilmiftir. 

Ortakoyde Ta§merdiven l>qmda bii
yiik ana laiun sulaun tiddetinden pat
lam11t1r. 

Be11ikta1ta Hac1musa c;1kmazmda Ni
yazi isminde birine aid I 5 numarah ev 
~okmiittiir. Dere koyiinde Ayazmada 3 
numarali evin bodrumlarma tiddetle hii· 
cum eden sular temelleri c;atlatm11 ve ev 
yikilmak iizere iken ic;indekiler kurtard
m11br. 

Haeanpqa deresinde 4 3 numarah F ev· 
zi bey aparbmamm su basm11 temelleri 
patlatarak d1§8n ~1km11t11. Apartimanan 
y1k1lmak ihtimali oldugundan ic;erisi 
tahliye edilmittir. 

SUI.AR BtR KADINI KUYUYA 
SOROKLEDt 

Akbayikta Kondt eo~da lO n~· 
rah evin zemin katindaki mutbafa hii· 
cum eden sular burada bulunan kuyuyu 
~okertmif. kuyu ba1anda bulunan ev ea
bibesi bayan Mediha toprakla birlikte 
kuyuya yuvarlanm1f ise de yetifilerek 
kurtanlm11tir. 

KADIKOYONDE 
Diinkii yaimur Kad1koyiinde biiyiik 

zararlara eebep olmuttur. lbrahimaia 
c;aymndaki biitiin evleri ve yollan eu 
basm1f, burayn imdat yollanm11br. Gene 
lbrahimaga kopriisii su alhnda kalmttbr. 

Tam bu nrada kopriiden g~en tram• 
vay arabas1 yoldan ~1karak sulara go• 
miilmiittiir. Tramvay yolculan otobiie· 
lerle kurtanlnuthr. 

Bir ~ok yerlerde telefon ve telgraf 
hatlan harap olmu§, bu yiizden bir miid· 
det muhabei;e temin edilememi1tir. 

SOKAKLARIN HAL/ 
Seller hemen biitiin sok.aklan ber• 

bat etmi1tir. Sular ta1lann aralanndald 
kumlan ahp gotiirdiigunden tqlar ara• 
emda bet on santimetrelik arahklar hu· 
sule gelmi1tir. Bunlarm hepainin yeni
den tamiri liztm gelmektedir. 

Bir ~ok yerlerde de kald1runlar ~ok
miiftiir. Tophanede. Boiazkesen cad
deeinde eellerin tesirile biiyiik kanali• 
zasyon c;ukuru ~okmii1tiir. Bu ~okiintii 
yiiziinden bir miiddet miinakalat dur• 
mu1tur. 

Diinkii yagmurda Kas1mpa§a, F 10· 

dikh. F erikoy, Dolmabahc;e, T ophane 
de Boiazkesen taraflan 1;ok zarar gor 
pliittiir. 

Bogazi~inin yukan taraflarina da ~o, 
yagmur dii§mii§, Sanyerde bir k11un bi· 
nalann alt katlan su dolmu1tur. 

Diin Kad1koy, Oskiidara ve Anadolu 
sahillerine de c;ok tiddetli yagmur Yai· 
mlf. yaimurlar olduk~a miihim zarar· 
Iara eebep olmu1tur. Kurbaiahdere. 
Goksu tafml§hr. Beykoz ~aym su albn• 
da kahmtbr. 

Dun lstanbulun ekeer yerleri eel tufa .. 
n1 altinda kaldiit halde Balurkoy, Ye
tilkoy ve .civanna pek az yagmur yai· 
m11br. 

D0$EN YILDIRIMLAR 
Evvelki giin ve dun bir ~ok yerlere 

yildmm dii§miittiir. Kaiithane civa· 
rmda bir aiaca ve bir tepeye y1ldlnm 
dii1mii1tiir. Maelakta Ayazaga ko1kii 
y1ld1rundan hasara ugram11t1r. Bek~i Ne· 
cati yaralanm11tir. 

Evvelki giinkii nrbna ve yaimur es
nas1nda kaylerine gitmek iizere Hiirri· 
yetiebediye tepeei civanndan g~erler• 
ken diiten bir yildmmla olen iki zaval· 
hmn hiiviyeti teebit edilmiftir. 

Bunlardan biri Kiitthane koyiinde 
16 numarah evde oturan Necmeddin ile 
komtueu Ahmed oglu lbrahimdir. Bu 
iki zavalhnm cesedi simsiyah. komiir 
baline gelmiftir. 

Diin Betikta§ta doktor Refigin evine 
y1ld1nm dii1mii1, miihim hasara eebep 
olmu1tur. Niifu~a ZIJ,yiat yoktur. 

YACMuRUN ZARARLARI 
hti giin siiren yagmurun ne kadar za .. 

rara sebep oldugu heniiz kati surettf' 
beJli deiildir. F akat bu zarar yanm 
miJ,,on lir,a kadar tahmin ediliyor. Bir 
~k depolardalti mallar harap olm~ 
tur. Bir ~ok sokaklar bozulmut. bir ~ok. 
evler eeaeb tamire ihtiya~ gosterir bir 
bale gelmi1tir. 

Bostanlarda da zararlar miihimdir. 
Sebzeler, nusu1ar kimilen yere yatm19o 
bunlardan biiyiik bir kism1m seller aii· 
riikl9'iP gotiirmii~tiir. 

Madrid clvarnndaki tehlike 
(Ba, tcrafl birinci sahifede) 

kadmlardan miirekkeptir. Harbiye na
zin Kartacadaki U.ssiibahriyi ziyaret 
etmii;;tir. 

Vilayetlerden pek az haber almnu~
tir. Bu haberlerde hiikfunet kltaatmm 
baz1 muvaffaklyetleri bildirillyor. Bir 
cok yerlerde ihtilfilcilere kar~ top ate
~ ~1lnu~tlr. 

SAINT SEBASTiENDE BIR 
MUHAREBE 

Madrid 26 (A.A.) - San Sebastiende 
~iddetli muharebeler vukua gelmi~ ol
dugu haber verilmektedir. Jandarma 
klyaf etine girmi~ olan gene; fai;;istler 
gazinonun tara~ma mitralyozler 
yerle~tirmege muvaffak olmu~lardlr. 

Hti.kfunet kuvvetleri, bunlara kar~ 
taarruza ge~mi~ ve bir saat siiren bir 
muharebe olmui;;tur. Muharebenin 
sonunda f~istler, beyaz bayrak c;ek
mi~erdir. Askerler gazinoya yakl~
nu~larsa da i;;iddetli bir tiifek ate~i lle 
kari;;1Ianm1~ardrr. Bunun iizerine mu
harebe daha buyilk bir ~iddetle yeni
den ba~am~ ve fa~stler yeniden be
yaz bayrak ~ekm~lerse de askerler 
onlan tam hezimete ugratmcaya ka
dar muharebeye devam etm~erdir. 
Dirt olarak ele ge~irilen f8'ist lideri 
Moles hemen idam ~
iTALYA TAYYARE Gl)NDERMEMf~ 

Roma 26 (A.A.) - 0cGiorna1e d'ita
lla> ttaiyamn Hamburg tarikile ge
neral Franco'ya tayyareler g5ndel'Dlif 
olduA'u haberini tekzib etmektedir. 

FRANSANIN KARARI 
Paris 26 (A.A.) - Sag cenah gaze-

teleri nazi.rlar maclisinin :tspanyaya 
miihimmat verilmemesi karanndan 
dolayi memnuniyet izhar etmekte
dirlei 

Maamafih, Populaire gazetesi, ah-
valde mesela K1Z1l Ruslara karfl kaJkan 

beyaz Ruslar lehine miidahaled.e bu
lunmasuu istemek hususunda sag ce
nah gazetelerinin Ona.yak olmllf ol- . 
duklanm hat1rlatmaktadtr. 

Paris 26 (A.A.) - Matin, ve :Echo~ 
Paris gaieteleri ispanya hiikfunetlnin 
yapacagi miibayaata tahsis edilecek 
144,000 altm ingiliz lira.sun hamil bir 
fspanyol ta,YYaresinin Bourget'ye gel
m~ oldugtlnu haber vermektedir. 

KENDiLERiNi 6LDttREN Asl I 
REtSLERt 

Mdrid 26 (A.A.) - Albacete'deki 
A.siler reislerinin muntazam kuvvetle
rin ~e girmi~ olduklanm ogren!r 
ogrenmez kendilerini oldiirmii11 olduk
lan bildirilmektedir. 

FransIZ muharrirlerinden Andre 
Malrawc, buraya g~tir. 

Madrid 26 (A.A.) - Asi general Mol
lanm kansI Bmrritz'e hareket e~ 
tir. General Molanm kumandwttmek
te oldugu kuvvetin Ouadarrame :nu&o 

takasmda 2000 ki~ telefat vermil1 ol
dugu s0ylenmektedir. ~·~
mesine man1 olmak i~ Navarre;dekt 
ispanyol hududu tamamlle kapatlla
caktlr. 

RUS )PETROL GUdst ASKER! 

BAREKATA i'TIRAK ETMEMtfJ 
Moskova 26 (A.A.) - Bir Sovyet 

petrol gemisinin :lspanyol Fasmda as
ker! harek:A.ta ~tirak ettigine dair h
panyol generah Frankonun bir ~k 
Alman ve ita.Iyan gazetelerinde inti~ 
eden beyanatrm Tass ajanSI katt su
rette tekzibe mezundur. 

Bu beyanat tamamlle manas1z ve 
Sovyetler aleyhinde blr uydurmachr. 



\ 
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KONGODA EVDEN T~INMAK KO. 
LAY BlR MESEI£ 

Afrika Kongo· 
1unda yapyanlar 

bizim kar11lagt1it· 
m1z birc;;ok mii1kiil 

iglcrle ugra§tp ho1 
ycre vakit, emck ve 

para aarfctmcge biJ 
liizum gormiiyor· 
lar. 

Kongo)u kcndinc ycni bir meskcn tc

darik ctmck istcdigi vakit biitiin kom1U· 
Ian ona yard1m eder, hep birdcn gidc
rck ormandan dallar kcscr, c;;ah c;;up1, ku· 
ru ot tedarik cder ve kulubeyi meydaaa 
getirirlcr. 

Bundan ba§ka Kongolulann bir ideti 
daha vard1r: Mcskcnlcrinin ycrini ad' 11k 
degil}tirirler. Ya avlanmak liizumu, ya
hud gcc;;inmek ihtiyac1 ilc kuliibesini ve 
birkac;; parc;;a e§yadan ibarct olan biitiin 
mal vc mulkiinu ahr baoka bir tarafa gi
dcr. Boyle bir karan veren Kongolu kom
gul nna, dostlanna habcr verir, bun)ardan 
be onu birle ip, kulubcyi havaya kald1-
r rak b~lanmn iizerinde ta 11 ve isteni
len ycre goturiirler. Hafif bir temel iize
rmde duran kulubeyi yeri den oynatmak 
i;c hep birden hirer kenanndan tutarak 
h '\ aya kald1rmak bunlar ic;;in i ten bile 
degildir. 

B z n bu ) er degi tirme } almz bir ku
lu be ic;;in ynp1lmaz, knbilcnin rei i biitiin 
ko ~n bir ~ rden kaldmhp ba ka bir ta
r fn goti.iriilme 'ne liizum gonir. Bu lii
zum }a daha iyi bir mer'a civarmda yer· 
lC§mek. } ahud ikide birde iizerlcrine 
saldmp kcndilerini rahats1z eden dii1man 
bir kabiledcn uzakla§mak yahud yeni cv
lcr aramak gibi eebepleT olabilir. Reia 
bOyJe bir karar verince butiin koy ilalkt 
be~cr onar birle,erek kulubelerini ba1la
nna alanca yeni yerlerine doiru yola c;a
karlar. Yalmz koyiin umuma mahsu1 bii. 
,.uk kuliibeleri olduiu gibi terkedilir. Git
b1deri yerde halkan ilk ioi bunlann yeni
den kurup meydana getirmektir. 

YOU.AR DAR GELIYOR 
lngiltere yollannda bir hafta ic;;inde oto· 

rnobil kazaa1 neliccai I 34 ki~ olmu1, 5. 30 I 
k.iti de yaralanm11- Bu kaza rekorudur. 
Yalruz l..ondra ~inde 28 Olii var. ~
aefer ne yapacagan1 fllllrm11br, ~iinkil ba
valann fena gitme1i, pck c;ok otomobil 
yolcusunu scyahatinden vaz gcc;irmi1 ol
dugu halde, bu dcrece kaza olmu1tur. 

Bugiinku yollarin artik otomobil yolcu-
1anna dar gcldifi kanaati hu1l olmUftur. 

ISKO~YADAN SEYLANA 
Bir zamanlar, lskoc;ya aahillerinde bir 

deniz ejderi goriinmii§tii. Son zamanlU. 
da kimsenin bu cjderden bahsettiii yok. 
Buna mukabil, t1pk1 o ejdere benzer bir 
hayvan Seylin adasmda, Kolombo aahil· 
lerinde goriiniiyormuf. Gorcnler diyorlar 

l l'i: 
1 - Up uzun bir boynu, okiiz kafas1 ka-
' ar kafas1 'liar ... Kor'kuni; bir mahlukl .. 

Kolombolular bu hayvamn lakoc;;yada-
ki ejder oldugunu soyliiyorlar. 0 hayvan 
bir vapur kadar biiyiik ve kuvvetli oldu· 
gundan iskoc;;yadan Seylina gelcbilmit
tir, diyorlar. 

MOT0RL0 GOND6L 
Eski zaman pazar kay1klanna bir motor 

tak118k ve Bogazda dola,sak acaba na11l 
olur}. 

V enedikte bir Gondolcu, Gondoluna 
motorii takm11, biiyiik kanalda gezmeie 
ba§lamt§... J lalk Gondolu, Gondolcuyu 
Gondoldakileri yuhaya alm11.. oylesine 
alay etmi~. ki hiikumct motorlii GondolU 
yasak ctmi1l .. 

ESPERANTO KONGRESI 
Birka~ hafta aonra Viyanada Millctlcr 

aras1 bir kongre toplanacak: Esperanto 
dili kongrsei. Japon ve Sudan E peranto 
birligi murahhaslan V1yanaya geldiler bi· 
le. Y cni Zelanda, Hindistan, Kanada mu· 
rnhhnslan da yola c;1kti. 

Biitiin murahhaslar \ iyana} a gelince, 
me hur cBeyaz at oteli:. .Bizdc san zey
bey oteli- opcreti Esperantoca temsil edi-
lecek. ., 

Viynnada Esperanto miizesile 18,000 
cildlik bir kiitiiphane a~1lacak. 

Kongrede yalmz Eeperantoca konUfU• 
lacak, yalmz gazetecilere frans1zca ve al
manca malWxiat vcrilecck. 

(:IL MOSABAKASI 
Amerikada, en giizel el, en ufak ayak. 

en duzaiin bacak miisabakalanndan son· 
ra bir miiaabaka daha yap1Jd1. yepyeni 
bir mii1abaka: Kim in yiiziinde ~il ~ok· 
tur) 

On bir ya~anda bir ~ocuk mu1abaka
y1 kazand1. )'iiziinde I ,895 tane ~il 
lekesi varm11 I ... 

E vvelden poateki sayanlan tJm •• ha
neye koyarluda. .caba bu mu..l::Ua• 
DID hak...a.n.i ae ~> ~Wtl 
I ,89S ~ tanesinin en ~ok oldu~nu 
bulmak ~ milaabakaya airen)eria 
yilzlerindeki taneleri aaydalar. 

Mcecll ikinciliii kazanamn 1 .80' 
ii~iincii olanm da I, 720 ~ii tanesi var~ 
mql. .. 

Urfa (Alqam) - Aymzeliba tabir edilen ve cidden fevkalide giizel 
menazirla suslii bulunan GOllu ~ evkaftan istimllk edilerek yeniden 
1slah olunmu~tur. Yukanda Cumhuriyet park1 ismi veriJen ve belediyece 
e~ bir mesire haline getirilen ve bi~ tarihael lctymetleri ihtiva 
eden Aymzeliba bah~esinin metbalini goriiyoruz. 

Erdek (Ak~am) - Erdekte.. koza mizam a~1ld1. Ge~en seneye naza· 
ran koza fiatleri nisbeten yuksektir. Simdiki balde 60-80 kuru~ ara· 
smda satdmaktadu. Gooderdigim resim, koza mizarundaa bir k1sm11u 
10steriyor. 

Haberi olmadan 
evlenmi§! 

Niifus kiitiigiinde bir de 
~ocugu oldugu yaz1h! 

Gireaun 26 - Giresunda ~1kan Ali· 
gun gazctesi yaziyor: 

~ehrimizin Osmaniye mahallesinden 
AU Y1lmaz bir kac; gun cvvel noksan 
kalan soy ad1 meselesinin ikmali i~in 
niifua direktorliigune gitmi§tir. 

Bu vesile ile c;;ok gayan1 hayret bir 
hadise ile kar§1la§m11tu. Niifua kiitil· 
giinde Zulfiye admda 330 doiumlu bir 
kad1mn kendi kann olarak tcacil edil• 
mi1 oldugunu ve bu kadmdan CUner 
admda bir de erkek ~ocuiu olup bu• 
nun da kendi oglu olarak tcacil edUdi
iini ve hattl bu me~hul Ziilfiye Gun~ 
rin 1oy adm1 bile alm11 oldugunu 1lir• 
miigtiir. 

Zavall1 adam §imdi bu haberi olma· 
dan evlendirilmesine hayret etmckte ve 
oteye beriye miiracaatta bulunmak· 
tadtr. · 

lki ba~l1 
bir9ocuk 

Bir hastahk neticesinde 
birinci ba~1n yan1nda 
bir ha§ daha ~1km11 

Baltkesir 26 - Burada ~1kan Turli 
Dili gazetesi yazayor: 

Dun §chrimize acayip yarad1h1h bir 
c;;ocuk gelmi1tir. 

Bu ~ocuk Manyas kazasmm San ko
yiinden Mehmed oglu Receptir. On bet 
ya§lannda bulunan bu zavalh c;;ocugun 
ba1mm sol taraf mdan biiyiimcai netice• 
si olarak burada ikinci bir bat daha ha· 
Ill olmuotur. 

Bu bq ua.I bqtan ~ok daha biiy(lk
tiir. Cocuk bu iki bap gii~liilde tat•Ya· 
bilmektedir. 

Dimdik ve kafasm1 iki tarafa hare
kct cttirmemek auretile aitr, aiu :yurii· 
yebilmektedir. lkinci ba1da sa~ yoktur. 

llk bakt1ta gozlerinin biri iki ba11n 
...... .. .... ai'ribunektedir. cam.. 
ri prmekte -. de ild tarafma bareket 
edememektedir. 

Cocuiun anncai kendiaile goriifen bir 
arkada1uruza tun Ian .Oy]emiftir: 

c- <;ocuium bir ha1tahk neticeein· 
de bu hale geldi. latanbulda bir ~ok 
yerlere bat vurdum ~are1i bulunma• 
du · ~ 

Iki hayal gormii1! 
Bunlara ate1 ettikten sonra 

korkudan dii1iip olmiif 
." Adana 26 - Kumrulu k&yiinde Abi
Clin bey ~ifliiinde bek~ilik eden Mmrb 
Haci Meluned iaminde biriai CVYolki ge· 
Ce ~ifliiin bir ko1ceinde beklemek va
zifeeini yaparken fundaWdar aruinda 
nu beyaz hayal gormiif ve derhal elin· 
~ekl sillht bu beyaz hedeflere bo1alt
m11hr. 

Silih ae1ini ifitip kotan muhtar, lza
lar. koyliiler ~oluk ~ocuk bek~i Meh
~e.din yamna gelince, bek~inin ~enele
rmm korkudan birbirine vurmakta 0 1-
~uiunu sormiitlerdir. 

Bek~i: 

- ~urada iki hayal gordiim.. diye
rek )'ere dU,Up 0 dakikada olm\ift\ir. 

Y ap1lu tahkikat neticeainde beqi. 
niD 1a1terdiii yerde hayal mayal olma
!hia anlafl)DUfbr. 

~~inin ceaedi otopai yapilimt n 
.:and!_aini11 lr.orkudan oldiiiil meydana 
~ilr.m11br. 

Nobetc;i eczaneler 
Ba alqam no~ti ecsaneler tanlard1r: 

. .$itli: ?smanbeyde .$ark Merkez, Tak
s1m: lst~kJ&I caddeainde Kemal Rebul, 
Beyoglu: Ttinelde Marko vie;;, Yiik1ek
kaldmmda Venikopu)o, Galata: Top
~ular caddesinde Merkcz, Kaa1mpafa: 
Miieyyed, Haskoy: Asco, Eminohii1 
Sirkccide Be1ir Kemal, Heybeliada: To
madis, Biiyi.ikada: Halk, Balmkoy=t 
Hilal, Sanyr: Osman, Tarabya, Ycnikoy, 
Emirgan, Rumelihisanndaki eczaneler. 
Aksaray1 Z. Nuri, Be1ikta11: R1za, 01• 
diidar: Ahmediye, Kad1koy: Mcrkcz. 
Jl.fodada F aik lskcnder, F ener: Emilya
di, Samatya: Erofilos, ~ehrcmini: Na-
7.1m, Karagilmriik: Arif, Alcmdar: 
Obeyd, K~iikpazar: Hikmet Cemil. ~h
zadebap: Aaaf, Beyazid: Satlo. 
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iZMIR MEKTUPLARI 

~amalbnda sofra tuzu 
f abrikas1 a~1ld1 

A~1Jma resminde giimriik ve inhisarlar 
vekili, Izmir vali ve kumandan1, 

bir ~ok zevat bulundu 

Giimriik ve inhisarlar vekili ve refakatindeki zevat tus 
tulumbalanndan birinin oniinde 

Izmir (Ak§am) - <;;amalb tuz feh
tinde in1a edilen sofra tozu fabrikasmm 
ac;;1lma merasimi ;yap1lm11ttr. Fabrikayi 
Giimriik ve lnhisarlar vekiJi Ali Rana 
:J"arhan ac;;m11t.Jr. 

V ekil, aabahleyin refakatmda vali Faz· 
h Giilec, miistahkem mevki kumandaru 
general Burhancddin. Belediye reiai dok
tor Behc:et Uz. inhiurlar umwn miidiiril 
Mithat )" enel. tuz miidiiril Cavid •• b., 
kimyaser Ekrem Necmi ile uylav Ak 
Oamanzade lzzet ve daha birc;olt zevat ol
dugu halde otomobillc tuz 1ehrine git
mi§tir. Tuzladaki biitiln tcsisah hirer hirer 
tedkik oden, gozden Kec;iren vekil, ame
lenin yatak koguglanna vanncaya kadar 
gezmif Ve gordiigu intizam Ve mukemme• 
liyetten tuzla miidiirii mi.ihcndia Sezaiyi 
takdir ve tebrik etmiftir. 

Tuz.lada yeni in1a edilen modem mc
mur evleri ile haatane, bet der1haneli ilk 
mekt~p ve hamam binalan, tuz iatihaali 
~in daiiz euyunu tavalara aevkeden be
tonarme tulumbalar biitiin ihtiyac1 kar11-
layacak derecede miikemme)dir. Ince tuz 
fabrikasmda derhal istihsalata ba1lanm11· 
br. Birer ve yanm1ar kiloluk paketler 
i~inde fabrika gilnde 60,000 paket sof. 
ra tuzu iatihaal otmektedir. Vekil ve u
mum miidiir, birka~ pak.et a~brarak elde 
edilen eofra tuzunu tcdkik etmiflerdir. 11-
tihaal cdilen tuz, un halindedir. Tam bir 
muvaffalayet elde edildiii goriilmiittiir. 
T uz 1ehrinde yen id en viicude getirilen 
eeerler ve m•attal aofra tuzu fabrikaamm 
yeni teaiaat ilavesile itler bir hale getiril
meaindeki muvaffaluyet, tamamen tuzla 
miidilril Sczaiyc aiddir. Burada cserlcrin 
plan ve inJ&at1 elektrik santralma yap1lan 
iliveler, yalmz Turk muhcndisi ve iKileri 
tarafmdan viicude getirilmi1tir. Planlan 
miibcndis Sezai haztrlam11ttr. 

Miidiir Sezai, biitun tesisat ve ihtiyac;· 
lar hakkanda vekile uzun izahat vermi1· 
tir. Tuzlamn canh tarihi olan ve 45 se
nedenberi tuzlada ~ahprak omriinii bu
raya veren Tahir c;avuvun vekil Ali Ra· 
na Ta man ile konu1maa1, orada bu1unan· 
Ian tath bir heyecana du1iirmii1tiir. Tahir 
~avu1un bu kadar y1l11k emeii nazan dik· 
kate abnarak yevmiyeai 3 7 5 kuruttan 400 
kurup. ,..unlm1tttr. T uzlamn diier mii
him ihtiya~lar1 1u ve iakeledir. Su. F ~ 
ve Urladan 1etirtilmektedir. 

T uzlada arteziyen kuyulul ~masi ka· 

rarla1tmlmI1tir. Tuzlan, mihanikr vesaTt
le dogrudan dogruya vapurlann ambar· 
Janna verebilccek miikcmmel ve betonar· 
me bir iskele in§as1 muvafak goriilmii1tur. 
Bazi zcvat, havai tesiaat yap1lmasm1 ileri 
aurmii1lerdir. Tedkikat yaptinlacakhr. 

Tuzlanan diger bir ihtiyac1 da Jzmirdea 
TuzJaya lcadar 1 S lcilometreJik bir 101e 
lnfUldtt. Vekil, bunu da kabul etmi1tir. 

Vekil Ali Rana Tarhan, c;ok iyi intiba
larla tuzladan aynlm11t1r. 

Sekiz kuru1a et ! 
Bir kilo et alana bir kilo 

pathcan, bir kilo da 
domates veriliyor! 

Menm 2S - Kaaaplann birbirine 

kaf11 dampingi dcvam etmcktedir. Ko

yun etinin lciloau. belediye narha 26 ku

rU§ olma11na raimen, on bq, hatta oa 
kuruta aatalmaktadar. 

Bu miicadeleye fevkalade k1zan bir 
kaaap bah~caindcn domatca ve patlican 
getirterek et alanlara bunlan paruaz 
venni1tir. 

Bu adam eti sekiz kurup aatacaima 

ve bir kilo et alana bir kilo pathcanla bir 

kilo domatcs de paraSIZ verecegini SOY• 

luyor . 

Galiha boyle siderse Merain kasap 
Jan cti parasiz verecekler uatelik pi-
1irilmcsi lazim olan sebzelerdcn bagka. 
komiffo, tuz ve aaireyi de illve edecek• 
lcrdir. 

Halk vaziyetten memnundur. 

Adanada bir elektrik~I 
cereyana kap1larak oldO 

Adana 26 - Burada elektrik telle

rini yamir eden Mehmed Baba admda 

bir elektrikc;i elektrik cereyamna kap .. 

Jarak olmiiftiir. ______ , 
Anadolu refiklmlz 

lzmirde c;akan Anadolu arkad•pm•• 

26 yapna bamutbr. Konclieine uzua i
milder diler ve tebrik 'Meriz. 

' 
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PAZAnTESt KONU~l\IAI.ARI 

Hepsinden Ustun 
Bu hnf ta, her Ti.irk gibi benim de gon• 

liim ve kafam, hep bu dava ve onun kut· 
]u sonucunun bnhtiyar akislerile doluydu. 
~u veya bu ilim mevzuuna, 1u veya bu 
felsef e meselesine kendimi veremezdim. 
<;i.inkii Bogazlar meselesi, ba1la ba§ma bir 
0

ilim ve felscf e diigiimii gibi asularca sii· 
riip gitmi1 bir muamma idi. Diinya hu· 
kuk fakiiltelerinde~ aiyaset ilmi okunan 
biiyiik okullarda ders diye gosterilir, im· 
tihanlarda en giic; sorulardan biri olarak 
talebelere verilirdi. ~imdiye kadar Bo· 
iazlar mesclesi, kimbilir kac; doktora tezi· 
ne mevzu olmu1tur). 

Buyi.ik hukuku diivel mi.itehass1slan, 
siyasi bilgi ve sezgilerindeki yi.iksekligi 
gostermek ic;in bu konuda kalem oynat· 
madan duramazlard1. Bogazlarm Kara
deniz ve Akd,.niz egemenligi bak1mmdan 
fU ve bu devlct goziinde nas1l bir siyasi 
rejime tabi tutulmas1, bu devletlerin is· 
teklerindeki aynliklann en muvazeneli bir 
1ekilde halli ic;in neler yap1lmas1, bu tav· 
siyeler tutulmad1g1 takdirde ne gibi siyasi 
anla1mamazliklar c;1kacag1 ve nihayet bu 
anla~mamazhklarm ne yaman c;arp1,ma· 
Iara, hatta muharcbelere sebep olacag1 bu 
alimlerin kaleminden hac1mli kitaplann 
sahifelerine bol bol gec;irilmi1 bulunurdu. 

Bu incelemeler, bu derin ara1tJrmalar, 
l...ozanda Ti.irk davasmm biiyiik miimessili 
a1fatile lsmd inoni.iniin kar,1sma, klasik 
'diplomatlarm itirazlan, fikirleri ve endi· 
1eleri 1eklindc c;aktJ. Her meseleyi vak· 
tinde vazetmek ve halletmek hususundaki 
isabetine dostu dii1mam, biiyiigii kiic;iigii 

bayran etmit olan ulug 1efimiz AT A TORK, 
bu noktada isran o zaman ic;in uygun 
bulm1yarak muahedenin bildigimiz 1ekil
de tasdikini yanht gormedi. 

Fakat mescle bitmi1 degildi. Dava, 
Ti.irk vatanmm, Ti.irk milletinin, Ti.irk 
devletinin istiklali olduguna gore Bogazlar 
boyle kald1kc;a mesele bitemezdi. Nas1l 
biterdi ki, Ti.irk, taarruza ugram11 yurdu. 
nu mi.istakil olarak ·bpka bir ev gibi- ye· 
niden eline ahyor; fakat bu evin kap1s1 
demek olan Bogazlardaki durumu, yur· 
da sahip oluoun biiti.in manasam tam bir 
riyazi kesinliklc ifade etmiyordu. Lozan· 
dan sonra, y1llar yiiriimege ve yiiriirken 
Ti.irk mi1letine inkalap dedigimiz yeni ha
yat ufuklan ac;maya ba1lad1. Vatan lien
di. Yurdun her tarafmda baymduhk, ki.il
ti.ir ve ekonomi yolunda bi.iyi.ik c;ah1ma
lar oluyordu. Yollar yap1lryor, kopriiler 
kuruluyor, gehirler yi.ikseliyor, mektepler 

r 

l 

ai;1hyor, Ti.irk mnhsulleri ic;te ve d1§arda 
pazarlara arzediliyor; Ti.irk mi1letini me· 
sud etmek ic;in dev ad1mlarile yi.iriinii· 
yordu. 

Evet, biitiin bu i§ler yap1hr· 
ken Turk milleti ve onun can· 
dan aziz bildigi ulug onderi , 
istiklalin tamamlanmas1 hususunda mi.ip· 
hem bir nokta olan Bogazlar davasam 
unutmad1. Kendi iradesini, bile bile, isle· 
ye isteye ONUN yiiksek iradesine bag· 
layan ve teslim eden Turk mi1leti, gene 
ONUN mi.inasip buldugu bir anda bu i§in 
de halledilecegine emindi. Nitekim oyle 
oldu. Montreux muahedesi bunun, tarihe 
§erefle yaz1lacak bir delilidir. 

Bogazlar meselesi, Osmanla impara
torlugunun zay1flad1g1 anlarda dogmu~ 
tu. Muhtelif zamanlarda istanbul kapalan 
fiili olarak zor lanm1§l1. F akat 1914-19 I S 
<:;anakkale hi.icumu kadar kuvvetlisi, mi.it
hi§i olmam1§h. 0 y11larda vatanm bu par· 
c;as1, cehennem haline gelrni§ti. Yanm mil
yon Tiirk burada vatan ic;in can verdi. 
Sonunda di.i§man yenildi. Denizlerimiz· 
den, karalanm1zdan hacil olup c;ekildi. 
Istanbul kurtuldu; vatan kurtuldu. 

Bu zaferi, bu kurtulu§ zaferini Ti.irk mil
leti, daha o zaman ATATORKE bore;· 
lanm11t1. Bogazlar meselesi, Montreux' de 
tarihin mezanna ¥omlildiikten sonra, be§ 
giin once yeniden <;anakkale topraklan
na giren Tiirk ordusunu, neferini zabitini 
kucaklayarak kar§1layan Turk, \lu kavu1-
may1 ve bunu doguran zaferi t1pk1 birinci 
<;anakkale zaferinde oldugu gibi gene 
ONA bor~ludur. lstanbulu Bizanshlardan 
ahrken bir tarih devresini kapay1p yeni 
bir tarih devresi ac;ma§ olan Tiirk, astrlar 
sol')l'a ayni 1ehri dii§manlara vermiyerek 
eski bir devri kapam11, yeni bir devir a~· 
m1§l1r. Bu devrin sahibi Anafartalar gali
bi, milli istiklalimizin yarahc1s1 olan 
ATAT0RKT0R. Onun hayati, tarihte, 
en 1erefli anlan olan Tiirk milletinin en 
biiyiik bahtiyarlig1du. Bahtiyar olm1ya la
y1k milletini biran unutmayan yiiregihde 
biitiin bir milletin hali ve istikbali ~arp· 
maktadar. Kendimizi ONDA bulduk, 
ONDA gordiik ve saadete ONDA erdik. 
ONUN ald1g1 her nefeste biitiin Turk mil· 
letinin sevgi ve minnet havas1 vardu. 
Nas1l olmasm ki, istiklalimizi ONA bor~
luyuz, yurdumuzu ONA bor~luyuz, hatta 
varhg1m121 ONA borc;luyuz. Varolaun 
)"ORK, varolsun AT A TORK. 

Hasan Ali YOCEL 

.·t 

EIAzlz (~) - Son 11~ sene zarfmda mmtakanuza 5600 g~men gel
~ ve bunlar vilAyet merkezile ka:r.alara yerle~tirilml§lerdir. · 

Milstahsll vaziyetine solrulan g~mtSllerimlz i~in blr ~k yenl koyler ve bu 
koylerde 1k1 veya blr katll, fakat Slhhat ~tlanna uygun evler yapilinakta
drr. Yukanda Vertetil ve Habuso koylerinde in~ ed.Hen g~men evlerini gor
mekteyiz. 

DLDNCEYE KADARI.. 
Yuan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

Oturuyorlnr ... 
- Mtisaade ederseniz, arkad~ 

taru~ttrayim size han1mefendi; hukuk 
fakiiltesi profes0rlerinden Bedri Ne
jad! .. Der1 tuccan, merhum ismall 
beyin re!ikas1 Nazan harume!endi! .. 
. Kadm; halA. iizerinde s1cak bir 1~ 
par~as1 ta~yan, ihtiyar dudaklanm 
biikerek gtiliiyor ... 

- Slzlnle taru~t1gim1za bilhassa 
~k memnun oldum beyefendi; diyor, 
benlm kil~iik h~n blr klZlm var, bu 
lelle talebeniz olacak! ... 

ii: - Ya, oyle mi e!endim, ma~allah 
demek ilniversite talebesi olacak ka
dar yet~mi~ k1zuuz var t;ok erken 
evlenmii, olacaksmiz harume!endi!. .. 

- Komplimanlanmza te~kkiir ede
rim beyefendi; ihtiyarlad1k artik, gO
riiyorsunuz ya, sa~lanm1z bembeyaz 
oldu!. 

- Liseyi bitirdi mi efendim·? 
' - Bu sene "'1kt1. 

- Lisan biliyor mu? 
- BabaSI Olmeden evvel be~ sene 

Pariste kaldl. Orta tahsillni ora
da yapb, ~ aeneden beridir de burada 

Tefrika No : 24 ___ , 

bulunuyor ... Erenkoy lisesinden ~1ktl. 
Ha.I~ agzi Frans1zca ~vesine ~allyor 
bazenl ... 

- ~ok iyi, hukuka nereden heves 
etmil} acaba? ... 

- Bilmem kl beyef en di, kiit;iikten 
beri cBen avukat olacagim> der tuttu
rurdu. ~imdi de ayni ~iddetle istiyor! .. 

- Okuyor mu bari, kai; y~md.a ... 
- Onu sormaym! ... On sekizini ye-

ni bltirdi, eline kitap aldlg1 yok ... du
zim arada s1rada oku~ diyorum hi9 
aldm~ etmiyor... Sabahleyin deniz, 
ogleden sonra tenis, ak~amlan da 
bisiklet! ... Helak olup g1diyorl ... GOr
seniz ne kadar zaif! ... 

Kadm o s1rada ba~m. dans edilen 
bir yere dogru i;evirdi. 

- Na!. .. i~te ~u! ... Beyaz elbiseli, 
bakm!. .. 

- Hangisi efenclim? 
- ~u san~m delikanh ile dans edi-

yor, bu tarafa dogru baklyor .. GOrii
yor musunuz? ... 

Bedri g0zlerini a~arak hayretle sor
du: 

- ~u esmer, siyah ~-mi? 

1.7 Tcmmuz 1936 

Hem hatzrlar, hem giilerim 

"Liyon,, da yalanc1 aslan 
KADIN KO!?ESI 

Plaj elbisesi 

Bizim mahud Brom madenine mii~
teri bulmak ilzere ikinci defa Salahla 
Parise gidiyorduk. Bu sefer bize mii~ir 
Fuad pa~a merhum bir tavsiyename 
vermi~ti: Liyonda Cumhuriyet bulva
rmda 112 numarall maden bankasm
da direktor mos yo .... 

Parise gittik bir kai; yere ba~ vur
duk. Mil~teri bulamachk. Haydi Liyona 
gidelim de banka direktoriine de bir 
gortinelim, dedik. Bir kai; giin sonra 
Liyona vardlk indigimiz otel Cumhuri
yet bulvannm ilzerinde idi. Biraz son
ra 112 numarah maden bankasmm ol
dugu yere gcldik. Bir gomlek~i dilkka
m gordilk. Acaba bu cadde iizcrinde 
ba~ka 112 numara varm1 diye dola~
bk durduk. Nihayet gomlek~i dilkka
nma girdik bankay1 sorduk. 

- Ha evet, dediler, buras1 evvclcc 
maden bankas1 imi~. ~imdi o banka 
!ilan yere nakletti oradan sorunuz. 

Filanca yere gittik bankay1 bulduk. 
i~eri girdik direktore mektubu ver
dik. A~ti okudu. Giiliimseyerek: 

- Bu benim babamdi. 9oktan sizle
re omtir. Fuad pa~a ile epice maden 
i~leri gordiller. Biz arbk madencilik
ten vazge~tik, ~imdi yalmz bankac1hk 
ediyor.uz. Elimizden geldigi kadar size 
yard1m etmek isteriz. Fakat buras1 
bir ticaret ~ehridir. Siz bu madeni 
Parise gotiirtin orada mii~teri bulabi
lirsiniz. Fuad pa~a babarm tamd1gi 
vakit bcn ~ocuktum. Aradan otuz se
ne kadar gei;mi~. Nafile buraya kadar 
yorulmu~unuz. 

DirektOrle biraz konu~tuk yamndan 
~1kbk. Kapmm onilnde Salaha dedim 
kl: 

- Biz bu ugursuz madenden vazge
~elim azizim, ba~1m1za herkesi gilldii
recek vakalar getirecek. 

- Peki, ne yapahm? 
- f?chri gezelim. Yann da Parise 

d<:1nelim. 
~ehri gezdik dola~hk. Bir i;ok ipek 

fabrikalan gordiik. Kafile kafile, 
erkek, kadm, ameleye rast geldik. Ak
~am sekizden sonra sokaklarda kim
se kalmad1. Otelimize dondiik. Yemek
ten sonra her yer bizim tenha mahal
leler gibi bo~ kalml~tl. Otelden bir eg
lence yeri sorduk. Cumhuriyet bulvan
run a~gi taraflannda bir varyete ol
dugunu haber verdiler. Oraya gittik. 
Yan tenha yan s1kmbh bir varyetede 
birer sandalyeye oturduk sahnede nu
maralar ba~lach. Pek de degerli bir~ey 
yoktu. Esneme ic;inde vakit ge~irirken 
sahneyc elinde bir kam~1 yanmda ko
caman bir aslanla bir herif i;1ktl. Re
veranslar yapb, etraf1 siizdil. Bizc dik
katli dikkatli baktt. Her halde yabanc1 
oldugumuzu anlach ki elindeki kam
~1yi ne~li ne~li ~atarak aslaru 
oynatmaga ~ladl. 

- Salflh, dedim, bu tehlikeli bir i~. 
Sahnenin onii de a~Ik. 

- Bana d.a oyle geliyor. Herif kam-

-Evet evet! ... Ta kendisi! ... 
-Ya!!! ... 
- Tamyor m1ychmz klzum beyefen-

di! ... 
Bedri giiliiyor ... 
- Tamyorum harumefendi! ... 
- Oyle mi? ... Ne tuhaf, Nesrin ba-

na hi~ sizden bahsetmemi~ti. 
- Anlatayim; iki ak~m evvel yal

niz ba~ma ytiriiyordum. Giine~ bat
m1~. etraf, kararmaga ba~Jarru~b. Bir 
yoku~tan •g1 iniyordum. Birden bi
re arkamda peyda olan karanhk bir 
golge, riizgar hlzile geldi ve bana 
~arpb, neye ugradlgirru ~~ird1m. Bir· 
de heyecanla kafam1 donilp bakayim 
ki, yerde bir bisiklet ve bisikletin altm
da kiii;iik bir klz yabp durmuyor 
mu?! ... hemen atildlm, kolu da kam
yordu. Kald1rd1m yerden!. .. 

Kadm, birdenbire Bedrinin soziinii 
kesiyor ... 

- Ya; demek sizdiniz beyefendi, 
vah vah! ... 

- Anlatt1 oyle mi? 
• - Ya! ... Ne aksi tesadiif!. .. 

- Muhakkak benden ac1 ac1 d.a ~i
ki1yet ctmi~tir degil mi? 

- Kusuruna bakmay1mz efendim; 
biraz ~1mank bilyiittiik. Ne yaparsm1z, 
bir tane, iizerine titriyoruz. 

- cNi~in etrafma balomyorsun, se
nin kulaguu ~ecegim> dedim bu 80-
z(ime bUsb11Wn OfkeJendl. 0 kadar 

~1yt atbk~a gormiiyor musun aslan 
nas1l ~ahlamyor. 

- Acaba ne yapsak? 
- Usulcac1k s1v1~sak ... 
- Fena olmaz. 
Biz yerimizden kalkmak uzere iken 

sahnedeki herif aslana yiiksek sesle 
bir~ey soyledi, ve bizi gosterdi hayTan 
sahneden atllyarak bize dogru yiirii
mege bW?lad1. Arbk SalAhm cesareti 
kalmam1~t1. Bir hamlede yerinden f1r
lad1. Kapmm yolunu tuttu, ben de 
arkasmdan.. Varyetenin ii;inde bir 
kahkaha tufam koptu. Herkes bize 
gtiltiyordu. Biz arkarruza bakmadan 
kap1yi bulduk. Oradan bizi zorla i;e
virdilcr. Tekrar ic;eri almak istcdiler 
biz raz1 olmad1k. Bizden af dilediler bu 
bir eglencedir korkacak bir~ey yoktur 
buyurun rahats1z olmaym, ded\}er. 
Fakat bizde hal kalmam1~t1. Kalbimi
zin ~arpmtlSlm zorla zaptediyorduk. 
Direktor geldi kemali nczaketle bize 
bir loca a~brch. Viski 1smarlad1 
tekrar oturduk. Sahnede hala o men
hus aslan bize dogru baklp duruyor
du. Aslam biraz daha oynattilar son
ra sahibi bir hamlede aslamn kula
gmdan tuttu kuvvetli bir hamle ile 
derisini ~1kardl. A ... ! Meydana kos ko
ca bir kopek ~lkti. Mcgerse miikem
mel bir aslan postunu biiyuk bir kO
pege giydirmi~ler numara yap1yorlar
m1~ yabancllan ooyle korkutarak hal
lo gilldilrilyorlarm1~. Bu sefer biz daha 
ziyade klzdlk. 

- Vay, bizimle eglendiler ha, Salflh 
biz aslandan korkar m1y1z? 

- Aslandan korkrnayiz amma tak
lidinden ~iiphem var. Mon~r hftla yii
regim ~arp1yor kalk gidelim de rahat 
edelim. 

- Zannedcrsem bu Liyon ~chrinin 
bizdc unutulmaz bir habras1 kalacak. 

- Kopegi aslan yapan bir ~ehirde 
durmak caiz degil, istersen bu gece 
buradan yollanahm. 

- Nercye? 
- Nise, oradan da Monte Karloya. 
- Yant ikinci bir aslan agzma de-

gil mi haydi ytirii Allah kerim .. 
Hilseyin Suad 

Kumm uzerine l:iej rengi benekli ku
ma~tan yap1lm1~ §Ort denilen k1sa pan· 
talon. Plajda bu k1yafet iizerine bej 
rengi k1sa manto giyilmektedir. Man· 
tonun ic;i ayni benekli kuma1tan kap· 
lanml§hr. 

IITTlIIn:I1IITIIIIlllllT~IllillilllTTl11 

lzmirden Canakkaleye 
seyyahat 

lzmir 26 - Askeri miitekaitler cemi

yeti idare heyeti tarafmdan yakmda 

<;anakkaleye bir seyahat tertibine ka

rar verilmi§tir. Bunun i~in Denizyollan 

i§letme idaresinin bir vapuru kiralana· 

cak ve halk, ucuzca <;;anakknleye gi· 
dip, Mehmedcigin yeni i§gal ettigi bu 
yurt parc;asm1 gorecektir. 

<;anakkale harbinin biitiin tcferriia
tam bilenler tarafmdan seyyahlara kon

feranslar da verllecek ve bu suretle is· 

tifadeleri tcmin olunacaktar. 

Eliziz (~) - Vall ve Halkevl ba~karu Tev!ik Giir, biiyiik blr asrt 
stadyom kurmaktadlr. Kapall ve a~lk olmak uzere iki klsma aynlan sahada 
muntazam tribiinler yiikselmektedir. 
Yukanda, bu aylar i~inde tamamlanacak olan stadyomda yiikselen tri

biinleri gormekteyiz. 

mtitessir oldu ki, tasavvur edemezsi
sinlz, gozlerinin birden bire islandlgt
ru gordiim. Hemen bisiklete atla<11. 
cBana bir mektep i;ocugu gibi hitap 
ediyorsunuz. Siz fena adamsm1z! > 
diyerek yiizilme bile bakmadan kalktl 
gitti! ... 

Ziya, hemen abhyor: 
- Qocuk bile ilk gorii~te seni anla

m1i;;, gelsin tebrik edeyim!. .. 
Giilil~ilyorlar ... Berdi soruyor ... 
- Hammefendi; bari bir tetanos se-

romu falan yapbrd1mz m1? • 
- Ltizum gormedik, sadece biraz 

s1ynk varnu~. okadar! ... 
-Ya! ... 
Tam o Sll'ada milzik sustu Iambalar 

yand1. <;iftler hirer iki~er masalarma 
gelmege ba~lad1lar. 0 da geldi. Yanm
da; sai;Iart koyu duman renkli bir dcli
kanll var!. Masada annesinin yam ba
~mda oturan Bedri Nejad1 goriince, bir
denbire duraladI. ~W?1rd1. ne yapaca
gm1 bilemedi!... Koyu kahve renkli 
gozlerinin i~lnde, bir .t;acuk hir~mhg1 
ve heyecam parlach! ... 

-Anne! ... 
Sustu ... Ne oturabildi, ne konu~a 

bildi, ne de geri donmek imkamm bu
labildi! . . . ~a~km ~~km oldugu yerde 
kald1... Masadakiler gillUyorlar! ... 
Annesi hii; bozmiyor ... Ya~ yava!I 
kolunu uzatarak onu bileklerinden 
tutuyor ••• Bedri baklyor ••• 

- i~te benim klz1m bu, beyefendi! ... 
Miistakbel talebeniz!... H~n. ~ap
km ele avuca s1gm1yan yaramaz bir 
talebe!. .. Size tamtmaga bile korku
yorum: ismi Nesrin! ... 

Sonra ona doniiyor manall bir ba
kl~Ja giiltimseyor ... 

- Beyer endiyi herhalde sen daha 
evvelden tamyorsun zannederim, de
gil mi? ... Hukuk faktiltesi profesorle
rinden Bedri Nejad bey! ... Yarin ho
can olacaklar! ... 

K1zm csmer yanaklan k1pk1rm1z1 ... 
Siyah kirpikleri, uc;Jan k1v1rc1klana
rak titremektedir .. susuyor... Konu
~am1yor ... Masadakiler k1s k1s gillme
ge devam cdiyorlar!. .. Nihayet Ziya, 
kil~ilgtin peri~an bakl~larma ac1yarak. 
Yanmdaki sandalyeyi c;ekiyor ... Tat-
11 bir ses! ... 

- Oturun bakallm Nesrin hamm; 
nas1ls1mz, kai; giin varki sizinle ko
nu~rruyoruz. 0 san.~m yahudl k1zi
m, nihayet yenebildiniz ml tenistc? ... 

- Halii. ~a~mhgi gec;medi. Kell
meleri teker teker ve kekeliyerek say
ltiyor ... 

- Hay1r, yenemedim Ziya bey! ... 
- Neyaz1k!. .. 
Anncsi soze kan~1yor ... 
- Bisikletten vakit yok ki yavrum; 

tenis oynasm!. .. Kata goz pari;ala
maktan, yollarda! ... 

-- Anne! .•• (Arkaa var) 

( 
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Hollivutta k1§ haz1rl1klar1 
Yeni filmlerin yoQu ~ark1l1, opera 

ve operet tarz1ndad1r 
Rolllvut (~) - Oniimiizdekl 

lo~ mevsiminde g0sterilecek filmler 
it;in bilyilk hazirb.klar yap1byor. Bu 
filmlerden ~ogu hazirlanrm~tir. Henilz 
bitmemi11 olanlann da bitirilmesi i~in 
~ah~Ilmaktad1r. Herkes biran evvel ii;
leri tamamllyarak biraz hava almak, 
plajda deniz safas1 siirmek istiyor. 

Hollivut esasen s1cak bir yerdir. 
Bereket etrafmda yilksek daglar, gii
zel plajlar vard1r. Artistler, stildyolar
da ~al1~nlar yazin bu daglara ve plaj· 
Iara ko~rlar. Fakat stiidyolarda en 
ziyade faaliyet ilkbaharda ve yazm ilk 
aylanndad1r. Ancak temmuzdan son
ra uzunca bir miiddet izin alarak 
stildyolann s1cak havasmdan kurtu· 
labilirler. 

Gelecek k1~ ic;in bir c;ok filimler ha
zirlanm1~t1r. Bunlann ekserisi opera 
tarzmdachr. f?imdi Hollivutta opera 
filimleri ragbet gori.iyor. Nevyorkun 
me~ur Metrepoliten tiyatrosu ar
tistleri, Avrupadan, b~ta Jan Kie
pura olmak ilzere, gi.izel sesli bir ~ 
artistler Hollivuta getirtilmi~ler, ken
dilerine filimler ~evirtilmi~tir. 

Jeanette Mac Donald da «Rose Ma
rie> operetini ~evirmi~tir. Bu operetln 
musikisi ~ok giizeldir. Rose Marie A
merikada ve Avrupada senelerce g0s
terilmi~tir. Mevzuu bir par~a basit 
olmakla beraber musikinin giizelli~ 
ve Jeanette Mac Donaldm tatll sesi 
sayesinde ragbet gorecegi muhakkak 
sayillyor. 

Opera ve operet filimlerinin yanm
da bir iyok komediler ve dramlar da 
varchr. Tarururufi1 artistlerden herbiri
nln bu ~ bir iki fllmini g6recefiz. 

BO~ANl\fALAR, EVLENMELm 
Hollivutta son zamanlarda yine blr 

~k ~alar olmu~tur. Bunlann 
arasmda en milhimmi Clark Gablenin 
kansmdan aynlmas1chr. Clark Gable 
Amerikada gen~ klzlar tarafmdan 
~ok begenilen bir artlsttir. Her giln 
yilzlerce illru ~ mektubu ahr. Ilk 
zamanlar buna ~rak: cKadmlar be
nim nemi seviyorlar bir tilrlil anhya
Dllyorum.> diyordu. 

Haktkaten Gablenin ~eslndeld 

Bir operet ftlmf ~vhen Jeanette Mac Donaldm psetemtze hecDye 
ettlfi fotopafisi 

her uzvu ayn ayn tedkik: edilecek olsa 
bepsinin kusurlu oldu~ gtirtllilr. He
le kulaklan ~k ~irkindir. :lri, adeta 
katmerll lrulaklar... Fakat bfttiin bu 
kusurlara r~en artistte mft~ bir 
c1n.sl cazibe vanm~. Belki de sekse apel 
bu lrusurlann netlcesi ~· 

Clark Gable mqhur oimazdan ev
vel evll ldl. ~t kazandlktm 1<>nra 

• • 

da istifini bozmadl. cBen evll bir ada
mun, bo~ yere bana mektup yazarak 
evlenme teklif ediyorlar.> dedi. Ara
dan seneler g~tigi halde vaziyetini 
deliftirmedJ. 

Fakat son haberlere gore Clark 
Gable de bo~a salguuna tutulmu~ 
ve kansmdan aynlnu~tir. Holllvutta 
~ylendittne gore Carole Lombard lle 
evlenec~. 

Carole Lombard Hollivutun en f1k ve 
en gilzel kachnJanndanchr. Bir saman
lar William Powel ile evlenmlf, fakat 
bir aene sonra aynlmJflaJ'dI. Bir tao 
seneden bert yalmz olarak ya.flyordu. 
NORMA SHEARER, LORETTA YUNG 

Hollivutun en ~k tarunm1~ yilchz
larmdan Norma Shearer, m~ur re
JhKSrlerden 1rvin Talbergin kan81chr. 

1rvin Talberg yahudidir. Norma She
are- katollktl. ~imdi kocasmm dinlne 
g~mege karar vermif ve yahudi ol
m~. 

Hollivutta gtizelligtle me~ur olan 
ve bir ~ok fWmlerde bq rolil yapan 
Loretta Yung bir miiddetten beri has
ta 1di.HattA. teverriim ettigmden bile 
~ti. Loretta 1yile~, yenl
den ~fm8ia ba.p~Ir. Bu kif se
'rilnll artlsttn yen! bir tilml gosterile
cektlr. 

Kirahk mobilyall 
konforlu apart1man 
Be~ oda, Slcak BU, asansor; fev

kallde havadar ve manzaralJ. tt~ 
ay i~ln biitiin mobllyaaile Jdrabk
tu. Taksim to~u caddesi 2 nu
marah (UYGUN) apartunam ka
P1C1Sll1& milracaat . 

AKBA 
Ankarada her dllde gazete 

mecmua •• ldtaplan bDttln 
mektep kltaplan •• lartuiyeyi 
UClll olarak A K B A mGeue-
1elerinde tedarlk edebllininiL 

T elefon : 3STI 

SahHe 1 

Sof ya mektuplarz 

Bulgaristanda 'secim 
haz1rhklar1 baflad1 

Se~imin ~ok hararetU olacag. 
~imdiden anla§1hyor 

Sofya (Ak§Clm) - ~imdiki halde Bul
garistanm ~ aiyasetinde en miihim mese. 
leyi tqrinievveldc yap1lacait bildirilen 
intihap tqkil etmektedir. lntihaptan sonra 
balk memleketin idaresine ltanpcak, Bul
saristanda siyasi hayat normal halini ala
cakhr. 

Adliye vc dahiliye nczarctlerinde yeni 
intihap kanununun tanzimile uira11hyor. 
Yaklin k11a olmasmdan vc teknik giic;
IUklerden dolay1 intihaplann tehir edile
ceii aoyleniyor. Hiikumetin, bunu tekzip 
etmesine ragmen halk arasmda intihap
lar yap1lm1yacak veya geri atilacak diye 
rivayetler dola§1yor. Yeni intihap kanunu
nun tanziminde liste esasma m1 yoksa 
milnferid namzedler konulmas1 usuliine 
mi iatinad cdilecegi de heniiz maliim de
iildir. 

Maamafih hi.ikiimet programmcfa da 
zikrolunduiu ve~hile intihabatm te1rini
evvelin son 15 giinii ic;inde yap1lacag1 mu
hakkak aay1lmaktad1r. 

lntihaplann serbes olacagmm ve hiiku
metin namzcd gostcrmcyip bitaraf kala
cagmm bildirilrncsi iizerine efkan umu
miycdc, eski fukac1hk devrinin tekrar ih
)'a edilcccgi fikri has1l olmu1tur. Kanu
nun menetmesine ragmen eski firka lider
leri aralarmda bir toplanh yaparak hr
kac1hii tekrar diriltmege c;ah11yorlar. 

Bunun iizerine Bulgar ihtiyat zabitleri 
hirligi gec;en giin burada bir toplanta yaJ>
m11tic . T oplanhda geriye • yani 
eaki fukac1hk devrine katiyen do
niilmcmesi 1c;m 1iddetli karar
lar verilmittir. Dahiliye nazmmn beyana• 
bna gore. eak.i f1rkalar ihya edilmiyccek· 
lerdir. 

Bu aebeple yeni kahincye i1tirak ctti
rilmemi!} demokratlar, sosyal demokrat
lar ve libcrallcr ve kanun harici tutulan 
ve miitemadiycn takibe maruz kalan sol 
taraf~1lar te1rinievvcl intihaplannda hii
ktlmctc kar§l muhalif ccphc almag1 ka
rarla1tmn11lard1r. lntihabm c;ok giirilltii
lil olacaii anla,.l1yor. Koaeivanof kabi
neainin Bmriiniin de intipalann neti
ceaine ltadar siircceii aamhyor. 

Burada aol cenah taraftarlanna gore. 
tbndiki Koscivanof kabineainc Alman ta
raftan yahud da ltalya muhibbi fa1istlcr 
&irmi1lcrdir. Hali ltalyada bulunan kral 
Borisin avdetinden sonra burada idareye 
kar!ll alacag1 vaziyetindcn Bulgaristamn 
fqistlige temayiil edip etmiyccegi daha 
ziyade anla!11lacakhr. 

Son giinlcrde ic; i1leri bakam Krasnovs
ki, eaki ba1vekillerden ~ankof ilc Mali
nofu vc iinivcrsitc rcktorii Arnaudofu ka
bul edcrck intihaplar vc bahusua mem
lekctin dahili aiyascti vc vaziyeti hakk1n
~· iatifarelcrde bulunmu1tur. 

Ayni zamanda, ayni makaadla mcmle. 
ketin biitWi valii umumilcrini de Sofyaya 
pjiraralt burada bir toplanti daha yap• 
llUfbr. Toplantida polis miidiirii Kirc;cf 
~e bulunmu1tur. 

I~ siyaaettc diger ikinci miihim mcacle, 
kanunu esaaiyi ve parlimentoyu ihya ct· 
mcktir. Parti rejimini kald1ran 19 may1s 
.19 34 inlulabmdan sonra Tunovo kanu• 
nueauiai, 1imdiki partia~ rejimine ve za· 
mana uygun aoriilmcmcktedir. Fakat 19 
mayia inlullbmdanberi ltanunu eaaainin 

tadili uiruntia h~ bir 1ey yap1lmam1§t1r. 
Bu yiizden, -cltanunu csasiyi ihya cdclim. 
milleti kurtarahm .. > bathklan altmda yiiz 
lerce beyanyme dag1tan ~ifc;i hrka11 li
deri Gic;ef muhakemeye verilmifti. Mu
hakemesi heniiz neticelenmemittir. 

~ERIKANUNLAR 
Hi!lrumetin, ckonomi ve sanayii islahat 

ic;in kabul ettigi kanunlar arasmda en mu 
himlcri askeri mahiyettc olanlandn. 
Memlcketin hava ve kimya harbine karp 
miidafaas1 ic;in bir kanun kabul cdilmittir. 
Bu kanun mucibinse halka mustakbcl 
harpte gaz :vc tayyare hiicumlanna kart• 
miidafaa teclabiri almak ve bu gibi taar
ruzlarda alit ve vasitin na11l kullamlacag 
oirctilccektir. 

Harbiye nczarcti, mcmlckctte iskclelc
rin, iatasyon, au mahzenleri veaaircnin ha 
vadan gelecek taarruzlara kar11 miidafa
asma aid bir de plan haz1rlam11tir. Kanur. 
mucibincc, laava vc gaz hiicumlan csna
sinda halka yard1m ic;in kalabahk ycrlcr
dc komite vc gr!ofplar tc1kil cdileccktir. 

Her garnizon v~ya belediyc komitesi. 
bulunduklan yerin niifus kesafetine go
re, birkac; tane gaz miidafaa11 grupu tc1-
kil edeccktir. Bwilar, mahallelcri fabrika 
vc saire gibi umumi hina ve miicsseseleri 
korumak ic;in tertibat alacaklardn. Caz • 
kimya harbinc kar11 aynlan bu miidafaa 
gruplanmn luz1l bac;, tarassud, itfaiyc, za. 
b1ta, tcknik, ihtiyat vc saireyc aynlm11 
kollan vardn. Bu gruplara, 46 Y•tmdan 
yukan ve 20 den apg1 olanlar gircccklcr
dir. Azalar, umwniyetle goniilliidiirler. 

Mudafaa maaraf1 belediye biitc;elerine 
aiddir. Belediyclcr, tanzim edilen plamn 
tdricen tatbiki ic;in biitc;elerinden tahsi· 
sat aynacaklardar. Boylelikle fabrika ve 
sair.! gihi \lmumi binalarda gaz vc ha\"a 
taarruzlanna kart• 1imdiden tertihat ah
nacakhr. Fakat bu gibi miiesscscler husu
si olduklanndan miidafaa tertibat1 masa
rifi mi.icsscse, bina sahiplerinc aid ola
cakhr. Yap1lacak mi.idafaa tertibatm1 og
renmek ic;in yedi ya1mdan altm11 ya1ma 
kadar olanlara ac;1lacak kurslarda dera
ler verilcccktir. 20 den 50 yafina kadar 
olanlar, umumi binalann hava, gaz hii
cumlanna lr.ar11 mahfuz bir 1eklc sokul
ma111 ic;in sencde devlcte 2 gun bedava 
c;ahtacaklardar. 

Kanuna muhalif hareket edenler 5 bin 
levaya kadar cezalandmlacaklardir. An
garya olarak hiikumete ~ah1mayanlar da 
~ah1mad1klan her hir giin ic;in 20 den 500 
levaya kadar para cezas1 vereceklerdir. 

Kanun, c;ok geni§tir vc hcrkcs ic;in mec
buridir. Bul~ariatanda c:Hava • kimya 
mi.idafaas1 birliii> admda bir de cemiyet 
vardir. Cemiyetin 85 1uheai ile 20 bin 
azaa1 vardar. Cemiyet aynca bir de ga
zetc c;1kannakt•du. 

Hava • Kjmya Jniidaf aaa1 birliiinin ge
~en aiin TnaoYo Jtaaabaamda biiyilk bir 
kongreai toplancL. Kongrcyc pck ~ok fC• 
hir ve koylerdcn murahhas bcyctlcr ve 
alalc.adarlar gclmif tir. Oc; gun devam e
den bu kongredc mcmleketin miidafaua 
i~in muhim kararlar alanm11tir. Birliiin 
i.iniformaa1 ayndir. Kongrcnin nihayctin
de ltalyada bwunan kral Boriae tclgraf 
~ckilerck aelamlanm11tir. 

Mar-. ·(Aqam) - BeledJye relsi Silt.uti Tiikel gecell giindilzlii denecek 
surette ~flll8.kta ve Marqi Adeta yelli b~tan turmu~ bulunmaktadir . 
Mar~ g~en "1bat aymda elektrigede kavu~uftur. Asri mezarllk, halve 

un fabrikalan a~IlDll~, ekmek fmnmdan bilytik istif ade gorillmii~, pis dere 
sulanna ait mecralar kapablarak iizerleri yol ve bahce haline getir~r. 

Yukandaki resimde ~llan ve parke d~nen caddelerden birini goriiyor
IUDUS 



Sahlfe I AK$AM . 

oa 
U§akta ha.-aretli bir 
futbol f aaliyeti var 

K aramiirselde 
giizme havuzu 

yapilacak 
Havuz in~aabna 15 giin 

sonra ba~lan1yor 
U1ak Turanyurdu, Kocatepeyi 3-0 
yendi, U§ak ~ampiyonu Kocatepe 

ile berabere kald1 
Karamilrsel (Ak~am) - Kocaell 

spor bolgesi b~aru bay Necati be
rayi tef.t.i~, Kocaeli denizcilik heyetile 
g6~mek 1.izere Karamilrsele ge~
tlr. Beige b~aru Necati burada ya
p1lacak yiizme havuzu i~in Denizcillk 
heyetile konu~arak havuzun yeri ve 
pldnlan tesblt edllerek ayni giinde tz.! 
mite avdet etmi~tir. 

U~ak ~ampiyonu 

U~ak (Ak!'}am) - U~ak, spor hare
ketlerine korn~ bolge ve kulilplerle 
kar~a~alanna her giin bir par~a 
daha h1z vermektedir. Bir hafta once 
Kfitahyaya giclilmi~i. Orada ahnan 
iyi neticenin dcvanuru Afyon maclan 
saglanu~ oldu. 
Ge~en hnfta cumartesi giinii Afyon 

Kocatepe spor kuliibii 17 ~k blr 
kafile ile U~aga geldl. Konuklannuz 
u~ istasyonunda bilyiik tezahilrat 
ve gen~ligin icten gelen sevgi duygu
larlle kar~1land1. Uc bucuk yildanberl 
kar~ia~m1yan bu knrde~ ~ehrin gen~· 
liglni U~ak stadyomunda tekrar gor
rnck e.yn bir zcvk vc bahtiyarhktt. 

Cumartesi gi.inil konuklannuz ilk 
maclanm u~ Turan idman yurdile 
yapttlar. Hakem Gengler birliginden 
ogretmen bay $erif Qamhbel icli. Ta
kunlar al::mda yerlcrini alchlar. Tura
run Ye~il - Siyah bayrag1m ba~kanlan 
Yusuf Aysal konuklanm1zm kaptan
lanna sundu. Onlar da Turana blr 
bayrak armagan ettiler. Kar~hklt ve 
samimt sozlcr soylendi. 

Turan bu ma~a geregi kadar onem 
vermi~ ve iyi elemanlardan kurulmu~ 
bir taklmla alana ~Jkrru~t1. Ilk hilcum 
Turan tarafmdan_yap1ld1. Afyon kale
sine kadar uzanch. Fakat Afyon de
fa ns1 tarafmdan klnlch. Afyon tala
nunm ~ok gii~lii ve takviyeli oldugu 
Ilk goril~tc anl~1hyordu. Zaman, za. 
man Turan kalesine yap1lan hilcum
lar tchlikeler yaratiyor ve daha slkl 
ve hizll cal~maga sevediyordu. Oyun 
gittik~e artan bir heyecan havaSI ta
siyordu. Turanm ink:i~af eden akm ve 
hilcumlan futbol merakhlanm dolu 
heyecana stiriiklilyordu. Devrenin or
talarma dogru yap1lan blr akm neti
ce.~nde Turan santrforlanrun ayagl
le ve Slkl bir ~iiUe ilk saylSlru yaptt. 
Bilinci devre 1 - O Turarun fistiinliigil 
ile bittl. 

1K1NC1 DEVRE 
ikinci devrede her lk1 tclwnda baZl 

d~klikler gaze ~arp1yordu. Bu dev
renin en bariz noktasi, Turarun bAld
miyeti tamamen eline almasl ve Al.
yon mSI! sahasmda ~ali~asi ve ut
ra..c;masidlr. Tehlikeli bir in.V;l 01.du, top 
A!yon kalesi oniinde .. Tu.ran saginsay
d1 ald1gi bir past yerinde kullandl ve 
Turarun ik1nci sayISllll yaptl. Oyu
nun sonlanna vanllyor, kar~likh ~a
~a vc ugra~alar devam ediyor. 
Sagdan bir ini~ oldu. Turan ui;UncU. 
ayisnu da yaptI. Biraz sonra oyun 

bu n tice ile son buldu. Konuk Afyon
Iulann talmnmda ~ok degerli eleman
br ze ~maktachr. Ancak birbir· 
le rile anl ma d3ha az ve nef es kabi
liyeti Turan1Jlara nazaran daha eksik .. 

U~!\I{ GENCI.ER BiRL1Gt 2 AFYON 
KOCATEPE 2 

Afyonlu konuklarnruz ikinci ma~· 
In.nm pazar giinil saat 17 de stadyo
mumuzda ~ampiyonumuz Gen~ler bir
Ugi ilc yaptilar. Alan biraz islaktt. 
Gcceden yagan si.irekli yagmurlar ala-

.' 

Gcncler birligi takmu 
. 

run bazi bOiiimlerinde camurcuklar 
husule getir~. 

Hakem Yusuf AysaidI. Bu Slrada 
hava birdenbire kararch. ~iddetll bir 
yagmur ba~ladI. Alan islanch ve ~ok 
1tamurlu blr durum alch. Ma~ b~ 
land1. Gerek vG.cut hareketi, gerek 
anl~ ve pasl~a yonilnden ve 
t.op kontrolil bakrmmdan oyuncula
rm i;ok ~ah~maga mecbur olduklan 
goriili.iyordu. DU~n ve camur icinde 
bocaltyan futbolculann sayist cogah
yordu. Devrenin ortalanna dogru ko
nuklanm1z Gen~ler birllgt kaleslne 
kadar uzand1. Tehllkell blr durum 
dogdu, Gen1tler blrll~ mO.datil topu 
kolu ile itti. Hakem ceza vu~ ver
di. Konuklamruz ilk sayilanru yaptl
lar. Biraz sonra ikincl bir ini~ oldu. 
Konuklanmiz Slkl bir ~title ikinci gol
lerini de yaptilar. 

ikinci devrede her iki tara! da cok 
!;ab~t1. Oyuncular yorgun bir duru
ma ginni~erdl. Bu devrenin gaze ~ar· 
pan en onemll noktas1 Gen~ler blrll~
nin trunamcn hft.kim oynamas1 ve Af
yon ms1f alanmda topun bir devre oy
nanmas1d1r. Gen~ler birliginin akmlan 
tcvali ediyordu. 25 nci dakikada Gen~
ler birligi santrhaflanmn kafa ~
larile ilk sayism1 yapti. Biraz sonra 
Gencler birligi lehine bir ceza ~u 
oldu. Santrhaf ~ti, kalecl giizel blr 
ku~ yaptl. Oyunun 35 nci dakl
kasmda bulunuyoruz. Her ild tara! 
da canla ~a oynuyor, sagdan inki
~a! eden bir akm, iyi blr anl~ma .. 
Sablt genclerin ikinct ve beraberllk 
sayism1 yap1yor. Gen~ler oyunu ka
zanmak, Afyon da beraberli~i muha
faza etmek i~in ugra~yor .. oyun bu 
suretle 2 - 2 berabere bitiyor. Eger 
hava milsald ve alan ~amurJ.u olma
saydI herhalde Gencler birllginln 'li.s· 

BcSlge b~karu havuz hakkmda ez
cUmle ~nlan soyledi: 

c- Bu yil Kocaeli bOlgesi i~ ma
halll i~er muhasebe direktorliigiince 
b6lgemize c2000> lira verilmi~ir. Bol
gemiz bu parayi kuliiplere miinsaip 
rniktarda taksim1 dii~iindil. Eesasen 
en onemli i~ olan Karamiirsel gen~li
~in yillardanberi gosterdig! fistiin 
varllga k~ minnettanz. Binaena
leyh oolgemiz Karamiirselde modem 
bir havuz yaptmlmasuu karar altma 
alch. Havuz nizam1 olacak ve tahmi· 
nen c900> lira degerinde yap1lacakt1r. 
f?imdilik yi.izme havuzu i~in c500> lira 
tahsisat aynlm1~ttr. Eger bu para kA.
fi gelmezse c400> lira daha verilerek 
c900> liraya iblftg edilecktir. Adapaza
n kuliiplerine de ihtiya~Ian i~in c400> 
lira tef rik edildi.> 

Modern havuz ~tma on be~ gtt
ne kadar b~lanacaktir; havuzun blr 
an evvel bltirilmesl i~ln Denizcilik he
yeti ~ok ~~cakttr. 

Bu ytl Kocaeli bOlgesi yiizme birln
cilikleri temmuz sonunda yap1lacalc
br. Yiiziiciilerimiz gayretle .~~yor

lar. Yeni rekorlar klnlacagi kuvvetle 
iimid ediliyor. 

934 ytl1 1500 metre mukavemet 
Tilrklye !}ampiyonu Sattan Karam\lr
sel kuUibfulde mukayyettlr. Saf!anm 
iki yll evvelki rckoru lanlmami~ll'. 
Antrcnmanlanna devam cdiyor. J 

Ankara gucu 5 
Cank1r1 spor 2 

~anlun (Ak~m) - Bu hafta te
nezziih trenile Ankaradan gelen An
kara ~mpiyonu cAnkara Gilcii> talc.
mi c:9ankm spor> talmru ile ~k gil
zel ve heyecanh blr ma~ yapnu.:.itir. 

Birinci devrede Ankara GilcU yedi
gi bir gole 2 gol ile mukabele etmlt
tir. 

ikinci devre, Ankara Gi.iciiniin gok 
~iddetli hiicumlarile ~la~ ve on 
dakika zar!mda Ankaralllar arka ar
kaya 3 gol yapnu~lardlr. ganklnWar 
d!L bu devrede bir gol glkar~larchr. 
Bu suretle cok sarnim1 bir hava icinde 
cereyan eden bu ma~ Ankara Oilcil
niln 5 - 2 galibiyetl ile bitm~lr. 

••1111ttt11111111tt11u111111n1111111111111111111•1nu1n111111111111nuu•111111.-

tiin gel~ umulabilirdi. Maclar te
mlz ve sam1mt bir hava i~lnde ba~la
d1 ve oylece bittl. Konuklannuz cot
kun tezahilrat icinde ugurland1lar. 
Bir kac hafta sonra bu ka~l~mala
nn revan~ Afyonda yap1lacakttr. 

ldman yurdu izmit ,ampiyonu oldu 

izmit ~piyonlufunu kazanan f dman yurdu 
• 

izmit (~am) - izmit idman yurdu spor kulilbU bu sene de izmlt kiimeai 
~mplyonu olmu9tur. L1k ma~annm sonu 26 temmuzda izmlttekl iiimtaka 
sahasmda Adapazar kilmesl birlncisl olan Gen~er birligi kulUbU ile tzmlt 
i<1man yurdu arasmda yap1larak ma(;ta Kocaeli futbol birlncisi beW olaca.k
br. Bazi gazeteler ya~ istihbar ettl.kleri gibl Akye~ S,I>Or kulUbU 1zmit kt1-
mesi birinciligini kazanamanu.,tll'. 
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Atinada bir f acia 

Bir gen~, k1z karde1inin 
ha11n1 kesti 

Cinayete sebep k1z1n namus meselelerine ehem• 
. miyet vermemesi ve karde§ile eglenmesidlr 
Atinada gec;en hafta cok feci bir cina· 

yet i§lenmi1, gene; bir k1z, sokak ortasm• 
da bogazlanm11 olarak bulunmu§tur. Ge
s;en cumartesi giinii, Vio fabrika1mda c;a• 
h,an i§c;iler, erkenden i§lcrine gidcrken 
yol iizerindc, kanlar ic;inde y{izil koyun 
yere yatrm1 gene; bir kadm cesedi gor· 
mu1ler vc derhal ko§arak en yakm kara• 
kola haber venni1Ierdir. 

Polislcr, vaka ycrine ko~rak kanlar 
ic;indc yiizen gene; kadm cesedW kald1r• 
m11lar ve bogazmm ta enscsine kadu 
kcskin bir b1c;akla kesilmi1 oldugunu hay· 
ret ve deh§ctle gorrnii§lerdir. Zab1ta mak· 
tul kndmm hiiviyctini tahkik ctmeklc i1e 
ba1lam11t1r. Civarda oturanlann zab1taya 
vcrdikleri ifadelere gore o gece gee; vakit, 
gene; bir kadmla 25 ya1mda tahmin e• 
dilen bir dclikanlmm adeta kavga edcr. 
cesine caddedcn gec;tikleri goriilmii1tiir. 
Binnenaleyh gene; kadmm o mec;hul de· 
likanh tarafmdan oldiiriildiigiine §iiphc 
yoktu. Komiser, bu mec;hul katili bulmak 
ic;in naStl bir yol takip edecegini dii1iinerek 
karakola dondiigii zaman yiizu sapsari kc· 
silmi1 bir gcnc;lc karv1lanm11tir. 

Komiser, 11a1km goriinen bu gencin yu· ·~.t'~lfY.lrt: 
zilne dikkatle bakarken o: 

- Arad1g1mz katil benim. Ben hem· 
11irerni, namusunu kirlettigi ic;in Cildiir· 
diim derni1tir. 

Komiser, katilin kcndi ayngile gelip t~ 
lim olmasma c;ok sevinmi1tir ve genci 
derhal sorguya c;ekmi§tir. Kalil hie; isti· 
fini bozmadan sorulan suallere oevap ver· 
miJ ve dcmiltir ki: 

- Ad1m, Diyonizdir. 26 yqmdayim. 
Berber diikkarunda kalfahk yap1yorum. 
Maktul gen~ kad1n da hem1irem Pi1ta· 
du. 23 ya11ndachr. Bu civardaki k.utu fab· 
rikasmda c;ali1iyor. 

Cinayetin sebeplerine gellnce k1saca 
anlatay1m. Ge1;en hafta amcamm oilu 
mcmlcketten geldi, bize bit hafta kadar 
mi.afir kakli. Kendisi jandarmadtr. Evi· 
mizden memuriyeti batma avdet etmek 
~in aynlacait zaman beni ~ekerek hem· 
§ircmin dogru yoldan sapt1g1ru vc bir~ok 
gen~lerle dii,iip kalkttiuu bana anlatt1. 
Bu if11aat beni derin bir inki .. ra uiratb. 
Kuzen,imin sozlerine bir tiirlu inanmak ia· 
temiyordum, mcscleyi aiabcyime de an· 
lattun. Birlikte tahkikat yapttk. Fakat bir 
neticeye varamadtk. Bu auada hem,iremi 
sorguya ~ekmek akhma geldi. Diin alqam 
hem1iremi.' blr gczintiye t;ikmaia davet 

K1z kard~ini oldilrcn Diyonlz 

ettim. Y olda yiiriirken Kuzenimin bana 
soylediklerini anlatarak dogru olup ol
mad1klanm sordum. 

Hem1ircm iptida inkar etmek istcdi, 
fakat kendiaini s1lu1tmnca kiinahlanm iti
raf etti. Kendisindcn bu fena yola siiruk· 
leyen adamm kim oldugunu sordum. AJ .. 
datan adamm ismini soyJemegi kati BU• 

rette reddetti ve hie; ulanmadan bana JU 
ccvab1 verdi: 

- Sen de ~ok oluyorsun. Ben vimdiyo 
kadar bir~ok defa ~ocuk dii1iirdum. Bun· 
Iara yeni mi ogreniyorsunuz}. 

Bu cevap kar111Smda iradcmi knybet· 
tirn. 0 zamana kadar hem1iremi rnasum 
ve bakir aamyordum, ne yapttg1m1 bilmi
yerek usturarru 1rektim. kendisini aa~lann· 
dan yakahyarak yere ::f'lt1rd1m ve boga .. 
zuu ke1tim. l11te size tcslim oluyorum. 
Cczam ne ise ~elunege raz:Jyim .• 

Bayrnd1rda beledlye yenl blr gazlno yapt1rm1§t1r, yokar1da 
bu 1azlno 16rOnOyor 

l'tlaraf (~m) - Belecliye gi.izcl ve asri bir pazar yeri kurmu~tur. Hal
lnn fazla ra~bet gasterdigt bu yerin zemini parke ve direklerl beton oldugu 
i~ln !ramur ve tozdan masundur. Yukar1da bu sene geni~letilmesi dti~ilnillen 
}Jazar yerini gorilyoruz. 
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l Herak~am e-:ir :i=aye 

Kadri sigarasm1 yaktt. Radyoda o giin 
yap1lacak spor mac;m1 dinleyecekti. Di.ig
meyi c;cvirdi. Evvela biiyiik bir giiriiltii 
i§itildi. Heniiz mac; ba§lamami§ll. Rad
,.oda: 

- Sandvic; .• 
- Cazoz .. 
- Simid .• diye satlc1larm· sesleri i§iti.. 

Jiyordu. 
Saate bakti. Mnc;a tam daha bell da-

1'ika vard1. Birdenbire radyoda ik.i ka
dm sesi i§itildi. 
' Konu§uyorlard1: 

- Deli oluyorum .• bilmezsin ne Y.a• 
Clar scviyorum ... Lakin 0 bana oyle 10-

iuk ki ... 
- Kadri mi'? .• 
- Kadri ya .. 
- Sen zeki k1zsm Mclahnt ..• Kadri sa-

na a§ktm belli etmek istemiyor. 
Kadri riiya goriiyorum sand1. 
Rndyoda Mcl:1hatm sesi... Hem de 

kendisindcn bahsediyordu. Demck Mcla
hat kendisini deli gibi seviyor ha .. demek 
Melahat ondan s1cak bir muamele bekli
yor ha .• 

Lakin bi.itiin bunlar radyoya nnstl ge
c;iyordu '? .. Tam bu esnada kadmlann se• 
si i§itilmez oldu. Radyo spikeri Said <;e
lebinin alayc1 sesi ha§ladt: 

- Radyo Istanbul.. muhterem dinle
yicilerim .. burns1 Tak:sim stadyomu .. bcn 
Said <;elebi ... ~imdi size yap1lacak mac;1 
aahnesi sahnesine anlatacag1m.. i;ite ta
k1mlnr snhaya c;1k1yor ... Kar;i1hkh biribir
lerini sclamlad1lar .• nerede ise mac; ba§la
yacak ..• 

Mac;m tafsilahnt Kadri diinyada din
Jeycmedi. Akli fikri hep Melnhatm rad
yoda i;iittigi sozlerinde idi. 

Uzun zamandanberi Melahat gene; a
damm bavmm ic;ini dolduran tath bir mev. 
zu idi. Aklmda, fikrinde hep o idi. Lakin 
cesarct edemiyordu. Melahat erkeklere 
pek o kadar ehemmiyet vermeyen bir 
bzd1. Sonra zengindi ... Halbuki Kadri
nin 200 Jira maa§mdan ba§ka hie; bir ge
liri yoktu. Bunun ic;in Melahata bir tiirlii 
ac;1lam1yor, hatta biisbiitiin abay1 yak
mnmak ic;in ondan kac;1yordu. 

Halbuki Meluhat onun bu muamelesini 
Kadrinin kendisine kar§l soguk davrand1-
ima veriyormu§ demek ... Kadri buna ade
ta iiziildii. 

Ukin ic;i ic;ine s1gnuyordu. Evde du
ram1yacaitm anlaymca hemen giyindi. 
Stadyoma gidecckti. Oyle ya .. rnadem ki 
Melahatm sesi: c$imdi, sand\•ic;, gazoz .. > 
gibi satic1 seslerinden sonra stadyomdan 
gelmi§ti. 0 halde Melahat orada mac; sey
rediyordu. Evden c;1kh. Taksime kndar 
yiiriiyemiyecek derecede sabirs1zlamyor
du. Hemen tramvaya atlad1. Stadyomun 
oniinde indi. 

lc;eri girdi. Etrafma bakmd1. Hah i§te 
Melahat, yanmda da Feride .. iki gene; Im; 
Kadriyi goriir gormez biribirlerine ba
hrak giiliimsediler .. Jakin Melahatm 
yiiziinden bir sanl1k dalgas1 gcldi gec;ti. 
Kadri kendilerine yakla§h. 

- Bonjur.. dedi. 

- Bonjur •. yamm1zda yer var ... Our-
maz m1S1mz .• eger tenezziil ederseniz.. 

Bunu soyliyen Melahatt1. 

- Aman efendim.. tenczziil ne dc
mek .. sizin yammza oturmak benim ic;in 

mat;; 'Jinl~r/;;n. :1 
~~ 

ne biiyiik bir saadettir .. tabii tnhmin eder
siniz .. 

Melahat §a111rm111 gibi Kadriye bak1yor
du. Bnk111larmda sanki cbunlan sen mi 
1oyliiyorsun ;>. • gibi bir mana vard1. 

Melahatm arkada111 F eride Kadrinin 
bu iltifatm1 i§itince yava11c;a: 

- I lani, dedi, sana kar111 c;ok • aoguk 
davramyordu .. 

Melahat ona f1S1lt1 halinde cevap ver• 
di: 

- Sus .. i11iteceIC ... 
Bu suada tak1mlardan birinin kale1i 

onii pek s1k1111k bir dakika gelmivti. Hani 
nerede ise gol oldu, olacak ... 

Halk gol ile me§guldii. Ukin Melahat· 
la Kadri hie; o tarafla alakadar olmuyor· 
lard1. Kadri birdenbire damdan dii11er. 
cesine: 

- Melahat .. dedi. 
Melnhat gene gozlerini iri iri ac;arak o

na bakh, o tekrar etti: 
- Melahat ... Ben sana ka~1 pek..soguk, 

mu davramyorum diyorsun ... 
Gene; k1z: 
- A ..• dedi, siz sihirbnz m1sm1z'?. 
Bu soz Melahatm agzmdan kac;m111t1. 

Bu sozden maksad1 da: cNas1l biliyorsun 
bcnim soylediklerimi .. > idi. 

- $a11tm degil mi Melahat ... Bini.z cv
vel Ferideye soylediklerini nereden duy
dum diye §a§hn oyle mi;>. 

Melahat hayretler ic;inde idi. Lakin 
utand1 ve bavm1 oniine egdi. 

- Melahat .. kanm olsana .• 

Melahatta cevap yok .. sanki mac;1 scy
rediyormu11 gibi gozlerini sahaya c;evirdi. 
Kadrinin sozlerinden duydugu heyecam, 
mac;tan duyuyormu11 gibi bir hale sokmak 
istiyordu. 

Halbuki kendisinin heyecan menba1 sa
hadaki top dcgil, yanmdaki erkekti. 

Kadrinin parrnagmda annesinden kal
ma bir yiizugii vard1. Bu antika bir yii
ziiktii. <;ok kiic;iik oldugu ic;in Kadri bu
nu zoru zoruna serc;e parmagma takabi
liyordu. Yavavc;a bu antika yiizi.igii ser
~e parmagmdnn c;1kard1: 

- Melahat ister misin §imdi ni~anla
nalim ;> .• dedi. Melahat gene sustu. 

Ukin tam bu s1rada tak1mlardan birino 
gol oldu. I lalk: 

- Gooool.. 

Diye bagmrken Melahat da heyecanla 
ellcrini oynatmt§tl. Tam bu suada Kad
rinin elindeki yiizi.ik Melahatm parmag1-
na gee; ti. Kadri: 

- Bu da benim golum .. dedi. 
Mclahat giiliimsedi. 
- Peki amma ... dedi, sen Ferideye 

soylcdiklerimi nas1l i§ittin ... 
- Buradaki radyodan .. 
- Sahi mi'?. 
Bu sirada ma~m birinci devresi bitmi§

ti. Radyo spikeri Said <;elebi arkadn11la
rma anlatiyordu: 

- Birader. Bu radyonun mikrofonu 
minimini bir ~ey .. caketimin yakasmda ... 
Ma~ bn§lamadan evvel giine§ fazla yak1-
yordu. Caketimi ~1kanp §U bayanlann 
oniine b1rakm1§t1m ... Acaba o dakikn da 
radyonun diigmesi ac;1k m1 idi?. Kapah 
m1 idi?. Onu di.iviiniiyorum .. eger diigme 
ac;1k kalm1§sa birc;ok konu~malar dinlc. 
yiciler tarafmdan i§itilmi§tir .. » 

(Bir yaldiz) 

• 
KARA YELKENLi KADiROA 

• 

• Yazan: fSKF:NDER F. SERTELLt 

i~te Ragoza bunu bekliyordu ve 
gunc~ dogall epeyce zaman oldugu 
halde sahllden gemiyi ni~in ate~leme
diklerine ~~yordu. 

Ragozanm inaru~ma gore Yunus 
reisin kurtulmasma imkan yoktu. o 
artlk ebediyen Olmiil1 demekti. Tilrk 
gcmisi yak1lmadan kurtulup gitse bile, 
Yunus reisi Madona kilisesinden han
gi ku vvet kurtarabilecekti?. 

Madona kilisesi korfezin kolay kolay 
elc ge!(meycn bir istihkam1 gibi ~ok 
yilksek ve saglam duvarlarla ~evril

rni~ti. Tepeden biltiln heybetile denize 
dogru bir heyiiHl gibi uzanm1~tt. Ger
~i kaptan AU p~a buray1 basnu~a 
da, papaslar Tilrk akm,c1lanm o za
man ~ok kuvvetli gordiikleri i~in si
lfillla mukabele etmckten ~ekimni~ler
di. 
~imdi vaziyet boyle degildi.. Kor

f czc Sigman Turk gemisini blr ka~ 
kumbara ile batmvermek i~ten bile de
gildi. 

inadc1 ve mliteas~~P kadm halR ag
zim a<;m1yordu. Dilmenci Salih tam 
vaktinde yeti~mi~ti. 

No. 44 • 

Ragoza, Ttirk gemidsinin k1zgm de
mirlcrle yanma sokuldugunu gorUnce 
titredi. Fakat, o kendini kaybedince
ye kadar bir~ey soylememege karar 
vcrmi~ gorilniiyordu. 

Korkudan titredi.. Fakat biran icin
de tekrar itidalini toplad1 .. Omuzunu 
silkerek ba~rd1: 

_ Bcyhudc uga19acaksm1z bcni 
soylctmek ii;in .. ! Ben bir ~ey bilmiyo
rum. Haydi kolla11m1 <;oziinliz de sizi 
tilrkiller soylcyip cglendireyim. Bc
nim gibi gilzcl bir kadmn nas1l k1ya
caks1mz! Reisiniz kayboldiyse, onun 
ycrine i~inizden biri reis olamaz m1? 

italyanca bilen gemicilerden c;aylak 
Hasan ambarm agzmda duruyordu. 
Ragozamn sozlerini i~ticc dayanama
dl: 

- Birc hninler! - diye bag1rd1 - Kos 
koca gemiyl b~SlZ m1 sand1mz siz? 
~u zavalh kndmdan ne istiyorsunuz? 

Kurd Ali, <;aylak Hasamn scsini 
duyunca diimenci Salihe dondi.i: 

- Bu herif ne istiyor .. Hele bir bak. 
Canma susam1$-~;a haber ver de ~u 
arada kamm i<;ivcreyiml 
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AK~AM 

Mara~ saz ·~airi 
Mehmetl A$k mektuplar1 

Yazan: Necdet RU$tlJ 

-1-
Bay Melin kimsesiz bir milyonerdi.. 
Bu aene ~ok gil.zel bir karar verdi: 

' Evlenmek.. miinalip bir Jaz bulacak, 
A11ii olacak, eti olacak, 

-
l\fara~ (~am) - Mara~, bir<;ok 

halk ~airi yetil1tirm1~ ve bunlann hep
sini de en gilzel ~ekilde ya~atm1~tu. 

Resmini gordugiinliz Mehmed, ic;li ve 
ozlil bir saz ~airidir. Yaptig1 turkli ve 
manner arasmda <;ok gilzel olanlan 
vard1r. Curay1 emsalsiz bir rneharetle 
~alar. 

AK~AM in tavsiye ettigi giiniln 
milhim progranu 

27 Temmuz Pazartesi 

lstanbul - I 8: Dans musikisi (plak). 
19: Haberler, J 9, 15: Bcthofen doku. 
zuncu senfoni (plak), 20 . .30: Studyo 
orkestralan, 21,.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonrn Anadolu njnns1-
nm gazetelere mahsus havadis servisi 
verilccektir. 

28 Temmuz Sab 

fstanbuJ, 18 Opera parc;alan (plak), 
19 Haberlcr, 19, 15 Muhtelif plaklar 20 
Piyano konseri: Profesor Ferdi ~tat:zcr 
tarafmdan, 20,30 Baynn Llvie Fioretti 
(soprano) ve Stiidyo orkestralan, 2 I, 30 
Son haberler, Sant 22 den sonra Ana
dolu ajansmm gazctelere mahsus hnva
dis servisi verileccktir. 

•11111111111nn111111111111111111111111111111n1111111u111111111111111111111111111111:t9 

Satilam1yacak ~a. lli
ralanam1yncak ev, aparh· 
man yokturl Ancak yo· 
lunu bilmeli: 

AK~AM GAZETESiNIN 
KO<;OK iLANLARI 

<;alluk ve iyi satmak, 
ltiralnmak i~in en emin, 
en ucuz ve en kolay vas1• 
tad1r. 

Dilmenci Salih ambann kap1sma 
yakla~arnadi.. B~ma bir demir par
~aSI indi ve birden scrsemliyerek yere 
yuvarlandi. Arkasmdan bir ses i~itil
di: 

- Bu gcminin kaptam benim bun
dan sonra .. Haydi c;1k yukanya! Bann 
sormadan o kadlmn kllma bile doku
namazsm artik .. 

Qaylak Hasan gemicileri kcndine 
~ekmi~, bir iki saat i~inde - Yunus 
rcisin kayboldugunu anlaymca - gizli 
tertibat alarak, her ~eyden once Kurd 
Alinin gemi direginde idam1 i<;in ar
kada~lannm reyini alm1~ti. 

Kurd Ali bu.. Adama kolay kolay 
kcllesini verir mi hie; .. ?! 

Derhal palas1111 gekerek yukanya 
f1rlad1: 

- Ne istiyorsunuz benden? ... 
Ambarm agzmda ba~llyan dil ~a t1~

rnas1 ~ok slirmedi. <;aylak Hasanla 
Kurd Ali biribirlerinc sanld1lar. 

Kara Yelkcnlide Kurd Aliyi sevme
ycnler \'ard1 amma, Qaylak Hasanm 
da gerniye ba~ olmas1m hie; blr gemicl 
istemiyordu. Korkudan Qaylak Hasa
na: - Seninle beraberiz! demi~lercli 

ger~c. Fakat acaba bu sozil vercnler, 
<;aylak Hasan s1k1~mca yardlma ko
~acaklar m1yd1? 

i~te ilk hamlede Kurd Ali hasnum 
yerc !;arp1vermi~ti. I 

<;aylak Hasan halat y1wn1annm ara-1 

Omriinii bin zevkle g~irecekti I ... 
Fakat bir kederle i~ini ~ekti: 
Nereden bulacak, naul bulacak? 
Kadma uzaktan bakard1 ancak 
Y akma ge}ince Jll§inr bemen, 
Bir b&§ka tarafa lorard1 diimen !.. 
Ha11b c;ok toydu, ~ok utanga~h •• 
Fakat bir Oyru\Ja o da muhta~tt •• 
Biralcmaz olmu1tu yillar peiini, 
Tez giinde bulmaz:sa eger C§ini, 
Korkanm omriinii dolduracakb, 
0 gen~lik giinleri art1k uzakh !.. . 
lie bali:: Ne ana1 ne babas1 var, 
Ne yakm bir doatu, akrabas1 var, 
Kim ~ak1p bu i§e· delalet cder? 
Sevince kalboldu duydugu keder, 
o~ ayl1k dii1iinee sonuna erdi, 
Metin gazeteye bir ilan verdi: 
«Servetim: 0~ yiiz bin, yn11m da kirk bCf 
«Bilgim var .• kendime anyorum qi .. 
«Ne fazla" giizelim, ne fazla ~irkin •• 
cAlacaiun kadan olmasm zengin: 
«lsterim her 1eyi bende buJmal1; 
cOtuz ya1lannda kumral olmal1 I 
o:Adres bu .• Bir mektup yazarsa her kim, 
«Anla11p, on uni a evlenecegim ! ... » 

-2-
0n bef giin bekledi, kesti iimidi, 
Mektupla evlenmek bi~ olur miydi? .•• 
Birgiindii .. lzmirden bir mektup geldi, 
lmzas1: Sabahat .• yaz1 giizeldi! •• 
Diklcatlc okudu biiyiik mektubu, 
Verdigi ilana bir cevepb bu! ••• 
Okadar mi.ikemmel yaztlmith ki, 
Mektuba denirdi bir roman belki !.. 
Sabr]ar ag gibi adam1 sard1, 
Okudu en ince tafsilat vard1: 
Bilgili, asildi •• fakat fakirdi! •• 
Adamm biisbi.itiin kalbine girdi: 
Goz.i.inden ~i.kard1 biraz. para)'l, 
Postayla gonderdi be1 yi.iz liray1 I ... 
Anmaga b8§lad1 arhk ismini, 
Kadmin istedi bemen resmini!... 

Bir hafta bekledi •• gelmi§ti cevap, 
Postac1ya dedi: 

- l§ledin sevap I 

Bir lira bah,i§le mektubu ald1, 
Resrnini gorunce f8§ard1 kald1, 
Kalbinde bir alev parlaYJp sondii: 
Kadin ~ok giizeldi.. deliye dondii ! .. 
Mektupta etmiiti Sabahat sitem, 
Diyordu: cKatiycn para istcmem, 
«Ben ger~i fakirim, kalbim zengindir •• 
«c;ok yiiksek adamsm gonliim senindirl. 
ufzmirde ii~ aydir yi.iregim yasta: 
«Gogsiinii ii§iitmii§, kard~im hasta; 
o:Nekadar ugra§bm, gelen her doktor 
«Bir sanatoryoma gitmeli .. » diyor!. 
« Yalunda gidecek .• rahat bulurum, 
«0 zaman biisbiitiin senin olurum ! » 
Bay Metin resimle biiyiilenmiJti: 
lzmirli gen!; kadm onu yenmi~ti, 
~ilege benzeyen bir ~ift dudnkla !. .• 
Ne giizel bir kumral •• zarard1 akla ! .. 
Madrunki almakh onu mnksad1, 

Bu sefer daha ~ok para yollnd1: 

Hem kiic;iik kard~i tednvi olur, 
Hem adam hasretten arbk kurtulur, 

smda can ~eki~irccsine soluyarak et-
.. rafa ~oyle bir goz atti: 

- Neredc bana soz veren al~aklar .. ? 
Diye nunldandi. 
Gemiciler Kurd Alinln s1rt1 kolay ko

Iay ycre gelmiyecegini bir dahn anh
yarak ambarm agzma ko~u~tular. 

Bereket vcrsin ki bu dogu~ sahnesi 
uzun silrmedi. <;aylak Hasann yard1m 
etmck isteyenlerden bir kac;1 da ken
dilerini yerde bulacaklard1. Giiverte
den ac1 bir ses aksetti: 

- Uzaktan bir don::mma ge~iyor ... 
Tilrk donanmn.SI. 

Kurd Ali bu scsi duyunca Ragoza
nm ba~nda iki onbet~i b1rakarak list 
gilverteye ~1kt1. Dikkatle enginlere 
bakti. Siyah golgelcr ufukta ard1 s1ra 
uzayip gidiyordu. 

Biraz sonra bu golgeler korf eze dog
ru yol alm1~tl. Ycnkenlcr arnsmda 
oturan gozcli tekrar bagirch: 

- Gemilerin arasmda pa~a gemisi 
de var. 

Artik iyice · anla~lnu~t1 ki, gelen 
gemiler kaptan Ali pa~anm donan
mas1yd1. Fakat, Ali p~anm bu kor
f ezde ne i~i vard1? 0, bm:aya on be~ 
yirmi giin once ugram1~, alacagm1 ahp 
gitmi~ti. 

Kurd Ali donanmanm geli~nden pek 
de memaun degildi amma, Lczina li
manmda yalmz kalm1~Iard1. YerJile
re yeni bir gosteri~ gerekti. Madona 

Onu Ltanbula ~gmr birgiin, 
Yap1hverirdi bu mesut diigi.in!... 
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Bu 1efer ~ok candan bir mcktup gcldi, 
Adaman gonJiinde giinei yiikseld~! •• 
Kadan mektubunu uzahyordu, 
Gonneden &1kan1 anlatiyordu: 
Y ak1c1 hi.slerden veriyor haber; 
Nastl gezecekler yazm beraber, 
Nu1l evde kahp bir k11 gecesi, 
Ona can verecek &§lun busesi ••• 
Kadanm yiiksekti zaten iislubu, 
Ne mektup? ! .• Edebi ~ir romand1 bu! ••• 
Okudu okudu hayalc dald1; 
Adam da kalemi eline ald1: 
Nasil bu hasretle titriyor kalbi, 
Rcsmine bak1yor bir deli gibi, 
~ saat adeta bir kitnp yazd1, 
A,kma nisbetle bu mektup azd1! 
Y ollao.. pek !;nbuk geldi ccvab1 l 
Arhk mektuplann yoktu hesab1: 
Postac1 kendine irad bulmu1tu, 
Ald1it bah§i~ten ihya olmu~tu !. .. 
Ayral1k yeti§ir, kavu1mak miibah, 
R1hh:ndan vapura bindi bir sabahl 

-4-
Ncv Y orklu, Parisli scyyah gibi 11k 
lzmire ~tlnnca milyoner a1ik, 
Atdd1 ilk once postahaneye: 
Telgraf ~ekmi§ti: «Ben geldim .. » diye?
Gi§enin oniinde vard1 bir masa, 
Gozii bir adamn degdi nasalsa: 
Dunnadan bir1eyler karahyordu, 
Bir siirii ciimleyi s1ra11yordu ! 
Metinin tutuldu sanki nefesi: 
Zarfta yaz1liyd1 kendi adresi ! .. 
Yakla§b, bir ~abuk hareket yapb: 
Adamm elinden mektubu kaph: 
bnzas1: Sabahal:: bu nas1l i§ti? •• 
Bagud1.. sahtekar soze gir~ti, 

Dedi: 
- aSen bay Metin, ben de Sabahat •• 

« Dii1iindiim: Par am yok nasd YS§ayim ?. 
«Sonunda bu i1e ba11vurdum, bay1m! •• » 
«Fakat ziigiirtliikte biitiin kababat, 

AK~AM~ 
Abone Ucretleri 

AYLJK 
AYLIK 
AYLIK 

Tilrkf11e Ecncbf 

1400 kufUf 2700 k~ni1 
750 » 1450 » 
400 » 800 » 
~so • 

Posta ittihndma dahil olmnyan 
ecDebi memleketlcr: Seneligi 

3600, alt1 aylig1 1900, iic; 
11.yhgt 1 000 kuru,tur. 

----
Adrea tebdili i~in yirmi be, 

kuru~luk pu! gondcrmek limmdu. 

Cemaziyelevvel 8 - Ruzuhmr 83 
S. lmsak Gnnei O#lc lkindi Aktarn Y11ts1 
F~ 7,15 9,20 4,49 8,46 12,00 1,52 

4,51 12,20 16,17 19,32 21,24 

rahipleri, limanda kalan bu gemiyi 
saglam biraknuyacakla1dl. Ragozan n 
gemiyi kundaklamas1 hadisesi de bu
nu gosteriyordu. 

Kurd Ali, Yunus reisi iyice ara ,.. 
t1rmadan limam terketmek de istem · -
yordu. 
P~ gemisi korfcze girincc (Kau 

Yekenli) yi gorccek Yunus reisin kor
lmp ka~t1~m sanarak biitiln gemici
leeri kimbilir ne kadar s1k1~tiracakh! 

Yerliler Titrk donanmasmm geldi
gini gorilnce ~ighgi basarak aglasma
ga ba~lad1lar. 

Tiirk donanmaSI bu sefcr bo~una 

gelmiyordu. Birinci gelisinde yalmz 
Madona kilisesindc baskm yapan gc
miciler bu ikinci geli~te acaba na 
yapacaklard1? 

Yerlilerde bir tck endi~c vardl: 
- Tiirkler Madonn kilisesini yikar

larsa ne yapacagiz?! 
Lezina muhaflZl Elyago halka ~u 

cevab1 veriyordu: 
- Kiliseyi tahrip ederlerse, bu ha· 

dise onilnde bliti.in dilnya hristiyan
lan Tilrkler aleyhinde birl~mek vest 
ler.ini bulmu~ olurJar. 

Halbuki, Tilrklcrin baz1 sahillerde 
~ok hakll olarak yaptigi tahriplerden 
dolay1 hristiyanhk namma Papadan 
ve Kardinallardan ba~ka bir kimscnin 
sesi <;1km1yordu. 

(ArkaSI vur) 
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Yeni 
.PASLANMAZ 

TIRA$ 
BICAGI 

.Biitiin diinyada emsaline hi~bir zaman tesaduf cdilemiyecek de· 
recede biiyuk muvaffak1yct kazanan Hasan Tira~ b1~aklan ycni 
ve kat'iyyen paslanmaz nev'ini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni 
Hasan tira~ makinelerile birlikte Hasan lira~ b1~aklan tlraiJ ol
duktan sonra kat'iyyen silme~~ ve kurulama~a hacet yoktur. Ve 
bu hra~ b1r;:a~ hi~ bozulmamak ~artile gayet kolaybkla ve huzuru 
ne~e i~inde yiiz defa hra~ eder. Diinyanm hicbir bra~ bu;:a~mda 
bu meiiyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tira~ b1ca~ muvaffak 
olmu~tur. Markasma ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 
kuru~tur. Hasan lira~ sabunu - Hasan tira~ kremi - Hasan bra!J 
pudras1 - Hasan lira~ kolonyas1 da cok zevk ve ne~e veren yar
d11nc1 ve miikemmel vas1talard1r. 

Hasan deposu : Istanbul, Beyoglu, Ankara 
Kolec ve Ticaret k1s1mlarile 

Oskiidar Amerikan K1z Lisesi 
Eyliiliin 22 nci sah giinii saat 13,30 da ac1hr. S1hhate tedrisata ve ahlaka 
pek iyi dikkat edilir. Kay1t ve kabul ir;:in .sah giinleri saat 9-12, cumartesi 

giinleri saat 14-18 e kadar mektebe miiracaat. 1steyenlere mektebin 
tarifnamesi gonderilir. Telefon : 60474 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

k Dr. IHSAN SAMI 
Miiteahhidin kanuni miiddeti i~inde muvakkat garantisini ati ga• Tito n paratifo hastahklarma tutul-

ranti miktarma ~1karmamasma ve mukaveleyi yapmamasma binaen mamak IQin a~zdan ahnan tito hap-
ihalesi f eshedilen Haydarpafa Niimune hastanesinin az1 50000 ~oiu larid1r. HiQ rahats1zhk nrmez. Herkes 

•-- alablllr. Kutusu 55 Kr. --Iii 
75000 kilo siitii yeniden kapah zarf usuliyle eksiltemeye konulmuttur ... -------------11! 

1 - Eksiltme 12/8/936 giinii saat 15 de Cagaloglunda S1hhat ve 
l~timai muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Komisyonda yaptla

caktar. 
2 - Siitiin beher kilosuna 11 kuruf fiat tahmin edilmittir. 
3 - Muvakkat garanti 618 lira 75 kuruftur. 
4 - istekliler ,artnameyi her giin paras1z olarak Komisyondan 

alabilirler. 
5 - lstekliler cari seneye aid ticaret odast vesikas1le 2490 .aayih 

kanunda yaz1h belgeler ve ite yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektuplarile teklif mektuplarm1 eksiltme saatinden bir saat ev

vel lcomisyona vermeleri. ( 4282) 

Van ·v aliliginden : 
Viii.yet dahilinde 250 go~men evi yap1lacaktir. • 
1 - Vamn Havarsar ovasmda ve Van ile Edremit arasmda hiikU

met~e gosterilecek mevkilerde yap1lacak go~men evlerinin beheri 566 
lira 77 kurut bedeli ketfi olan ve 141,692 lira 50 kurut tutarh 250 
g~men evinin kapah zarf usulile miinakasasmda talip zuhur etmedi
ginden 16/Temmuz/936 dan itibaren bir ay miiddetle pazarhk suretile 
eksiltmeye konulmuttur. Taliplerin 16/ Aiustos/936 giiniine kadar 
Van valiligine miiracaatlar1. 

2 - Bu ite aid plan, ke~if, fartnameler Van vilayet makammdan ah· 
nacaktir. (4203) 

I inhisarlar U. Mi1di1r/1Jf-/Jnden: I 
ldaremiz ihtiyac1 i~in .,artnamesi mucibince 60.000 metre diiz be

yaz kanavi~e 3/VIII/936 tarihine rastlayan pazartesi giinii 1aat 
15 de pazarhkla satin ahnacakbr. isteklilerin tartnamesini gormek ij. 

zere her giin ve pazarhk i~in de tayin olunan giin ve saatte % 7,5 ail· 
venme paralariyle birlikte Kabataf t& lnhisarlar levaz1m ve miibayaat 
~ubesi Miidiirliigiindeki Alim Komisyonuna miiracaatlar1. ( 4011) 

I · I Istanbul beledlyesl lllnlar1 I · I 
Senelik muhammen muvakkat 

kira11 
fatihte Kirmasb mahallesinde Tabhane medrese-
sinde dit avlusunda bir salon ve bir oda ve miif-
rez bah~e 60 
Kapah ~ar,1da Y organc1lar 1okagmda Ali paf& hani-
nm 10 No. h odas1 24 
Eyiipte Ni,anca mahallesinin Sarisamur sokagmda 

teminati 

4,50 

1,80 

36 No. h Rami Mehmet pap mektebi 42 3,16 
Yukanda semti senelik muhammen kiralar1 ve muvakkat teminat

lan yaz1h olan mahaller 937 veya 93~939 seneleri may111 sonuna 
kadar ayr1 ayn kiraya verilmek ii:zere a~1k artt1rmaya konulmuttur. 
~artnameleri Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. lstekli olanlar Hizala
rmda gosterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
7 Agustos 936 cuma giinii saat 15 de Daimi enciimende bulunmah-
dar. (I.) (4191), 

En bot meyva uaarelerile baztrlan• 

mtfhr. Hazm1 kolaylathnr. lnk1-
baz1 izale eder. Kam temizliyerek 

viicuda tazelik. vc canhli.k bah,. 

eder. 

lNctLlZ KANZUK ECZANF..Sl 
BEYO(lLU - lST ANBUL 

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
CERRAHPA.$A HASTANESI 

BAKTERlYOLOlaU 
Kan, idrar. balsam, cerahat, me. 

vada gaita gibi bbbi tahliller ve biitiln 
biyoloja'k teamiiller 1•:ret dikkatle 
yapdir. I 

Beyoglu : Takaime giderken Me,elik 
1okai1 F erah npart1mam Tel. 405 34 

Dr. AHMED ASIM ONUR 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

Y atak iicretleri 2 liradan itiba· 
ren •• 

3 iincli amafda ameliyat ucreti 
aluunaz. 

Doium ve kadm ameliyatlarile 
fibkt apandiait, basur ve diier 
ameliyeler i~in ~ ebven hUIUli 
fiatler. Ortakoy tramvay yolu Mu· 
allim Naci cad. 111 - 1 lS 

Telefon • 42221 

27 Temmuz 1936 

_, ~·-_,.,.,. -
0 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

-·--.. 
- .rll ...,, t1/it _ 

.. 

,,,_ ________ .,.. ~--------, 
CAFERFAHRI AK$AM NE~RIYATI 

No. ___. 

" lskontolu Sata' Listesi 

1 Kil~ilk lianlar 75 
2 K1v1rc1k Pa~a 75 
3 Dell '30 
4 Yah ~apk1m 30 

' t I t 
5 Bu Perdenin Arkasmda, .40 
6 Dii~n Gecesi 100 
'1 Sumer Klz1 125 
8 'Asyadan Bit Gilne~ Dotuyo~ '80 
9 Dipsl.z Ku~ 

1

25 
10 °Kadm ~Asker Olursa 50 
lf Pembe· Ma~lahh Hamm ~70 
12 Pembe' P1rlant~ 25 
14 iki cinayet · gec~sf 25 
15 ftalyadan Amerikaya nas1l 

tT~tular 35 
16 1lkmcktcpler t~ir\ Yard1mc1 

Tarih Hulilsas1 10 
I 

17 1ttihat ve Terakki Tarihlnde 
Esrar Perdesi 150 

18 'Karacaahmedin esran 25 
i9 ~rzm Merkezine · Seyahat 25 
20 'not) Ki~ot 25 
~1, Karde~ katili 25 
22 Hayvanlar Aleml 150 
23 Sinema Y1ld1zlar1 100 
24' Bir kadm ge~ti 20 

1 
25' 1stanbuldan Londraya ~ileple 

bir 'yolculuk' 75 
26 N ereden geliyoruz 40 
27 tstiklal Sava~1 Nas1l Oldu 'so· 
28-33 Arscn Liipen (Bir· Cildi) 'so 
34. · 

1
Tarih Ogreniyorum 30 

35 Co~rafyada Ilk Adun 50 
36, c;ocuklara Co~rafya Kiraatleri 50 
3~ Faz1l Ahmet 80 
38 Devier Kaldmm1 75 

I • • 
39 A~k F1rtmas1 50 
40 '!f eryiizil Gokyilzil 150 
41. Cilceler ve Devier memleke-

• ,tinde Giilliverin Scyahatleri 75 
42 Edebi Hatiralar 60 
43 Bir .,:rilrk Klzmm Amerika 

YolculuRu 75 

AK$AM okuyucular1na 
mahsus % 20 .. 

ISKONTO KUPONU 

Bu kuponu kesip · ·Ak~am Matbaas1 
Kltap Servisine·. getirir veya gonde· 
11t'seniz, ~ yukaradaki listede begenece
Afniz • kitaplarm fiatmdan size yiizde 
~ iskonto yap1lacaktJr. 

Dr. MEHMED IZZET 
Emr•a dabiliye Ye aariye mutebuaw 

Muayenehanc: Caialoglu Nuruoama
niye caddeai No. I 7 Baha Bey Aparh
mam pazardan maada bergiin 13-17 bu-
talann1 kabul eder. Telcfon: 2392S 

. 
DID 

eserlerindeD 

Kuru1 

DOY<;E ORIEN'TBANK 
Oresdner Bank ~ubesi -
Merkezi: Berlin -Turkiyede ~ilbeleri: 

istanbul (&alata ve istanbul) 
Depoe Tiltiin GUmruk 

izmir 
Her tiirlii banka muamelab 

UmumEmlak 
Acentesi 

Bab~ekap1 TA~HAN No. 29 

• 
EHVEN 'ERAITLE 

" EMLAK iDARESi 
KiRALIK AP ARTI~IAN 

E~tLAK 
ALI~t ve SA TJ,\11 

TELEFON: 20307 



• 

l 

.. 
i IZI Bah~e

kap1da 

Scc:ntima·ian ( ear East Agecny I 
Galata Tahir han 3 ilncil kat 

Tel; 44991-2-3 
Svcnsl~a Orient Unien Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oslo Duntzig, 
Gdynb Copenhng Abo Revnl vie bi.iti.in 
Balt1k limanlar $ark ve Karadeniz hnfh· 
ca limanlar1 nrasmda ! 5 gi.inde bir azi
met vc avdet ic;in muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzig - Gothenburg ve 
Oslodan beklencn vapurlar. 

VASA LAND vapuru 26 T emmuza 
d ogru. 

ViKINGLAND vapuru 6 agustosa 
dogru. 
NORDLAND vapuru 18 agustosn dogru 

Yakmda lstanbuldan Hamburg Roter• 
dam - Kopenhag, Gccyrnia Gothenbcrg, 
D:intzig • Stokholm, ve Oslo, limnnlan 
ic;in hareket edecek vapurlar. 

GOTLAND vapuru 2 7 T emmuza 
dogru, 

VASALAND v apuru 28 Temmuza 
dogru. 

V IKI GLAND vapuru 7 agustosa 
dogru. 

Fazla tafsHat i~n Galata' da Tahir han 
3 i.incii katta kain acentahgma miiracaat. 

Tel: 44991-2-3 

Al.OM 
FJVATUZU 

Ahmz. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra ahmrsa : 

HAZIMSIZL161, MICE EK~iLIK 
ve yanmalanm giderir. A~zdaki tats1zhk1 
ve kokuyu izale eder. Si~esi 75 ve 120 kuru~ 

Deposu: Y enipostane arkas1, 
A~irefendi sokak No. 47. 

JUVANTIN KANZUK 
SAC BOY ALARI 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. T er Vie y1kan· 
makln 1;1kmnz. Y egii.ne zaTarslZ ve 
tanmm1~ s1hhi sa~ boyas1d1r. 
1NGILIZ KANZUK ECZANF.St 

Beyo~•lu - Istanbul 

Dr. I-laf1z Cemal 
Dahiliye miitehass1s1 

P azardan bn1ka giinlerde ogleden 
10nra sant (2,5 tan 6 ya ) kadar lstan· 
buldn Divnnyolunda (I 04) numarah 
hususi kabinesinde hastalanm kabul c
dcr. Sali, cumartesi giinleri aabah 
c9,5 • 12> saatleri hakiki f1karayn mah• 
austur. H erkesin haline bore muamele 
olunur. Munyenehane ve cv telefon: 
22 398. Ynzlik telefon Kandilli 38 Bey-
lcrbeyi 48. 

Sat1l1k ve kiral1k 
Modern yal1 
Miicedded ve modern on iki 

odah iki kath birinci katta bet 
ikinci katta yedi odah i~i ve 
di§• boyah telefon, elektrik, 
havagaz1, terkos, alaturka ha
mam1, bah~esi, nhtim1 mevcut 
Bogazm en nezih bir sahili 
olan Vanikoyde iskele yak1-
nmda (76) numarah kuleli 
yah hem kirahk hem satlhktlr. 
Mezkur yahya miiracaat. 

ATi 

I 

den nhmz. Rcyetcleriniz bii
yiik bir dikkat, ciddi bir 

islikamctlc haz1rlamr. 

r t:! I 

lf•tetti' t1gi 
ve ef nra ze 1;g; 

mii abaka imtihan1 
TUrkiye Ziraat Bankas1ndan: 

s 

1 - Banka~1za miisabaka . ile ve miisabakada gosterilecek mu· 
vaffak1yet derecesine gore liizumu kadar miifettif namzedi ve tef 
namzedi almacaktlr. 

2 - Bu miisabakaya girebilmek i~in Siyasal bilgiler «:Miilkiye» 
veya Yiiksek Ticaret '\'e lktisad okulasmdan veyahut Hukuk f akiil· 
tesinden veya bunlarm yabanc1 memleketlerdeki benzerlerinden dip
lomah olmak gerektir. 

I 3 - Miisabaka 3, 4 ve 5 Agustosta Ankara ve Istanbul Ziraat ban· 
kalarmda yaz1 ile yap1lacak ve kazananlar yol paralar1 verilerek An
karaya getirilip sozlii bir imtihana tabi tutulacakbr. 

4 - Miifetti' namzedlerine «140» ve tef namzedlerine c130it lira 
ayhk verilir. 

Miifettif namzetleri iki senelik bir stajdan sonra miifettitlik imti
hanma girecek ve kazamrlarsa 175 lira ayhkla miifettitliie g~irile
ceklerdir. Ankaradan Umum Miidiirliik servislerinde ~al1tbr1lacak 
clan tef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet imtihanma 
girecek ve kazamrlarsa terfi edileceklerdir. 

S - lmtihan programile sair ,artlar1 gosteren matbualar Ankara, 
Istanbul ve Izmir Ziraat Bankalarmdan elde edilebilir. 

6 - lstekliler, aramlan belgeleri bir mektubla en son 27 /7 /936 pa
zartesi giinii ak,amma kadar «An~ara Ziraat BankaSI teftit heyeti 
miidiirliigii»ne gondermek veya vermek suretile miiracaat etmit bu· 
lunmahd1rlar. (3967) 

Mersin Lim an itleri 
lnhisar1 Turk Anonim ~irketi Genel 

Direktor(ugOnden: 
- Ta~iskele yanmdaki kumluk iizerinde viicude getirilecek hangann in1aatt 

kapah zarf usulile eksiltmcye konulmu1tur. 

2 - ln~aatm kc~if bedeli ( 17 ,460) li1ad1r. 
3 - in1aata ihale tarihini takib eden on gi.in zarfmda ba1Ianacak ve azami lie; 

ay znrfmda ikmal edilmi~ olacakhr. V crilcn fiatlar miisavi oldugu takdirde 
daha evvel bitirmeyi teklif edenler tercih edilecektir. 

4 - Fenni §artname, mukavclename ve planlar 5 lira bedel mukabilinde ~ir
ketimiz Muhasebeciliginden tedarik olunabilir. 

5 - lhale 30/ 7/ 936 tarihine tesadiif eden per§ernbe giinii saat c 16> da Mer-

sinde $irket Merkezinde yap1lacakt1r. Bu saatten sonra verilecck teklif 

mektuplan kabul edilemez. Kapalt ve arkalan mumlu zarflar istekliler hu

zurunda ac;1lacak ve ihale komisyonunun karan ayni gi.inde kendilerinc bil

dirilecektir. T ekliflerin tetkikinden 11onra komisyon in~aah en a§ag1 fiat 

teklif eden istekliyc ihale edip etmemekte tamamen serbesttir. 

6 - F enni §Brtname ve mukavelename hilafma olan veya var tiara rnuallak 

bulunan teklifler kat'iyyen nazan itibara almmaz ve boyle teklif yapan ia

tekliler eksiltmeye i~tirak ctmcmi§ aay1hrla1 . 

7 - lstekliler k~if bedelinin yiizde yedi buc;ugu nisbetinde banka teminat 

. rnektubunu veyahud o nisbctte bir paray, ~irket veznesine yahrm1~ olduk

lanna dair makbuzu teklif mektublarile birlikte vereceklerdir. !hale yap1l

d1g1 takdirde miiteahhid on gun zarf mda bu yiizde yedi buc;uk nisbetindeki 

teminat veya nakdi yi.izde on b~e iblag edecektir. 

8 - Eksiltmeye girecek taliblerin: 

A- Bu gibi in§aah yapacak fenni iktidan hai.i: diplomah miihendis, mimar vc. 

ya fen memuru olmas1, 

B - Bu evsaf1 haiz olmad1klan takdirdo Ticaret Odalannda kayidli olduguna 

dair bir vesikn ile inl!natln hitnmma kad nr daimi sure tte cA> f1krasmda ya. 
uh bir fen adam1m i~ ba~mdn bulunduracagma dair noter!.kten musaddak 

bir taahhiidname vermesi. 

C - H er iki surelte d ahi nynca iktidan mn): .ini gi:isteren bir vcsika iharz et

mcleri varttn. 

Tiirk Hava Kurumu 

Biiyiik PiyangoSu 
$imdlye kadar blnlerce kl,lyl 

zengln etm1$tlr 
4. cii Ke~ide 11 Agustos 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Lirad1r 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikafat vard1r. 

i SAC BOYASI 
Sahi!c 11 

Leke birakmaz, tabiisabit, 
bir renk temin eder. 

KUMBARA DESTEKTiR 
/f Bankas1n1n kumbaralar1n1 a/mah/a, 

ya/n1z para blrlktirm/f olmaz, 
ayn1 zamanda : 

Taliinizi de denemi$ 
olursunuzl 

/f Bankasi asgari 25 /Ira mevduat1 
bu/unan bUtUn kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a ~ekerek 

20,000 Lira miikifcit 
veriyor. MDklfatlarm 10,000 Llras1 her sene 1 Nisan 
ve 1 Te1rlnlevvel tarihlerlnde kur'a G&kilerek verilmektedir. 

Bu lkl ke1idenin her birinde 5000 lira, 1u 1ekilde 
tevzi edllmektedir: 

Birincige 
ikinciye 
10 ki~iye 100 yiizer 
20 ,, 50 elli~er 
17 5 ,, 10 onar 

1000 
250 

Liradan 1000 
,, 
'' 

1000 
1750 

-- - -

Cemen 207 ki~ige 5000 

'' ,, 
'' 
'' 

iki$er bin lirahkl~r: 
Diger befi ketidenin her birinde yal
n1z 1 ldfiye iki bin lira veriliyor. 
Bu ketideler her sene lfuba.t, Ra.ziran, 
'l'emmuz, Eylttl ve Birinci Ki.nun ay
lar1n1n llk gtlnleri yap1lma}[ta.d1r. 

Kisarna 
MADEN SUYU 
Harareti teskin eder, J§tah1 art1nr, en agtr 

yemekleri kolay hazmettirir, i~imi lezzetli, temiz 
ve s1hhi sofra suyudur. Karaciger ve bobrek 
ta§larm1, dO§OrOr. Her ~e§id hazimsizlige, mide 
ek9iligine, §i§kinligine, kum ve §eker hastahgma 
en iyi ve tabii ila~t1r. 

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

Galatasarayda: Aynah Pasaj (Pasaj DOrop) yarunda No. 10 



Daha dogrusu FRIGiDAiRE soguk hava 
dolabin1 k1skan1yor ... 

1 - G enit raflar1 ••• 
2 - Bol ve ~abuk buz vapan cihaz1 ••• 
3 - Elektrik sarfiyat1n1 yar1 yar1ya indiren 

E K 0 V A T kompresorii ... 

SOGUK HAVA DOLABINI HAKIM KILDI 
Herhangi bir eve gidiniz, goreceginiz soguk hava dolablar1n1n 

o/o 95 inin markas1 behemehal FR I GI DA IRE olacaktrr. 
Birkac sene evveline gelinciye kadar, soguk hava dolablara 
henuz bu kadar yay1lmam1~ iken kimse ald1g1 dolabrn markas1na 
bakmadan satin ahyordu ... 

~imdi ise herkes akllland1 ve hie bir soguk hava d0Jab1nda 
bulunmryan meziyetler FR I GI DA I R •de bulu.yor ve 1srarla 
FR I G I DA I R E markasana dikkat ediyor. 

27 Temmuz 1936 

FRIGIDAIRE soguk hava dolab1 her eve ne§e 

A~VOILA M~$HIE~D 
Fabrikanm yeni binasmda h~usr surette a~b~ me~herin bir kere gonilmesini 

rica ederiz. Karyolalar ucuz ve saklamdtr. Somyelerimiz diinyanm en r8:11at SOf!1· 
yeleri derecesinde o]up en hassas kimseleri memnun edecek miikemmehyettedar. 

H A L I L S E Z E R Karyola ve madeni e~ya fabrik~1 
Sirkeci, Salk1msogiid, Demirkap1 caddesi No. 7 (Eski Ford Garaj1 binas1) 

Teiefon : 21632 Satl§ yerleri: Istanbul, Beyo~lu ve biitiin Ta§ra Yerli Mallar 
Pazarlarmda Jstanbul'da: Ata Atabek, Eminoniinde Jak Kohen, Eski Selanik 

bonmar§esi, lzmirde: Y eni Kavaflarda LG.ks mobilya salonu. 

TORKIYE 

$eker Fabrikalar1 
ANONiN ~IRKETINDEN: 

Fabrikalar1m1z Teknik itlerinde istihdam edilmek Ozere 25 ya• 
110dan Bf&ii Lise. Orta ve Sanayl mekteblerl mezunlar1 

ST AJYER OLARAK ALINACAKLARDIR. 
Kendilerine 1taj mnddetioce tahsil derecelerine gore llcret ve· 

rilecektir. Isteklilerin 15 Agustos 1936 tarihlne ·kadar yazlle 
Eskitehirde Genel DirektarlUge mUracaatleri 'le birer fotogral· 
larile terclimeihal Ye vesika suretlerini de gondermeleri liz1md1r 

.................................................... 11111 

KOL MBIYA n1n 
Sevlmfl artltslerlnden 

Bayan N E R I M A N ' 1n 
- Yeni Okuduklar1 

17293 Anam olas1n Omer 
8enim yarim laz dur 1az 

ve H A F I Z B 0 R H A N ' 1n 
17292 Yanik Omer 

U~akh k1z 
Plaklan sat1~a ~1km1~tlr ............... _., 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden : 
Kiiltiir bakanhg1 yayinlarimn Genel sabc1hgm1 ii~ yil siire ile iistii· 

ne aim it bulunan .»Va.kit» tdaresile yapdm1f olan muka velenamenin 
biikmii 25 Temmuz 936 giinii sona ermektedir. 

Bundan sonra Kiiltiir bakanhg1 yaymlar1mn sabtt yalm:z kitap· 
~1lar elile yapilacaktir. 

Bu yay1nlarm sat11;m1 iistiine almak isteyen kitap~1larm ya bulun· 
duklar1 yerin Kiiltiir direktorliigiine veya Devlet Bas1mevi Direktor· 
liigiine hat vurarak saht ~artlarm1 ogrenmeleri ili.n olunur. ( 4283 ). 

ve s1hhat getiriyor. 

B 0 U R LA B i R A D E R L E R ve Siirekis1 
Galata: Hezaren caddesi - Beyoglu lstiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi - Izmir: Gazi bulvara ve 

Mesud bir tesadiif 
neticesi olarak bir 

kimyagerin 
Clldl beyazlatmak 
l~ln fayan1 hayret 

blr ke'Jfl 
Parisli bir kim.yager, laboratuvannda 

tecriibe ve melekelerle metgul iken tesa• 

diifi olarak kolu iizerine dii~en bira.z 

cBeyaz oksijen>>in beyazlaba bir bassa.s1 

oldugunu gorerek bayrette kal11Ufbr. Cil

din kanruzihklan ve lekeleri hemen za· 

ii olmup, beyaz, saf ve a~&k bir cild mey· 

dana ~iknupb.r. Bir~ok kadmlann yi.izle

rinde tecriihe eclilmip ve cildlerini 3-5 le

vin daha beyazlabn1, ve yumu,atnu, ve 

viicudiin nazik ve son derece itina edil· 
mi, azalanna tamamen benzemiptir. 

Hu.susi imtiyaz olarak bu «Beyaz okai· 
jen» (yaga1z) beyaz yeni Tokalon kro
minde mevcuttur. CiJde niifuz ve biitiin 
aiyah benleri bal ve izale edet>. A~ me
aameleri kapahr ve tene yeni ve kam8f• 

hna bir m.anzara verir. Beyaz renginde
ki yeni T okalon kremine bu p.tant bay
ret «Beyaz oksijen»in ilive eclilmif ol· 

mas1na ragmen fialt arthnlmanufbr. He
men bugiinden lrullanmaga ba,layuuz ve 
aeri ve miismir lecriibelerini goriiniiz. 

Dr. FAHRI CELAL 
Sinir hastahklan ve kekeleme tedavis 
Pazardan ba§ka her gun ii~ten sonra 
Cagaloglu, Halk f1rkas1 kar~1s1, 

Zorl6 aparbman No. 2 

S A T I E ' nin butun f?ubelerinde 

Sinirli ve cigerleri zay1f olanlar 
Bunaltac1 s1caklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskio 

etmek ~ A M Losyonunu 
i~in ¥ kullammz. 

Cigerleri temizler. <;am agac1mn bUtiln §ifai tesirlerinl haizdir. 

<;am losyonile banyo yapm1z. cilde giizellik verir. Kokular1 izale 

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

~ $i~esi 60 kuru9tur. • BOyOk eczanelerde bulunur. 

Miisabaka imtihan1 
Tiirkiye Ziraat Bankas1ndan: 

Bankam1z muhtelif servislerinde ~ahtdtrilmak iizere miisabaka 
ile yiizer liraya kadar ayhkla liizumu kadar memur ahnacaktir. 
Miisabakaya girmek i~in liseleri veya Ticaret liselerini veyahut 
Galatasaray lisesi Ticaret k1sm1m bitirmit olmak ve 18 den afag1, 
yirmi betden yukari ya,da hulumnamak laz1md1r. 

Miisabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arand1g1, ve neler· 
den imtihan yap1lacag1. Ankara, Istanbul ve Izmir Ziraat Bankala
r1m1zdan elde edilebilecek tartnamelerde yaz1hd1r. Miisabaka 
6/8/936, 7 /8/936 pertembe ve cuma giinleri sabah1 saat 9 da An
kara ve Istanbul Ziraat bankalarinda yap1lacakttr. 

lstekliler aramlan belgeleri bir mektupla birlikte en son 28/7 / 
936 sah giinii akf.Bmina kadar Ankarada Ziraat Banka11 Memu
rin Miidiirliigune gondermek veya vermek suretile milracaat etmit 
bulunmahd1rlar. Bu mekteplerin son 1m1fmda olup ikmale kalmit 
olanlar miiisabaka imtiham neticesinde muvaffa)nyetleri halinde 
ikmal imtihanm1 verdikden sonra tayin muameleleri yapilmak ii· 
zere imtibana kabul edileceklerdir. (4145) 

Ticaret ve Zahire Borsas1 intihabat1 

intihap heyetinden: 
Miiddeti hitam bulacak olan Ticaret ve Zahire borsas1 heyeti idare

sinin yeniden intihabati 27 Temmuz 936 tarihine miisadif pazartesi 
giinii saat 11 den 1 e kadar icra edileceginden hakk1 intihab1 haiz olan• 
larm borsa idare heyeti salonuna gelerek reylerini istimal ~tmeleri ilan 
olunur. 
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Sahibi Necmeddin Sadak Umumi n~riyat miidiirii: Enis Til 
..~- Akpm matbaas1 ·-


