
lspanyada muhare
beler ~iddetlendi, top 
sesleri Fran sad an 
duyuluyor 
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Biitiin ecnebiler lspanyadaD 
~1kmaga haz1rlan1yorlar 

Fransa hududunda §iddetli top sesleri i§idilmi~tir 
dahili harbin uzun siirecegi anla~1/1gor 

Cebeliittar1ga iltica eden lspanyollar: Solda miilteciler yan a~lk duran kapldan i~erl giriyorlar, sagda lngills 
askerleri miiltecilerin kai!tlamit kontrol ediyorlar 

Paris 28 ( Ak~am) - Cenuptan Mad
ride dogrzt ilerlemekte olan ihtilalcile
rin ile1·i hareketi: nwhtelif sebepler 
yiizii.nden durmu~tur. ~imaldeki ihti
lalciler Madride yiirii:mek iqin imdad. 
kuvveti bekliyorlar. 

Tayyareler, asilerin elind.eki ~ehirle
ri bombardiman etmi#ir. Hiikum-et 
kuvvetleri Ovieda, Kordu ve Girnata-
11a taarruz iqin hazirlamyor. 

Dugi.in de bircok *ehirlerde $iddetli 
~arpi*11ialar olmu~tur. Barselonda su
kiln hilkiim siiriiyor. Son miisademe
lerde bu $ehirde 370 ki$i Olmii$tiir, bin 
kadar yarali vardir. 

Sen Sebatiyen civannda Loyola kl..!}· 
Iasmda bulunan ihtilalciler, hilkumet 
tayyarelerinin bombard1mam tizerine 
kay1ds1z vc ~arts1z teslim olm~lardlr. 
Frans:·z hududu yakmmda top sesleri 
i~itilmi~tir. Donanma, asilerin Fastan 
asker getirtmelerine mani olmak igin 
sahili kontrol alhnda bulunduruyor. 

Vaziyet qok karz$J.k oldugundan ts~ 
panyada bulunan ecneb'ilerin hemen 
hepsi bu memleketi terketmege hazzr
lamyorlar. Dahili harbin uzun silre
cegi anla$zlmaktadir. 

IIUKU~lET KUVVETLERiNiN 
VAZiYETi 

Paris 28 (A.A.) - Dun ispanyada 
htiktimet kuvvetlerinin vaziyeti biraz 
fenala~nn~tir. Filvaki hava yolu ile Ce-

utadan gelen yiizlerce ast, Algesiras'da 
karaya ~lk:m~ga muvaffak olm~lar
dlr. 

1,200 ast, Estopona'yi ihata etm.tt
lerdir. Burada chalk~Ilar cephesb mi
lisleri nevffiidane bir mukavemet gO.s
termektedirler. 

Milisler ricat ederlerken, asilerin 
llerl harekellerlnl durdurmak i9in or
manlan ve ~al1hklan ate~ vermekte
dirler. 

Yap1lan sava~ar esnasmda halk~l· 
lar cephesi taraftarlanndan 400 ve a

sllerden 120 ki~ telef olmu~lardlr. Hii
kUm.etin harp gemileri, Mellllayi bom
bardunan etm~lerdir. 

f?imalde de vaziyet, vahamet peyda 
etmi~tir. Filhaki.ka San Sebastien et
rafmda muharebeler tekrar ba~larru~
tu·. 

Ecnebi el~ileri, hillnimetin mutale
as1 iizerine Saint Sebastien'! terket
mi~lerdir. Frans1z sefarethanesi, FU
enterrabia'ya, ingiliz sefarethanesi Za
rausa ve italya, Amerika, Arjantin, Qe
koslovakya ve N orve~ sefarethaneleri 
de iruna yerle~mi~lerdir. 

Saint Sebastiende karga~ahklar 
~~ ve diikkinlar yagma edilmi!i
tir. Diin saat 16 danberi ~ehrin ya
kmmda toplann giirledigi ~idilmek· 
tedir. 

[Devami 4 ncil sahifede] 

Mektep kitaplar1n1n sab§ 
usulii degi1iyor 

Maarif vekaleti bir elden sat1§ tarz1n1 
kald1rd1, yeni bir talimatname haz1rlad1 

Ankara 28 (Telefonla) - Maarif 
Yekaleti mektep kitaplanm~ bir elden 
sati~1 yolunda yapt1g1 tecriibenin iyi 
neticclcr vermedigini goz ontinde tu
tarak bu usulii kald1rnn~ ve m.ektep 
kilaplannm sat1~ i~le1ine dair yeni 
bir talimatname haz1rlam~tir. 

Yeni talimata gore maarif vckale
tince bastmlan her tilrlii kitap ve 
tnecmualar Devlet matbaas1 depola
rindan istanbulda teslim almmak ve 
her ttirli.i ambalaj ve nakil masraf1 
ahc1ya ait olmak tizerc i almz kitap
~1lara toptan olarak sahlacaktir. 

Mektep kitaplan talimatnamede 
Yaz111 ~arUan haiz kilapgllara pe~in 
Para veya kredi ile vcrilecek bunla
ra bulunduklan ye1in istanbuia uzak
ligma ve nakil vas1t~larma gore dort 

derece iizerinden iskonto yap1lacak:t1r. 
Merkezi deniz kenannda olmayan 

ve demiryolu gitmeyen vilayet kitap
c;1Ian ~in pe~in olursa yiizde 20, 
kredi olursa yiizde 18 iskonto yap1la
cak ve 75 gtin vade verilecektir. De
miryolu ugrayan vilayetlerde pe~n 

iskonto yi.izde 18, kredi iskonto yilz
de 16, vade 61 gtin, deniz kena
n olan vilayetlcrde pe~in iskonto yiiz
de 16, kredi iskonto ytizde 14, vade 
45 giin olacaktir. 

istanbul kitapg1lan i!;!in de pe~in 
iskouto yuzdc 14, kredi yilzde 12, 
vade 31 glin olarak kabul edilmi~tir. 

Kitapc;1 olmayan yerlerde mektep 
kitaplarmm ne yolda tern.in edilecegi 
maarif vekaletince aynca tesbit edi
lerck bu vilayetlere bildirilecektir. 

S1cak ~iddetini 
artirigor 

Dun termometre 
33 dereceye c1kt1 

Sen yagmur ve firtmalardan sonra 
havamn serinlenecegi timid edilmi~tl. 
Halbukl hava, serinlemek ~oyle dur· 
sun, daha ziyade is~tll". Diin ter
mometre 33 dereceye c;~tll'. f?lmdi· 
ye kadar s1cakllk azaml 30-31 derece 
arasmda idi. Diin, 33 dereceyi buldU· 
guna gore, bu senenin en s1cak gtinu 
sayilabilir. Havanm rutubetll olmas1 
s1cagm tesirini arttlrmak:tadlr. 

iZM1RDE SICAKTAN BtR KADIN 
6LDV 

izmir 27 (Ak~am) - izmirde 95 
y~mda bir kadm s1caktan kalbi dura
rak olm~ttir. Kadm Rebia admdadlr. 
izmir - Kemalpa~a ~osesl kenannda 
Kavakll dere koyilne yalon bir yerde 
cesedi bUlunm~tur. Oliimiiniin s1-
caktan ileri geldigi anla¢rm~trr. 

Bozuk ~oraplar 
lktisad vekaleti ~oraplar1n 
da evsaf1n1 kararla~hracak 

Ankara 28 (Telefon) - Piyasada
ki alelumum ipekll, ytinlii ve pamuk
lu goraplann kalitelerinin bozuk ol
duguna dair iktisat vekfiletine bir 
~ok ~ika.yetler yapllmaktadlr. Bu va· 
ziyet esasen vekaletin de nazan dlk· • 
katini celbetmi~tir. ipekll, pamuklq 
~~ yilnli.i ~oraplarm evsafmm tesbitj. 
igm veka.Ietc;e tedkiklere b~annu~trl-, 

Ev sanayii 
Te!jkilatland1r1lmas1 ic;in 

tetkikata ba!Jland1 
Ankara 28 (Telefon) - Denlzll ve 

Kastomonl havalisindeki ev sanayiinin 
te~kilatlandmlmas1 ic;in ik:tisad vekA· 
leti tedkiklere ba~lann~tII. 

Denizli vilayctinde mevcud i1d ev 
sanayii kooperatifine dokumacllann 
da ~tirak ettirilmesi ile bir merkez te
s~si ve bunlarm p;i.muklu bezden ibar 
ret olan imala tlanmn bir boya ve ter· 
biye fal.>rikasmda islah1 temin edile-
cektir. 

iktisad vekaloti Denizll ve 
Kastamonuda birer pamuklu bez 
boya ve terbiye fabrikas1 kurulmas1 i~ .. 
ne ~ok ehemmiyet vermekte ve bu yol· 
daki teclkiaktm1 geni~letmektedir. 

iktisat vekaleti ev sa
nayiini ter;;kilatlandrr
mak i<;in tedbir 
ally or 

Telefon1 24240 (!dare) • 24249 ( Tahrir) • 24248 ( Matbaa) .. 20113 ( Kli~e) 

Atatiirk Hayclarpa? lstasyonuna girerken ve ~e gelenlerln ellerlni Slkarken 

Bir muddettenberl tstanbula ~ref 
veren Rei.stcumur Atatilrk, dttn, mat· 
yeti erkAnlle birllktet husust b1r tren
le Ankaraya ha.reket et~tir. 

'.A.tatilrk Floryadan Sakarya mott>
rlle, te~e gelenler ve maiyeti erkA.
m da Akay idaresinin Heybellada va
purile saat 2,40 da hareket ederek 
3,20 de Haydarpa~ya muvasalat et
mi~lerdir. 

BftyUk ~fimizl, istanbul valisl B. 
Muhiddln ttstundag, emniyet mudft· 
rti B. Sallli Kill~ ve ~ehrimlzde bu-

lunan saylavlaT, vUa.yet, belediyet 
partt erkl'lm istasyondan te~ etnrur 
lerdir. 

Vall B. Muhiddin Ustiindag, Ata
ttlrke vilayet hududuna kadar refakat 
etmi~tir. 

250 orta mektep muallimi 
terfi etti 

Orta mektep muallimlerinden ild. 
yiiz ellisinin terfi ettiklerine dair ma
arif mudtirliigiine malllmat ge~tir. 
Terfi edenlerin listesl yaklnda teblig 
edilecektir. 
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$iir meraklisi bayanlar i~in! .• 
(Eflatun zemin tizerine siyah, beyaz, pembe desenl)~ 
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Son dakik.a 

Bir lspanyol kruvazOrii 
isilere iltihak etti 

( Ba Sabahki Telgraflar ) 

M. Edenin nutku iyi karelland1. 
A 

Asiler, tayyare ile Fastan lspanyaya 
asker nakletmege ba1Iad1lar 

Daily Herald ltalyaya yap1lan mUsa
adeleri ~iddetle protesto ediyor 

' Madrid 29 (A.A.) - Sevilleden ge
len haberlere gore, yi.iz kadar komu
nist y~r ki~lik gruplar halinde 
~una~tir. 

Asilere iltihak et~ olan Almirant 
Cervera zirhhsl Madrid hwrumeti ta
rafmdan korsan ilan edilmi~tir. Hii
kumet deniz kuvvetleri bogazlan ta
rassut etmekte ise de general Franko
nun tayyare Ile Tetuandan Sevillee 
u~tugu ve 200 lejiyonerin de Ceuta
dan Algeesirasa ~tigt bildirilmekte
dir. 

[ Akfam: Asilere iJtihak ettiii bildiri
len Almiranl Cervera harp gemisi 9,000 
tonluk bir kruvazordiir. 1925 senesinde 

inta edilmi§tir. 8 lane 15 li1t ve iki tay

yare topu vard1r. 
Bu kruvazoriin iki eti olan Servantes 

ft Libertad kruvazorleri hiik\unetin elin-

de bulunuyor.J 
B1R FRANSIZ MUBABiRt t>LD-0 
Paris 29 (Ak~am) - ispanyol Fast 

Uzerinden u~ta olan bir Franslz 
gazetecisi, tayyare bataryelerinin ate
file maktul dQ.pnii.f, pllotu da yara
lamm~tir. 

1NG1LTEREDEN GELEN DfiRT 
TAYYABE 

Paris 29 (~) - ingiltereden 
gelen dort tayyare Bordeaux ~hrine 
~tir. 

Bordeaux valisi, bu tayyarecllere 
nereye gitmekte bulunduklanm sor
m~, onlar da ispanyaya degil IJzbo
na gitmekte olduklan cevablDl ver
~erdir. 

Roma 29 - Franslz gazeteleri, is
panya ihtilAllnde ingilterenin tak1b 
edecegi slyasetten en~ ediyorlar. 

Lonclra 28 - Hariciye naz1n M. 
Edenin diin avam kamaramlda &Oy
ledigt nutuk gazetelerin ~gu tara.fm
dan iyi kar~a.tir.a~tir. Yalruz muha
lif gazeteler nutku begenmemi~er

dir. ~l flrkasmm gazetesi olan 
Daily Herald italyaya y~pllan miisaa
deleri ~ddetle protesto ediyor. 

Paris 28 - Fransiz gazeteleri M. 
F.denin beyanatmdan soma ttalya-
mn Briikselde toplanacak olan bq 
Lokarno devleti konferansma i¥irik 
etmemesi i~in artik bi~ bir sebep kal· 
macbguu yBZ1yorlar. Maamafib Oeuvre 

guetesi M. Mussolininin Ba~ta
mn ilhakmm kabuliinii istiyecegini 
yanyor. 

Kumkap1da feci cinayet 
Atatii.rk Eski~e
hirden ge~erken 
~ehre su verilmesi 

meselesini tetkik ettiler Serseri Celal, davetine icabet etmiyen 
sandalc1 Aliyi kasatura ile vurdu F.ski!Jehir 29 (~) - Atati.irk 

Ankaraya donmek i.izere hususi tren
le buradan ge~im, ve ~k harareW 
tezahi.iratla kar~1lamm~tir. 

Diin gece Kumkap1da b.:.r cinayet ol
mu~ur. Kumkap1 civannda Umgada 
oturan bo~ gezer talnmmdan inebo
lulu Celil, tamdlklanndan sandalci 
Aliyi evvelki giin evine yemege davet 
et~, fakat Ali ~ ~lkt1p i~in davete 
gidememi~tir. Bundan fena halde 
hiddetlenen celal di.in gece La.ngaya 
giderek Aliyi bulmu~ ve: 

- Ben seni davet ettim. Bir silrii 
masraf yaparak yemek hazirladun. 
Sen gelmedin. Benimle alay rm edi
yorsun? diye adamcagu1 tokat ve 

Filistinde vaziyet 
Gizli bir komite petrol 

borular1n1 bozmaga 
haz1rlan1yor 

Suriye gazetelerinin verd.ig.i malu
mata gore Filistinde kanh hadiseler 
devam ediyor. Petrol borularllllll ta
arruza ugradlgi saha ilzerinde ingiliz 
tayyareleri u~makta, zirhh otomobil 
ve tank.lar is~ yapmaktadlr. 

cFilistinde petrol borulanm bozu
cular cemiyetb namlle tqekkiil eden 
gizli komite ingillz komiserine ve 
petrol firketi miidiiriine ganderdigi 
mektuplarda takibedilen poutika de
liftirilmezse petrol borulannm kA.
milen havaya u~ bildinlWr 
tir. 

7,5 kuru~ 
Umumi santrallarda 
mu kale me 7 ,5 kuru!j 
istanbul telefon direktOrliigii. ~

mi7.deki umumi miikileme santralla
nru slk1 bir kontrol altma ~tir. Mil
kileme yapanlardan yedi bu~uk ku
~ fazla ucret isteyen veya bu u 
mumi hizmetin leap ettirdigi za.man
larda muessesesini ~lk bulundurma
yan umumi merkez sahipleri taldbata 
ugrayacak ve kendilerinden ooyle mer
kez ifletmek hakkl geri allnacaktlr. 
Bunlann umuml merkez 1~ bedava 
yaptirdlklan tesisat da ilcrete ta.bi tu
tulacaktir. 

Diyar1bekirde bir adam 
uyurken oldOrOldO 

Dfyanbekir (~) - Diyanbeki
rin Dahlihavar koyiinde Hiisnii ismin
de birisi uyurken oldiirillm~ti.ir. Hiis
nii bi.ittin giin harmarunda ~~tlktan 
sonra uyuyordu. Geceleyin bir sillih 
patlamu; ve Hiisnil uyurken oldiirill
m~. 

Hiiseyinin akrabalan katilin, arala
nnda dil~manllk olan Gevri oldugunu . . . . 

yumrukla dovmege ~I~ir. All 
~ ~gi i~in gidemedigini s0yleyin
ce CelAl biisbiitiin hiddetlenmif ve bu 
defa da belinden Jwcaman bil' kasa
tura ~p adamm ii7.erine a~ 
tu. Ali k~ak lstemipe de CelAl da
ha ~buk davranarak kesJdn kasatu
rasuu Alinin grrtlagma sapla.rn1' ve 
bogazim kesrn~tir. 

Polisler yet~rek Aliyi oliim halin
de hastaneye kald.lrrm~lar; biraz son
ra Celali de kanlI kasaturasile yaka
larm~Jardlr. 

Yunan kabinesi 
~imdilik degi!}me 

ihti mali yok 
Atina 29 - Venizelistlerle antivc

nizelist f1rkalarm Metaksas kabinesi
ni devirmek i~in aralannda anl~tik
lanna dair bir ka~ gi.indenberi dola
~ ~yialann ash yoktur. Kral, bir 
milddet istirahat etmek ilzere Korfu 
adasma gidecegi cihetlc hareketinden 
evvel Ver>iRilist partisi reisi M. Sofu
llsl yamna ~ flrkalar arasm
da kabineyi devirmek i~in bir anliu;
ma olup olmad1iJm sorm~tur. M. 
Sofulis, flrkalarca kabineye veril.mif 
olan altl ayhk aallhiyet miiddeti bit
meden enel bOyle bir ihtimal varid 
olmadJilDl temin etmiftir. 

Afyon al1nacak 
Diin lnhisar idaresine 

tebligat yapdch 

Atati.irk; tren burada durdugu es
nada ~hirin su meseleslle mefglll 

olmu~lar, verilen izahatI dinlemi~er 
ve belediye reisine her eve su verilme
sini emret~lerdir. 

Atati.irk, halkm ~ok samimi teza
hiirati arasmda Ankaraya hareket et
mi~lerdir. 

Maliye vekileti nde yen I 
tayinler 

Ankara 28 (Telefon) - Maliye ve
kAletinin yeni te~t kanununa go
re tamamlanan kadrosu 1 agustostan 
itibaren ~~aga baf1layacakbr. 

Merkez tahsilat rniidi.irlilgune eskl 
kalemi mahsus mildi.irii B. ~vket ta
yin e~tir. TahsilAt miidi.irii Nafiz 
1zmire defterdar olmu~tur. 

~imdi vekalette terfi s1ras1 gelen 
memurlann sicilleri tedkik edilmek
tedlr. Bu tedkikat bu ay sonuna kadar 
bltlrilecektir. 

Ba§vekil Ankarada 
Ba1vekil ve vekiller balk 

tarafmdan allo1larla 
kar1ilanddar 

Ankara 28 (Telefon) - Basvekil ts
met inonu, Hariciye vekill ~k Riif
ti.i Aras, Dahiliye vekili ve Parti genel 
sekreteri ~Ukrii Kaya, Adliye vek:ili 
~Ukril Sara~oglu bugtinkil ekspresle 
Ankaraya geldiler. 

Vekiller fstasyonda Meclis reisi Ab-
Ziraat bank8SJ, fUbeleri V8Sltaslle dillhalik Renda, rneclisin fevkalade tg-

kOylillerin afyonlanm avans mukabi- tima.I dolayi.sile Ankarada toplanan 
linde toplayarak u~turucu maddeler mebuslar, askeri ve stvil erkfm ve ka
inhlsarmm istanbul deposuna gonder- labahk bir halk kitlesi tarafmdan ha
mek 1~ yapllan mukaveleyi kabul et- raretle ~anilllflardI.r. 
tigtnl diin inhisar ldaresine bildirmif- istasyon b~tan b~a bayraklarla 
tir. Bunun Uzerine inhisar idare mec- siisle~. B8""ekil ve veldller halkm 
lisi aiustos iptidasmda afyonlann alk~an arasmda trenden indller ve 
koylillerden almmBSlna ~anmasuu bir miifreze asker ve polis selim resmi-
karar~. Bunlar l~in verile- n1 ifa etti. 
eek avans miktan bir~ giine kadar L d C L "d I Id 
bir tamimle afyon mmtakalanna blldi- or ore o1 ey 0 e geliyor 
rilecektlr. Ankara 28 - ~enlerde memleke-

Miistah.sillerin mallan tercihan to timizi ziyaret e~ olan ingiliz rica-
Ianacak, ancak bunlar kAfi gelme! linden Lord Core U>idin eylO.le dogru 
tacirlerden de afyon "almacaktlr. t tekrar memleketimize gelecegi sOyle-

tnhlsar idaresinin kararlan piyasa- niyor. ~u seyahate ehemmiyet verll-
da miisaid bir tesir yap~ ve afyon mektedir. 

fiatleri yiikselmege ~~tir. Oltide bir ~ete yakaland1 
GOrOltO ile mOcadele ~rzurum 28 (A.A.) - Olti kazasi 

Belediye, mahalle arasmda i~eyen ormanlannda soygunculuk yapan 5 
ve ~lkardlklan gi.irqltiller ile ev ve ki~illk bir ~ete jandarmalar tarafm-
apart1man sakinlerini iz'ac eden tri- dan bastmlm1~. biri olii, dordii diri 
kotaj imalAthanelerile sair milessese- olarak yakalarum~tir. 
l~.r haklonda bir karar verecek, gi.irill- Miifett~llk rmntakasmda Hansi ve 

Bin ol taraflannda ezen 1k1 ' den 

1TALYAN GAZETELEBt NE 
DiYORLAB? 

Roma 28 - italyan gazeteleri M. 
Edenin nutkunu iyi kar~ann~ardlr. 
Giornale d'italia y2Zd.lgi makalede 
diyor ki: 

dngiltere, ttalyasiz bir ¥!Y yap1-
lanuyacaguu anlanu~r. M. Eden Ak
denfz anl~masmm bittigini, italya
mn Ti.irkiye, Yugoslavya, Yunanis
tana teminat verdigini st>ylemi~ir. Bu 
teminat yeni bir ~Y degildir. italya 
muhtelif vesilelerle bunu tekrar et
~tir. 

U>karno devletlerinin vaziyeti bu
giin on sene evvelki gibi degildir. Bu
nu ingiltere de takdir etmektedir.> 

Tiirkige- lngiltere 
dostlugu 

lngiliz hariciye naztnn1n 
hariciye vekilimize 

bir telgrah 
Ankara 28 (A.A.) - Bogazlar mu

kavelenemesinin im7AS1 m\inasebeti
le 1ngiltere hariciye nazin M. Antho
ny Eden, hariciye vekilimiz Dr. Tev
fik R~til Aras'a ~daki telgraf 
gonderm~tir: 

Ekselans Dr. Tevfik Ri,4til. Araa 
Tiirkiye hariciye vekil.i 

Ankara 
Montreuz'deki Turk heyeti murah· 

hasasinin hatti hareketin.in bu derece 
geni~ bir Ol¢.ide yardim ettigi mesut 
bir netice te~kil eyliyen Bogazlar hak
kzndaki yeni mukavelenamenin akd1 

esnasinda hissettigim biiyiik memnuni
yeti eksellinsmaza bildirmegi kendime 
bir vazife tellikki eder ve bu hadise
nin, memleketlerimiz aTasinda yeni 
bir dostluk ve sikz bir 4 birligi devre
sinin ba~langict te~kil eyliyecegi hak
kinda kalbf iimitlerimi aruderim. 

Anthony Eden 
Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik Riif

tii Aras, M. Eden'e ~u suretle cevap 
vermi~tir: 

Ekseldns Anthony Eden 
1ngiltere hariciye nazin 

Londra 
Sir Percy Loraine, avdet eder et

mez, ekselansinizan ~k nazik telgra
fmi bana bild.irdi. Bu nazik di/cleat 
eserinden derin surette miitehalsis 
olarak eksellinsinzza en hararetli te
~ekkii.rlerimi bildirmeyi kendime bir 
vazi/e telcikki ederim. Montreurde 
birle~k kraliyetin muhterem delege
leri ile idame etmekle ~ere/ duydugum 
~ali~ma birligi, memeleketimiz arasin
da cari samimi dostluk ve memleket
lerimizin siki ~ birliginin daimi in
kifa.fi ~n kzymetli 'bir rehinedi.r. Tiir
kiye - Biiyiik Britanya siyasetinde a
qilan yeni devrenin, bizlerce pek aziz 
olan sulh eseri ~n gok mesut olaca
gma kani bulunmaktayim. Ekseldn
simz tarafmdan bu derece doatane 
bir surette izhar edilen iimit hakkm
da ekseansmzzla. tamamen hemfikir 
oldugumu beyan eder ve en .Mmimf 
hissiyati vef akaranemi arzeylerlm. 

Dr. Tevfik Riiftii ATaa 

Ekmek fiati 
Bugday yukselirse zam 

yap1lmas1 ihtimali var 
Her on be~ giinde bir ekmek flat

lerini tayin eden komisyon toplannu~ 
ve 15 giin i~in bugiinkti fiatleri ipka 
etmi~tir. 

Bir ka~ gilndenberi bugday fiatle
ri yiikselmege b~farm~tlr. Bu yi.ikse-
11~ devam ederse belediye gelecek se
fer ekmek fiatlerine kii~iik bir zarn 
yapmaga rnecbur olacaktlr. Maama
fih belediye bugday vaziyeti haklon
da etrafh maltlmat almadlk~a katl 

iNGtLTERENiN HARP EDECElit 
VAZIYETLEB 

Londra 28 (A.A) - Edenin Avam 
kamarasmdaki beyanabm mevzuu
bahseden Austen Chamberlain c:erni~ 
tir ki: 

.tngilterenin her halde harbt:dece
gt bazl vaziyetler vardlr. Bu yaziyet
lPr ingilterenin ve !mparator1ugu!l 
rniidafaas1 ve Fransanm istiklat ve ta
mamiyeti millkiyesine stlo slk:lya bai· 
h bulunan Bel¢ka ve Fclemengin is
tiklfillerinin korunmas;dlr Diger me
selerde ingiltere hilkUweti her vaka
da kendi imkAn ve menafil ile diger 
memleketlerin hatti hareketini gO. 
on\inde tutarak vaziyeti rnuhakeme 
etmek haklnm muhafaza eylcr.leldir.> 

Son gagmurun 
zararlari 

Belediye ve ziraat 
mudurlugu ara!}t1rma 

v::an•vl'\r 
Son yagmur1ann yaptig1 tahribat 

hakkmda beled.iye bRf milhendisle
rinden fen i~leri miidilrliigiine rapor
lar gelmege b~lam1~tir. 

Bu raporJara gore en biiyiik tahrl
bat ~~. Uskiidar ve Tophanede 
olm~ur. Bogazi~i nisbeten az zarar
la kurtulmu~ur. 

Belediye, yollardaki tahribatm ta
mirine bugiinlerde ~ayacaktir. 

Diger taraftan tramvay ~rketi de 
iki giinden beri tramvay hatlanrun 
her ik1 tarafmda sellerden bozulan 
kaldmmlan tamir ettirrnege ~a
nn~tlr. Bu tamir i~ iki giine kadar 
bitirilecektir. 

Sellerin sebze bah~lerile bostanlar
da yaptigi tahribat ta vilayet ziraat 
rniidilrlilgil tarafmdan tesbit edilme
ge b~lanrm~1r. 

Belediye aynca ~hir i~inde halka 
ait zarar ve ziyanlan da ar~

tirmaktadlr. -----
Eski9ehir valisi istif a etti 
Es~ir 29 (Ak~m) - Esk~hir 

valisi Talit, ahvali Slhhiyesine meb
ni istifa etmi~ir. 

Belediye fen heyeti 
Kadroda miihim baz1 
degi,iklikler yapild1 

Belediye fen ~eri kadrosunda mii
him baZ1 degt~kler olm~ ve bn ta
yinler Nafia vekfileti tarahndan tas
dik edilmi~tir. Yaptlan degi~iklikler 

~r: 

Uzun miiddettefiberi miinhal bulu
nan fen i~leri tedkik ~ubesi mildiirlii
gune Beyoglu ~ miihendisi Kfunil, 
Beyoglu b~ m\ihendisllgme Eminonil 41 

b8f miihendisi ~vket, Eminonti baf 
milhendisligtne Fatif bWJ miihendisl 
Hayri, Fatih ~ miihendisligme Emin4 
onu fen memurlanndan miihendis 
~kril, Kadlkoy b8f miihendisi iken 
ttskiidar b~ miihendisligmde ~alu;an 
Mustafa 8S1l vazlfesl olan Kachkay baf 
mtihendisligme ve ttskiidar ba., mil
hendisligme de Balorkoy bq miihen
disligmde ~~ Said tayin edilmif
lerdir. 

Belediye fen heyetlndeki dig er de
gi~kliklere dair belediye reisligt tara· 
fmdan yapllan inhalara heniiz Nafia 
veklleti tarafmdan cevap gelmem~ 
tir. Bir mildettenberi miinhal bulu
nan belediye fen ~leri mildiir muavin• 
ligine de yakmda biri tayin edilecek
tir. 

Milli basketbol tak1m1m1zm · 
ilk ma~1 

Berlin 28 - ~ekilen kur•a neticri 
sinde Ti.irldye millJ basketbol t~ 
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Ka~ak~11Iga kar~1 csasll baz1 tedbir

ler ittihaz edilmek istenildigi gazete
Ierde gorilliiyor. Filhakika, ka~ak~1ll
gm yalmz ceza ve tenkil ile oniine 
ge~ilebileccgine inanmak insan fitret 
ve tabiatini pck hesaba katmamak 
olur. 

Eskiden mcmlekctte ecnebi bir tii
tiln ~ifketi varken goriilen kac;ak~1-
hk vakalar1 ve bu yilzden Olen gern;ler 
pck sinirimizc dokunurdu. Fakat bu
~n kacakc;11Ik y:llruz Ultilne milnha
s1r kalrmyarak sair bir ~ok maddeler
de de ce.reyan etmcge ba~lad.lg1 i<;in 
pek gent~ bir nisbet aldi. Gun ve haf
ta ge~miyor ki milsademe vukua gel
mcsin vc bir tak1m mallar mi.isadere 
olunmasm. 

tr~ dort sene evvel, klbg1 klyafeti 
bozuk iki ki~i cvime gelerek c;uval ile 
k~~ak ~ekcr satmak teklifinde bulun
mu~lard1. Anadoluda dol~~nlar ~rk 
ve cenub hududlanndan yola .;1karak 
ta An~dolu ortalarma kad!l.r uzanan 
kac;akc;1 kafilelerinin faaliyetinden 
bahsediyorlardi. 

Son senelerdc alman tedbirler bu
nun onilne az ~ok gec;mi~ oldugu mey
danda ise de mutad miisademeler !e
nahgm kokilniln kazmmam1~ oldugu
nu ispat cdiyor. Onun ic;in, i~i yalmz 
ceza ve tenkil sahasmda b1rakm1ya
rak b~ka tedblrlerin de aranmasm
dan makul vc milnasib bir hareket 
olamaz. 

Ancak, akla gclcn c;arelerin milesslr 
olup olm1yacag1 meselesi dil~iinillme
~e deger bir mevzu te~kil ediyor. En 
esash tedbir, nazariyat sah~smda, ka
~ak<;1hktaki fevkalade kAn ortadan 
kaldmn~ ktan ibaret oldugu meydan
dad1r. i~in kfm hayab tehlikeye koy
may1, hapsi gaze almayi te~vik edecek 
kadar yilksek olmazsa kai;akr;1hga 
ragbet tc azahr. Bir de halkm refa
h1m artt1rmak ister. Namuskarane 
bir say ile ya~1yabilmek imkarum bu
l~nlar tarnaa biraz daha zorlukla 
magl(tb olurlar. 

Bu n~zari tcdbirleri soylemek kolay 
ise de onlJ.n fiile c1karmamn pek zor 
oldugunu itiraf etmclidir. Kac;akr;1ll
gm f cvkalade karm1 ortadan kald1r
mak i~in giimriik ve inhisar resimle
rini pek indirmek icab eder. NaSil kl 
son dil~i.miilcn tcdblrler arasmda ma
liyet fistini dii~iirmek, muamele ver
gisini indirmek gibi pek makul tasav
vurlar varsa da maliye bazi vergi ve ru
siimun yalmz bazi vilayetlcrde indl-
1ilmesine imkan gormerni~. bu ted
birlerin biitiln mcmlekete te~milini de 
ayni surctle imkans1z bulmu~tur. 

Kar;akc;;11Iga en '10k maruz vilayet
lerde yerli mnllar depolan ac;mak tek
lifinde de Stimer Bank bir fayda mii
lahaza etmiyor. c;unkil kar;akc;1hgm 
sebebi mal k1thg1 degil fiat yiiksekli
gidir. 

Hudud mmtakalarma baz1 e~yarun 
ucuz girmesine milsaade etmek sonra 
o e~·amn civara gitmemesl i<;in ayn
ca bir dahili hudud tesislne yol ar;
masi zaruridir. 

Gorillilyor ki malJ&lli ve k1smt ted
birler kacnkr;1hga kar~1 hi<; bir fayda 
tcmin edcmez. Birinci esas memleket
te hayat masrafm1 ucuzlatmak, me
seleyi umumi surette dil~iinmek ve 
giimriikleri indirme yollanm ooyle 
dolay1sile temin etmektir. Umumi re
fah ve ucuzluk temin edilmeden bu 
derdin onilne esasli surette ge9menin 
imka.m yoktur. 

A~ct 

- Y~llkoy taraflannda oturmak 
tyi. amma Bay Amca, bu tren ~kilir 
4ert degil I.. 

Sahife 3 

r - i II ••Ir ~Irp11.da IJ 
ince saz tarifesi 

~--------------------------------------------~1 Filimlerin seslisi, ~arklhs1, danshs1, 
~alg1hs1 old~nu biliyorum. Lakin 
birahane, gazino tarifelerinin seshsl, 
~ark1hs1, danshs1, ~algihs1 varrm~ .. 
bunu diin ogrendim. 

60zel sanatlar 
M aarif vekili 

diin akademide 
tetkikat gapti 

Maari vekill Saffet Ankan diln de 
Gilzel sanatlar akademisine gitmi~ ve 
evvelki giln tedkiikne ba~lad.lg1 ~k 
tezyini sanatlan kilrsi.isiini.in tevsil et
rafmda tedkiklerini tamamlam1~tir. 

Maarif vekili akademinin vaziyeti 
etrafmda akademi miidiiril Burhan 
Topraktan izahat alm1~t1r. Bu sirada 
ilniversite rektorii Cemil Bilsel de gi.i
zel sanatlar akademisine gelerek Ma
arif vekllile gorii~miil?tiir. Saffet An
kan on be~ giln sonra tekrar ~ehrimi
ze gelecek ve buradaki tedkiklerine de
vam edecektir. 
Bu on be~ giinliik milddet i~inde yiik

sek tedrisat umum mildiirii Cevad iini
versitedeki tedkilerine devam edecek
tir. Maarif vekili ~ehrimize dondilkten 
sonra lise ve orta mektep meseleleri et
rafmdaki tedkiklerini de bitirecektir. 

Maarif veklll diln a~amki trenle 
Ankaraya hareket etmi~tir. 

Bu sene domates bol 
Bu sene domates c;ok bol olmu~tur. 

istanbulda bir miiessese yeni makine
ler getirtmi~ ve domates suyunu fennl 
surette teksif ederek salc;a yapmaga 
b~Iam1~t1r. 

Tiirkofis sal~a ihra~ etmek iizere bu 
fabrikanm niimunelerinden 1ngiltere, 
Almanya ve Qekoslovakyaya gonder
mege karar vermi~tir. 

Y eni iki vapor 
75 numaran1n omurga
s1n1n kurulmas1na diin 

ba~land1 
~irketi Hayriyenin Haskoydcki fab

rikasmda lid vapurun yap1lmasma ka
rar verildiglni yazm1~tlk. Bunlardan 
75 numaralismm in~ma diln b~Ian
m1~br. Omurga tesisi merasimlnde ~lr
ket idare mccllsi heyetile umumi mii
dilr, • miidiirler bulunmu~lard.lr. 

iptida ~irketi Hayriye umumi kati
bi tarafmdan bir nutuk soylenmi~tir. 
Nutukta cumhuriyetin feyizll cseri ne
ticesi olarak bu vapurun in~asma b~
land1gmdan bahscdildikten sonra te
rakki yollanm ac;an ve biltiln i~leri
mizde irademize kuvvet veren biiyiik 
onder Atatilrk minnetle amlnu~tir. 

Bundan sonra ~irketin 85 yilllk faali
yeti esnasmda b~ard.lg1 i~er zikredil
mill, son zamanlarda Haskoy fabrika
smda gO.sterilen muvaffak1yetin, bil
hassa 55 ve 56 numarall vapurlardald 
esasll tadil ve islah hususunda elde e
dllen neticelerin b~lamlan in~aatm 
muvaf fak1yetle neticelenecegine delil 
oldugu izah edilmi~tir. 

Belediye reis muavininin 
mezuniyeti 

tr~ aydanberi mezun bulunan bele
diye relsi muavinl Nuri mezunlyet 
milddeti bittigi ii;in belediye relsligi
ne bir istlda ile miiracaat etm~, iii; 
ay milddet daha mezunlyetinin uza
blrnaslill rica etmi~tir. 

Bay Nurinin bu istegi Dahiliye ve
kaletine yaz1lm~tlr. 

Tapu kadrosu 
Bir k1s1m memurlar 

tertian ba~ka vilayet
lere gidecekler 

Tapu umum miidilril Cemal Arun 
diln Ankaradan ~hrimize gelmi~tir. 
Cemal Arun istanbul tapu mildilriye
tinin yeni kadrosunu da beraber ge
tirml~ ve yeni kadronun tatbiki etra
fmda tetkikata b~larm~tir. Yeni kad
roda Istanbul tapu memurlan ara
smda bir c;ok terfiler vardlr. Bunlardan 
bir klsm1 terfian diger vilayetler tapu 
dairelcrine gonderileceklerdlr. 

Yeni tapu te~kilatmda istanbulda 
her kazada sicil muhaf1zhklan kurul
maktadir. Halen mevcut tapu bq 
mildiirliikleri sicil muhafizllgma ve 
tapu mcmurluklan da sicil memurlu
guna tahvil edilmektedlr. 
Ge~enlerde tapu memurluguna gir

mek i~ln bir imtihan ai;1lrm~ ve hari~
ten i~tirak eden 25 talipten seklzi im
tihanda muvaffak olmu~lard.l. imti
ham kazanan bu sekiz kil?inin hizmete 
almmalar kararla~tinlrm~t1r. Agustos 
iptidasmdan itibaren bunlar da vazi
feye ba~layacaklard1r. 

Eski iki kas1r 
Kag1thanedeki lmrahor 

ve Caghyan kas1rlar1 
tamir edilecek 

Osmanll tarihinde Lale devrinde 
c;ok miihim rol oynanu~ bulunan KA
g1thanedeki imrahor ko~kii ve <;agll
yan kasn uzun scnlerdenberi metrUk: 
bir halde bulunmaktad.lr. Tarihl kly
meti haiz bul unan bu lid eserin tamir 
ile ihya edilmesinc miizeler idaresi ka
rnr vermi~ ve bu hususta bir de proje 
haz1rlanu~tir. 

Tamirdcn sonra buraya ragbet cel
betmek ic;in gazino vc eglence yerlerl 
yap1lacak, tatil gilnlerinde halkln zi
yareti tcmine ~h~1lacakt1r . 

Bir kadm m erdivenden inerken 
yuvarland1, agar yaraland1 
Fatihte oturan ~fika ad.Inda bir 

kachn diln kom{iulanndan Sabihanm 
evlne mlsafirlige gitmi~tir. Evde bir 
miiddet oturduktan sonra donil~te 

merdivenden inerken milvazenesini 
kaybetmi~ ve alt kata kadar yuvarlan
m1~t1r. B~mdan ve viicudunun bir 
~ok yerlerinden yaralanan ~efika has
taneye kaldmlm1~tir. 

Kermes haz1rhklar1 
istanbul ~enlikleri miinasebetile 

Taksim bah~esinde tertip edilecek ~en
liklerde ~u ecnebi sanatkarlar bulu
nacaklard1r: 

Bahriye Nuri Haci~, Koradina Mo
la, ve he~iresi Natalya Mola, Lill 
Dalplni ve Koria Kapu!;elli, Arzuma
nova ve talebeleri Marla Davdler, ivan
~a. 

Bunlardan ba~ka Milnir Nureddin, 
Behzad, i. Galip, Bedia Ferdl, Hazun, 
Feriha, Muammcr, Semiha dlger bazi 
artlstler yardrmda bulunacaklard.lr. 

Bebek sergisi, Foks filim ~irketi ta
rafmdan !ilme almacaktlr. 9 agustos 
pazar gilnii sabalu ikramiyell dans ve 
gilrbiiz ~ocuk miisabakalan yap1lacak
tlr. 

Deniz yar1~lar1 
Moda kliibiinde 
ve vapurda halo 

verilecek 
9 agustosta Modada yap1lacak denlz 

yar1~lan hazirllklarile me~gul komite 
bu a~am Moda deniz klilbilnde topla
nacakt1r. Bu seneki yan~lann miikem· 
mel olmasma i;ah~1hyor. 

Denizyollan, Akay, Liman ~letmesi 
~irketi Hayriye aralarmda da miisaba· 
kalar tertlp edilecektir. Yan~lar mil
nasebetile Moda kliibile Ege vapurun
da balo verilecektir. Mi.isabakalar ikti
sad vekili CelA.l Bayann riyaseti altm
da yap1lacaktJr. CelAl Bayar pazar 
giinil ~hrimize gelecektir. 

Arazi tahrir komisyonu 
azalari n 1 n ucretleri 

Ge~en hazirandan beri faaliyete ge
cen arazi tahrir komlsyonlan azala
rma ~ehir i~indeki komisyonlarda ca
h~lara ayda altmI$, miilhakatta ~a
ll~anlara da ayda kirk be~ lira iicret 
veriliyor. Bu paramn i.izerinden vergl 
kesildigi i~in ele gec;en para pek az 
oluyor. Bu yilzden azadan milhim bir 
k1sm1 istifa ctmi~Ierdir. 

Arazi tahrirl gibi milhim bir i~te r;a
ll~acaklarm terfihi ii;in millhakatta 
~ah~anlann iicretleri 40 liradan 60 li
raya ~1kanlm1~hr. ~ehir icinde call~an 
aza iicretlerinin de arttmlmas1 mu
vaflk goriilmil~tilr. Bunlara yap1lacak 
zam miktar1 da bugiinlerde tesbit edl
lecektir. 

Su ~ekerken .• 
Kova ile beraber kuyuya 
du~tu, guclukle kurtanld1 

Kas1mpa~ada oturan Silnbiil achn
da bir kadm dun evinin alt katmdaki 
kuyudan su ~ckerken kogayi fazla 
doldurmu~ ve zorlukla c1karmak iste
mi~tir. 

Kadmcag1z kuyunun i.izerine f azla 
egildigi s1rada kogamn agirhgi yiiziln
den miivazcneslni kaybederek koga ile 
beraber kuyuya dil~mil~tilr. Bereket 
versin evdekiler kazay1 gorerek zab1-
taya habcr vermi~lerdir. Silnbiil bay
gm bir halde kuyudan c;1kanlm1ll ve 
hastaneye kaldmlm1~tlr. 

Maliye vekili Ankaraya gitti 
Maliye vekili Fuad Agral1 di.in saat 

15,30 da hareket eden tayyare posta
slle Ankaraya gitmi~tir. Vekil Ye¢.lkoy
de Maliye crkam ve dostlan tarafm
dan te~yi edilmi~tir. 

: r 

Bir yaz bahcesine girdim. Kap1da 
aleladc bir tarife .. kahve 10, 9ay 10, 
gazoz 10 vcsaire ... 

i~erl girdik... Giindiiz oldugu ii;in 
i;alg1 yeri bombo~.. bir aga!;ta b~ka 
bir tarlfe gozume ili~ti: 

clncesazh tarife ... > •• tablr tahaf1-
ma gitti. Garsona sordum: 

- 1ncesaz ~aid.lgi geceler bu tarif e 
tatbik edilir . .. dedi.. 

dnilmde c;imentodan yap1lm1~ kii
~ilk bir dans yeri. .. Bunun da tam 
kar~ISmda b~ka bir tarif e daha. Uze
rinde cDansh tarife ... > yaz1yor. 

Bu da komikti. Tekrar garsonu 
~agmp sordum: 

- Cumartesi pazar a~amlan bu
raya cazband getirtirlz decli, dans 
edilir. t~te o zaman bu tarlfeyi tatbik 
ederiz. 

Bu ii~ tarifedeki fiat farklar1 da 
milthi~.. meselA incesazl1 limonata 
25 ku~. dansb limonata 35 ku~, 
alelade danss1z ve inccsazs1z limona
ta ise 10 ku~. 

incesazll limonata denilince in
san1 bir gillmedir al1yor. Fakat gar
sonlar buna o derece ah~m1~Iar ld 
gayet tabii izahat veriyorlar. M~te
rilcr birbirlcrile ~kala~1yorlar. 

- Birader sen bu dondurmay1 oyle 
Adi dondurmalar gibi hemen yiyip 
yutma ... Bu dondurma incesazh don
durmadlr... Ona gore ye.. anladm
m1? .. 

Garsona seslenenler: 
- Garson bana bir bira getir am

ma fokstrotlu olsun . .. Salon Rum
bah bira getirme .. hie sevmem ... 

Iktlsadi buhran Insanlara neler 
yapt1rm1yor, neler... H. F. 

Ticaret ve zahire borsasmda 
se~im 

istanbul Ticaret vc zahire borsast
nm yeni idare heyeti se~imi dun vall 
ve parti b~kam B. Muhiddin Ustiln
dagm huzurunda yap1lm~t1r. !dare 
heyetf azahklanna eski heyette dahil 
olan ~erafeddin Alemdar, Mehmed 
Kmac1, Fahrl, Efdalec!din, Huseyin Yu
sufoglu, Osman Nuri ve Halil Ka~ar 
intihap edilmi~lerdir. 

Bugiln ticaret odas1 mecllsi topla
narak daha iki aza sec;mek suretlle ye
ni heyeti tamamlayacaktir. 

Ycni heyette yalmz bir milbayaac1 
vard1r. Digcrlerl tacirdirler. 

Karpuz, kavun nakliyat1 i~i 
~ark demiryollan kumpanyas1 nez

dindeki htikUmet b~ mufetti~i B. Sal~ 
haddin diin Edirneye gibni~tir. B~ 
mufetti~. karpuz ve kavun nakllyatma 
dalr ~ikayetleri de yerinde inceleyecek
tir. 

Resmi devairin 
nazar1 dikkatine 

Gazetemizde ne~redilecek resml ilinlar i~in yegine merci a:Resmi tlinlar 
Tilrk Limited ~irketb dir. ~lrketin merkezi Ankara caddesinde Kahraman· 
zade hammn u~iincii kabdu. Telefon numaras1 20960 du. ilinlann bu tarilde 
gonderilmesl rica olunur. 

Bay Amca:J'a l'ire ... 

... Sana kilc;ilk bir misal: Bir ak~m 
~antam1, gazeteml alnu~. 7,20 yahut 
8 trenine yerlc{imi~im. l?oyle gazete
mi a~1p goz gezdirmek istiyorum. 
Fakat ne miimkiln!.. Koca vagonda 
tek bir lAmba yanarJ .. 

... c.Eh, diye diiljiiniirilm, tren kalk
tiktan sonra aydmhk artar, gazete
mi o zaman okurum! .. > Fakat bu da 
olmaz! .. Trenin kalkmasiyle IAmbala
nn s0nmesi bir olurl .. 

. . . Bazen yolun yans1 boylece goz 
gozii gormcz bir halde koyu bir ka
ranllk i<;inde ge.;er! .. Eger insanda bir 
par!;a ne~e istidad1 varsa o da bu si
yahllk i!tinde erir glder! .. 

... Bu ncden boyledir, kirnse bll· 
mezl .. 

B. A. - Bilinmiyecek bir ~ey degll 
bayim, milli bilnyeye yap1~m1l? son 
yabanc1 sermaye, son gilnlerinin yasi
ru tutuyor demekl.. 



Blitlin ecnebller lspayadan 
~1kmata haz1rlan1yorlar 
'(Bai; taraf1 birincl sahi!ede) 

Saint Sebastien telsiz istasyonu, bir 
teltlig n~rederek «halk~llar cephesi> 
mensuplanw asker yazllmaga davet 
etmi~tir. 

Ogrenlldiginc gore San Marco cep
hesinln hiikfunete sachk kalmLtl olan 
kuvvetlerl, Saint Sebastien yakuun
da kfiln Ozaoyazzun tepelerini l~gal 
etmil? olan general Mola'run bir mUf
rezcsini topa tutmu~lardlr. 

Asiler, Oyarun kas~basma h&.kim
dirler, yalmz ~hrin killsesi halkg1lar 
cephesi mllislerinin ~gali altmdadir. 

General Molanm Burgosdan ayr1l
m1~ oldugu ve Loyola ~lmalindekl asi 
kuvvetlerle iltisak peyda etmek iizcre 
~male dogru llerlemekte bulundugu 
soylenmektedir. 

Diger taraftan hiikumet kuvvetle
rine mensub iki koldan biri Irun'dan 
ve digeri Saint Sebastien'den Loyola'
ya dogru ilerlemektedirler. Pek yakm
da kat'i blr muharebe vukua gelecek
tir. Bu muharebe, Guipuzcoa eyaleti
nin akibetini tayin edecektir. 

Loyolada mahsur bulunan 400 ast 
zabit, yiyecckleri olmamasma ragmen, 
teslim olmaktan imtina etmektedirler. 

Irun'dan zirhl1 bir tren gelmi~tir. 
Bu trende Loyoladaki asileri topa tut
mul? olan hi.ikiimet kuvveUeri vardlr. 

l\IADRiD TELSiZiNfN TEBLilit 

Madrid 28 (A.A.) - Bu sabah saat 
3,30 da Madrldin tclsiz istasyonu bir 
tebllg ne~rederek asllerin ellerlnde bn
lunan telsiz istasyonlan tarafmdan ve
rilen btitUn haberlcri tekzip etrni~tir. 

Bu tcbligde Sierra Guadarrama mm
takasmm tamamiyle hilkumet kuvvet
lerinin clinde bulundugu beyan olun
rnaktachr. 

!syan halinde bulunan ~ehirler, ge
celeyin hukfunet kuvvetieri tarafm
dan bombard1man 'edilmil?tir. Tolede, 
istirdad edilmi~tir. l?ehirde stikun hil
klim stirmektedir. 

Ecnebiler, Madrldde serbest-;e i~lerl 
ve gu~lerl Ue·m~gul olmaktadlrlar. 

ASiLER NE DiYORLAR? 

Seville 28 (A.A.) - General Qu
elpo de Llano, telsizle blr teblig ne~e
derck Madrid ve Barcelone radyolan
nm vermekte olduklan haberleri tek
zip etmil?tir. 

General hiikfunet kuvvetlcrl tara
fmdan Melillanm bombardlmaruna 
kalk1~ldlg1 takdirde bu ~ehirde mev
cud bahrlyeli ailelere mensup 1300 ki
l?lnin rehine olarak rnuhafaza edile
ceklelini beyan etmi~ir. 

General, asiler paytahtJ ile ~ark sa
hilindeki limanlar arasmdaki miina
kalat yollanru kes~ olduklanndan 
Mad1idde yiyecek ol?eylerln t\ikenmek 
ilzere oldugunu soylcmi~tir. Bundan 
b8-l?ka general Molarun kuvvetleri, 
paytahtm su ihtiy:tcm1 temin eden 
Losoya su depolanru ellerinde bulun
durmaktadlrlar. 

General Llano, San-Roque'da g~en
lerde blr taklm karg~ar vukua 
gelmi~ oldugu haberlni teyid etmi~. 
ancak Algesirasdan gelen kuvvetlerin 
intizam ve asayi~i hemen lade etmi~ 
olduklanru llAve eylemi~tir. 

SARAGOSSE DOORU 

Barcelone 28 (A.A.) - Katalonyada
ki kuvvetlerin ba!l kumandaru albay 
Sandino bir~ok sevkillcey¢ noktalarm 
diln zaptedilmi~ ve Katalonyalllardan 
mtirekkeb bir kolun Madridll mills 
efradl ile takviye edllmi~ oldugu hal
de Saragosse iizerlne yiirilmekte oldu
gunu beyan etmi~tir. 

Madrid 28 (A.A.) - Dahillye neza
rcti, hilkumet kuvvetlerlnin general 
Mola k1taabm takip etmekte olduk
lanm bildirmektcdir. 

Valencia 28 (A.A.) - Katalonya kI
taatI, Barbastio'yu i~gal etmi~lerdir. 
Diger bir kol, Granada uzerine yiiril
mektedir. Oviedo ~ehri Asturie'lerde 
asileiin elinde kalm1~ olan yegane ~
hirdir. 
~ark sahilindekl biitiin limanlar, hii

kumete sad1k kn~m1~lard1r. 
MULTECiLER NE s()nfiYOLAR? 

Saint Nazaire 28 (A.A.) - Mexique 
adasmdaki vapur buraya gel.mi~ olan 
miiltecilcr, Coronia ve Asturles eya
letlerinde mutemadiyen blr taklm feel 
sahnelere ~ahid olunmakta oldugunu 
soylemi~lerdir. 

San Sebastien'de biitiin evlerin ka-

pllan ve pencereleri miisellft.h sivil mu
ha!IZlarm nezareti altmdadir. 

BfiY'tlK BIR MUHAREBEYE 
HAZIRLIK 

Paris 28 (A.A.) - Havas ajansin
dan: Bitaraf mii~hidler, bu sabah
Jd beyanatlannda tspanyol ihtililinin 
ne suretle neticelenecegi hakkmda 
hi!; bir tahminde bulunanuyacaklan
ru soylemekte idiler. Her illi taraf da 
mevzilerini haZJ..rlamakta olup kati 
muharebenin yapllmasma intizaren 
ehemmiyetsiz ufak tefek bir talrun 
~rp1~alar yapdmaktadir. 

Havas ajansmm Lizbon rnuhabili, 
ispanya ile Portekiz arasmdaki mi.ina
kalatm dtinden itibaren normal bir 
~ekll alm1~ oldugunu bildirmektedir. 

Hendaye'dan bildirildigine gore her 
iki taraf da vaziyetin ancak kendile
rinin i~gallerl altmda bulunan eyalet
lerde normal oldugu iddiasmda bulun
rnaktadlrlar. 

ispanyadaki Amerikan bilyiik el<;i
si Saint - Jean - Deluzda Cayouga a
dmdaki Amerikan gambotuna binmi~
tir. Sefir, Vigoya kadar l?fmal sahili 
boyundaki biitiln Amerikan konsolos
hanelerinl ziyaret edecegini beyan et
~tir. 

iNGiLiZ AMELE PARTiSiNiN 
BEY ANNAMESt 

Londra 28 (A.A.) - Amele partisi
nin milli komitesi, cDemokrasiyi rnii
dafaa etmek i~in kanl:>.nm doken> is
panyol amelesine hitaben bir beyanna
me neJ?retm~tir. 

Bu beyanname, treydiinyonlar kon
gresi umumi sekreteri sir Walter Cit
rlne tarafmdan imza edilrni~tir. Mu
maileyh, kongre namma ispanyol a
rnelesine bin ingiliz liras1 gondcrmi~
tir. 

l'tlADRiDDE SUKUNET VAR 

Berlin 28 (A.A.) - Madriddeki Al
man btiyiik elf$1si, Hariciye nezaretine 
bir telgraf gondererek ispanyol pay
tahtinda siiktin hiikiim siirmekte ol
dugunu bildirmi~tir. 

Barcelone'daki italyan general kon
solosu, bir Alman harp gemisl gelin
ceye kadar Alman tebcas1run himaye
sini temin etmege memur edilmi~tir. 

iSPANYOL SULARINDA AL.l\lAN 
GEMiLERi 

Berlin 28 (A.A.) - ispanyol sulan
na KOlen krovazorii ile ikinci torpido 
filotillas1 da gonderilm~tir. Bunlar 
Deutschland vc Admiral Scheer z1rh
lilanm takviyc edecektir. Bu suretle 
ispanyol sularmdaki Alman gernileri
nin adedi alt1ya ballg olmu~tur. 

ESTE.MPANADA ~ARPl~~IAI .. AR 
OLUYOR 

Cebeliittarzk 28 (A.A.) - Estempa
nadaki garp1~a neticesinde 600 ki¢ 
olm~ ve 1200 ki~i yaralanrm~tir. 

400 olii veren hiikfunet taraftan 
kuvveUer, halen Asiler tarafmdan iha -
ta~ bulunan Est~mpane oniindc 
A.sllerin pi~dar kuvveUeri ile ~arp1~
maktadlr. 

Lindbergin seyahati 
Sofya 27 (~) - Alman hava 

nazm general GOrlng tarafmdan Ber
line davet edilen maruf Ame1ikall 
tayyareci Lindberg, agustosun be~de 
Pra~ ~ehrini ziyaret edecektir. Bu za
mana kadar Lindberg, Almanyada bu
lunacak, Alman tayyareciligini tedklk 
edecek ve Almanyada kendisi ~re!i
ne yap1lacak tayyare merasimlerinc 
i~tirak edecektir. Bildirildigine gore 
Lindbergin Prag zi.yareti hususi ma
hlyettedir. <;ekoslovakyada birkac giin 
kald1ktan sonra Moldoviya ile Sloven
yayi dol8-l?acakt.Ir. Agustosun ortala
nna dogru ise Pe~teyi ziyaret edecek
tir. 

ltalyanlar iki Hab§liyi 
idam ettiler 

Asmara 28 (A.A.) - Gondrand tez
glhlannda gah.~an italyan amelesinc 
kar~ yapllan bir taarruza i~tirak etml{; 
olan lld Habe~li diin idam edilml~tlr. 

Avusturyada Hitler lehinde 
bir nOmayif te§ebbOsO 

Innsbruck 28 (A.A.) - Yiiz elll Al
man seyyahuun ziyareUert milnasebe
tlyle Hiller lehinde bir niima~ yap
maga ka1 klfffi>~ olan otuz dOrt naz1 
tevkif edilim.,tlr. 

Tiitiin, iiziim 
lnhisarlar idaresi miihim 

mikdarda mal alacak 
tzmir (Ak~m) - Gilmrilk ve inhi

sarlar vekili Ali Rana Tarhnn, izrnir
de tetki.klerini bitirerek Ankaraya 
donmti~tiir. Vekll, gazetecilere beya
natmda, idarenin her sene oldugu gibi 
bu sene de tutiln, iiziim, inclr ve ~
rapllk misket ilziim satm. alacagm1, 
giimrilk ambarlannm, liman i.!jleri 
miidilrlilklerine devri munasebetile 
giimriik kadrosunda bir degi~iklik ya
p1lmas1 mutas:ivver bulunmad1guu 
soylemi~tir. 

idarenin, bu senc izmir piyasasm
dan miihim rniktarda tiltiin, kuru 
ilziim, incir ve misket iizilmil milba
yaa eclecegi haberi, piyasada c;ok iyi 
bir tesir b1rakn11~. miistahsilleri ~ok 
sevindirrni~tir. 

inhisarlar idaresi tarafmdan izmir
de Halkapmarda biiyilk mikyasta bir 
rak1 ve ~arap fabrikas1 ve deposu insa 
edilecektir. Bu fabrikanm yeri tesbit 
edilmi~tir. ihracat i~in fabrikanm 
bir de iskelesi olacak ve vapurlar bu 
iskeleye yana~rak gerek ic;, gerek 
dl~ memlekete yaptlacak sevkiyab, 
buradan kolayca yiikleyeceklerdir. 

inhisarlar idaresi, bu sene Bomova 
havalisinde yeti~n misket iiziimlerln
den hususi bir ~rap imal edecektir. 
Bunun ic;in inhisarlar b~ kimyageri 
Ekrem Necmi tarafmdan lb1m gelen 
tetkikat ve bazuhklar yap1lrm~t1r. 

idarenin ge~en sene misket tizum
lerinden imal et~ oldugu ~raplar, 
bugiinlerde mahzenlerden ~1kanlarak 
sati~ arzolunacakt.Ir. 

Yeni a~alacak ilk mektepler 
~ehrimizdeki ilk mekteplerin vazi

yetinl tedkik etmek uzere maarif mii
fetti~erinden rn·urekkep komisyon 
~alJ$11asm1 bitirmi~tir. 

Komisyon bal? muallimlerden de 
icap eden izahati alm1~tir. 

Bu tedkikat neticesinde yenidcn 
a~1lacak ilk mckteplerin mikdan ta
yin edilmi~tir. Gerek yeniden rnektep 
agmak, gerek mevcutlara ~beler lla
vesi i~in tahsisat bulunmu~tur. ilk 
rnekteplerdeki rnuallim kadrolarmm 
tedkiki i~in de bugiinlerde ayn bir 
komisyon toplanacaktir. 

Memleketlerine meccanen 
gonderilmelerini istiyenler 
Gerek Anadoludan istanbula gelip 

rnemleketierine donmek istiyenlerin, 
gerek Istanbul halkmdan i~ bulam1ya
rak ~raya meccanen sevkedilmek 
isteyenlerin belediyeye miiracaatlan 
son zamanlarda artm1~tir. 

Biltiln bu milracaatg1la.rm isteklerl 
kabul cdilememektedir. Belediye ~u

belere yaptig1 bir tamimde fakir ol
dugundan bahsedenlere ilmi.i haber
lerin esash bir tedkikten sonra ve
rllmesini bildirmi~tir. 

Sebze kOf eleri 100 kilo olacak 
Sebze hall idaresi sebze kilfelerinin 

yiiz kilodan fazla ag1rh.k:ta olmama
sma karar vermi~ ve alakacfarlara bil
dirmi~ti. 

Sebze miistahsilleri bu karardan ~
kB.yet etmektedirler. Bunlar bo~ kiife
lerin kirk kilo agxrllgmda oldugunu, 
ve boylece hamaliye, hil resmi gibi 
masraflar da dahil oldugu halde yiiz 
kiloluk bir kiife i~in ti~ lira Odemek 
mecburiyetinde olduklanndan bu ka
dar ku9ilk kiifelerle naklcdilen sebze 
sati~mdan zarar gorcceklerini iddia et
mi~lerdir. Bu milracaat tedkik edil
rnektedir. 

Galata r1ht1mlarmm takviyesi 
Galata riht.Imlannm takviyesl i~in 

nhtimm oni.indc denizdeki ~amurlar 
kaldmlacak ve yerine 11,000 metre 
mikab1 ta~ dokiilecektir. Bu maksad
la diin t~larm ihalesl yap11Im~~1r. 

Bu ta~Iarla nhtimlann yerlerlnden 
kayarak denize cokmesinln onilne ge
~llecegi umuluyor. Rlhtunlann deniz 
seviyeslne yakla~ klsunlarmm ytik
seltllmesine yakmda b~lanacaktir. 

Oalatada yolcu salonu haline getiri
Iecek buyi1k binada diin bir toplanti 
yap~t.ir. Deniz mils~ B. Sadul
lalun da bulundugu bu toplanbda ye
n! salon projeslnin sureti tatbild goz
den g~~ ve ~ esasia.n tesb!t 
edUm1ft1r. 1k1 aya kadar tn.,aata ~
lanacaktir. 

Uzun bir seyahat 
Bir gen~ §arki T iirkistan

dan bisikletle lzmire geldi 
izmir (Ak~m) - l?arki Turkistan 

genc;lerinden M. Tahir Al Htiseyini 
bisikletle devri alem seyahatine glk
rn1~ ve izmire kadar gelmi~tir. ingiliz
ce ve Fransizca dillerinl ~ok iyi bilen 
bu gen~. buradan Ankara ve istanbu
la gidecektir. ~rld Tiirkistandan iz
mire gelinceye kadar bir cok mil~ki
latla kar~ll~rm~br. 

Esnafm muayene mOddeti 
Muayeneye tAbi esnaf a cezasiz ka

yid ve tescil igin vcrilen rniihlet bit
mi~tir. Fakat heniiz esnafm ~gu kay
dedilmcdiklerinden yeniden rnlihlet 
istcnmi~tir. Belediyenin cezas1z mua
yeneleri daha bir ay uzatmas1 bekleni
yor. 

IBORSAJ 
Istanbul 28 Temmuz 1936 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERt) 

Esham ve Tahvilit 

lat. dahill 96,50 tis B. Hamiline 9,90 
KuponaUl 1933 • Miieaais SS,-
iatikra.n 96,- T. C. Mcrkez 
Onitilrk I 21,72,50 Bankasi 70,50 

• n 20,25,- Anadolu hlsse 25,50 
• Ill 20,70,- Telefon 8,50 

Milmessil l 46,75 Tcrkos 12,50 
• II 44,90 <;imento 10,35 
• Ill lttihat detir. 8,60 

It Bankasi 9,90 $ark • 0,70 
(Para (~ fiatleri) 

Pari.s 12,05,50 
Londra 631,-
Nev York 79,45,-
Milano 10,09,38 
Atma 84,17,90 
Cenevre 2, 43, 77 
Briiksel 4,72,45 
Amsterdam 1,17,25 
Sofya 63,53, 14 

Prat 
Berlin 
Madrit 
Beland 
Zloti 

19,23,80 

1,97,95 
!5,82, 75 

34,78,34 

4,23,25 
Peni<> 4,32,80 
BUJcre~ 108,-,
Moskova 24,84,64 

Te9ekkur 
Di.in ebedi medfenine terk ettigimiz 

~ok sevgili anam1zm cenazesine gelmek' 
lutfunu gosteren ve yaz.i ile bizi taziyete 
ko~n ve kederlcrimize i§tirak eden muh
terem zevata ayn ayn ve bizzat te§ek· 
kiir borcumuzu ifaya gee; knlmak key• 
gusu dola)'lsile muhterem gazetenizin 
tavassutunu dilerim. 

Kara Osman ailesi namma 
. Suad Kara Osman 

lrtihal 
Karsbatta ve!at eden ~hrimiz k.Agit 

ve klrtasiye tilccarlanndan merhum 
All Asgar Asgarmm e~. Ekmel, Rim 
ve iff etin annelieri Hatice Asganmn 
aile kabristamna defni merasimi icra 
edilmek iizerc bugUn saat tam iki bu
c;ukta Sirkeciden hususi vapurla Us
kudara ge~ilecektir. Bu merasime i~ 
tirak etmek IUtfunda bulunmak iste
yen zevati muhteremenin mezkur sa
atte Sirkeci araba vapuru iskelesinde 
hazir bulunmalan rica olunur. 

YESi KITAPLAR 

DlYARIBEKiR 
Mtllkiye milfetti~i Basri Konyar ta .. 

rafmdan cDiyanbckir tarihi>, cDiya
nbekir kitabeleri> ve cDiyanbekir 
yilhgi-. namlan altmda ti~ cildden 
milrekkep miihim bir eser n~reclil
~tir. Eserde Diyanbekir tarihine, 
eski eserlerine, vilayetin cografya, ik• 
tisat ve sair baklmdan vazlyetine, hal
km y~y1~na dair i;ok klymetli ma
lumat vardtr. Ciddi bir emegin mah
sulii olan Diyanbekir hakkmdaki bu 
ii~ eser milli ktitUphanemiz i~in bir 
kazangbr. 

..~ ...... ..-.i.. T AKSIM bah~esindc 
Bu ak~am 21,45 te 

DENIZ HA VASI 

Biiyiik operet 3 perde 

Pek yakmda: Babalik 

Masalarmu:J aymniz. 
T elefon: 43703 

Daktilo aran1yor 
Giizel San' atlar Akademisinden: 

Giizel Sanatlar Akademiai i~in 60 lira ucretli seri yazar, tecriibeli ve 
tiirk~eai kuvvetli bir daktiloya ihtiya~ var. En azi orta derecede tab
ail goren taliplerin pazarte&i ve pertembe giinleri Akademi direktor)ii .. 
giine miiracaat etmeleri. ( 4320) 

Biiyiikada'n1n en temiz haval1, en 
giizel manzaral1 yerinde sat1l1k ev 

Biiyiikadada Nizam cihetinde ~amlar i~inde en temiz havah ve 
en miikemmel manzarah bir yerde biiyiik bah~eli, genit tara~ah, 
i~i d•t• boyab, mutamba dot-eli bir ev aatihkttr. 7 oda, banyo, 
akar aoguk ve a1cak au tertibatJ, bol auyu, bina ditmda ayr1ca mut• 
f ak ve &f~l odas1, ii~ bin metreye yalun ~i~k ve yemit bah~eleri, 
bin kok kadar yetitmif baj1, bir ~ok yemit aga~lan vard1r. Fazla 
tafailat i~in (Aktam) gazete1i ilin memuru Nureddine miiracaat. 

r elefon: 24240 
" 

lstanbulun en gUzel saytlyeslnde lyl blr 
yer sahlbl olmak lsteyenler l~ln mUs

tesna blr f1rsat I 

BULMACAMIZ 
Soldan saga: 

1 - Koyiin biiyiigu .(6) NoksaD 
SlZ (3). 

2 - ilgiyle (8). 
3 - Cerni edatl (3) Bir kadm is-

mi (5) . 
4 - Aga (3) iyl (2) Giimii~ (3). 
5 - Taze degil (5) ~ehir (4). 
6 - <;ati ustu (3). 
7 - Tuvan (3). 
8 - Dcveye gok nidas1 (2) Hamam

da bulunur (5). 
9 - Damarda akan (3) Temel iis

tiine yapllan (4). 
10 - Tecessiis, e:idi~c (5) Nota (2). 

Yukardan a~g,: 

1 - Tenha degil (9). 
2 - Dgl (5) Olmanu~ (3). 
3 - Eski saraylara mensup kadm 

:rn sua1 (2). 
4 - Beyaz (2). 
5 - Fil;;cge konan '(5) ile (2). 
6-Kuru~ (4) Un (5). 
7 - Srlat edati (2) Suda kopfi

ren .(5). 
8 - :Ay:mnak '(6) Duvara m1hlamp 

ilstiine e~a konan tahta .(3). • 

1 2 3 4 

2 , .. ........... _.,._ 
a ·-

• 

9-Dair (3). 
10 - Nata (2) Denizden ~1kan k1r

rmz1 bir ~ey (6). 

GE~EN BULMACANIN HALLt 

Soldan saga : 1 - Geni~emek, 

2 - Ale - Ait - La, 3 - Yaver, 4 -
Mttirma, 5 - Kin, 6 - Tlmak ~ 
Alo, 7 - Ayna - Az, 8 - in - inek, 
9 - Asia - Ayol, 10 - Al - Aya. 

Yukardan apfl : 1 - Oayretil ~ 
ElA - Nol, 3 - Neva, 4 - Eer - Nd1le, 
5 - ~art - Ayna, 6 - Li - Tekne, 
7 - Et - Akay, 8 - Arka - Ya, 9 __. 
El - Mil~no, 10 - Kavanoz - La. 



29 Temmuz 193& 

DU~UNCELER: 

Eger milletim beni .. 9ag1nrsa I 
Bazen oyle zamanlarda ve oyle yer- leri vc buyi.ik ispanyol kapitalinin si-

lei de soylemni~ oyle sozler vardlr ki, Iahlandm:lrg1, ayaklandlrdlgr parayla 
bunlan soyliyenlerin miirailigi, higli- satm almm1~. :ispanyol milletiyle hie 
gi ne kadar malfun olursa olsun, yine bir alakas1 olnnyan bir gi.iruh ispan-
bu sezleri nnstl olup ta soyliyebildikle- yol millctini kan ve ate~le bogarak 
rtne ~a~arsllllz. . ispanyay1 tekrar ele ge\!irirlerse ben 

Bana bu ciimleyi yazdlrtan eski Is- de kral olmaga hazmm» dese yinc ~a-
panya kral1 Alfonsun son giinlerde ~11.maz. 
soyledigi ~u soZler oldu: Fakat «Eger milletim ben.i 9agmr-

- Eger miUetim beni ~gmrsa ben sa, ben hazinm~ diye'laf ettigi vakit 
h 1 insan, hazretten her ~ey bekledigl. hal-azinm .... 

Anliyorswiuz ya Alfons diyor ki: de, yine bu kilstahl1gm kar~1smda ~oy-
- Eger ispanyada fa.¢sm muzaffer le .bir dural1yor. 

olursa ve beni tekrar tahta gc¢rmek :tspanyol milleti ve Alfons. Alfonsa 
lutfunda buiunursa ben de reddet- ve onun efcndilerine kar~1 kadmlan-
mem, yeniden ispanya krah olmaga na varmc1yadek ~rp1~an Ispanyol, 
raziyun.:. milletinin Alfonsu ~agll'mas1!. .. Mil-

Bu sazli boyie .ap -ac;lk saylese mese- let sozu ve hakiki millet mefhumu an-
le yok!... «Sayis1 ytizi.i ge~iyen bil- cak son yiilarda bu kadar tersine kul-
yiik, toprak sahibFispanyol asilzade- lam.lrm~tirl. Orhan Selim 

m.IUUllllllUllUIUUlllUlfHUllUlllllllHHIUltUlllUllllllUUUHHUUUllUlll11UltllllllllHtlllllllUllUllllllllllllllUUUUllllllUlfW111UUllllllllllllRHllCDll 

tsPANYA ABV ALi 
iUadrid 12 teirJnuz - Sierra do 

Rondo halk1 Villakampa askeii kl
taatma silahla hiicum etti. Asked 
Ia.taat.ka~tl. ihtilftlciler Cebehittanka 
ilerliyorlar. 

Madrid 13 tcmmuz - Kral partisi 
mebuslarmdan bir c;ogu tevkif edildi. 

Madrid 12 temmuz - Siyasi lider 
Okoha Scvil l?ehrine gitti. Halk ken
diSini truud1 ve oldiirdu. San Salva
dor nazinrun da soylendigi gibi inti
har etmedigi, kat1edildigi anla~tldl. 

l\ladrid 15 temmuz - Andaloz hal
kl 1syan etmedi, htikCimete sadlktrr
lar. 11 inci ordu kuvvetleri asileriD. 
tenkiline ugra!?1yor. 

Bu haberleri diinkil gazetelerden 
degil, 2 agustos 1823 tarihli Diarrio 
di Roma gazetesinden iktibas ettik. 

ARTiST DiLENCiLER 

Londrada bir takun insanlar, renkli 
tcbesirlerlc kald1rimlara resimler ~i
zerl~r, gel:n gec;;en onlann bu gayret
lerinc ac1yarak be~ on para verir. 

Bunlardan biri Parise gelmilii, fakat 
polis yollan kirletmek ve dilenm~k 
suc;u ile adam1 ma.hkemeye venru~. 
Avukat: 

- Mi.ickkilim dilcnmiyor, kalemi
le llayatm1 kazamyor, yollu mti.dafaa 
etmi~se de, mahkeme adam1 yirmi 
dort saaL hapse mahkf1m etmi~. 

Paris matbuat1: Bu kadan fazlal 
diyor. 

TEK KELiMEYLE 

Bu hafta, Fransanm sahil ~ehirle
rinde bir bayan telgrafhaneye giri
yor ve ~u tclgraf1 ~ekiyor: «Peki>. 

Telgraf memuru: 
- On kelimeye kadar ayni parayi 

vereceksiniz, bunun i~in bir kag ke
lime daha yazabilirsiniz, diyor. 

Kadm omuz silkiyor: 
- Hacct yok. Ui; giin evvel kocam

dan dargm aynlm1l?t1Ill. Mektup yaz
mi~. ban~mak istiyor, ben de cevap 
veriyorum, tek kelime yeti.¢rl 

iHTiLAL 
Amsterdamll bir bankere sormu~

lar: 
- Eviniz adeta bir resin1 miizesi. 

Dilnyanm en giizcl ve en kiymetll 
tablolarm1 nas1l topladlmz?. 

Banker gilliimsemi~: 
- "O c; ihtilal sayesinde. 
Bu ii9 ihtil§.l Rus, Alman, ispanyol 

ihtilalleridir. Eger kaldiyse, bu sefer 
banker ispanyadan bir kag klymetli 
tabla daha du~iiriir. 

AQIKGOZ KOR 
Bir Macar heyeti, Brezilyarun bu

gtine kadar ayak ba.sllmam1~ yerle
rinde tedkikat yapmaga gidiyor. 

l'Bu heyctin reisi Gabor Molm.ar 
kordiir. Kor olmasma ragmen bun· 
dan evvel, yedi boynuzlu bir kelebek 
ke~fetmi~tir. Bu a~1kg0z kor gittigi 
ycrlerde filim gek.tiriyor, yerlilerin i;;ar· 
k1lanru pl!ga ahyor ... 

Azim ve iradeye gtizel bir misal. 

OIJMPiYAT :PtlE~ALESt 
Atinadan Bertine gotiirillen Olim

piya t rne~alesi az kalsm s0nilyor
mu~. 

Yola \!lktlgmm ikinci giinu ~id

detli bir yagmur b~la~, me~eyi 
t8.91yan atlet bu yagmura yakalaillil.J1?. 
Beerkct versin biri hemen ~cmsiyesi
ni atlete vermi~ ve me~aleyi sonmek
ten kurtarnu~ ... 

Acaba ~cmsiye geri gelmi~ mi der
. . ? SlillZ .... 

ELBiSE DOI~ABI 
Adolf Menju gok hastaydl. iyi.le~ti, 

falmt on kilo kaybetti. 
Dolabmdaki 160 kat elbisesi artlk 

olmuyor, bol geliyor. 
Menju elbiselerini 150 ~r frank

tan satiyor. Elbiseleri 2,500 franga 
yaptmm~tl. 

~imdi yeniden elbise yaptmyor. Bu
giin yeni 27 kat elbisesi var. Diyor ki: 

- Benim igin giig ~· Her elbiseyi 
muhakkak be~ kere prova edertm. 
On be~ kere prova ettigim clblseler 
vardlr. 

160 elbise i9in 8,000 saat prova yap
mi1> demektir. Bir f?ey degill .. 

Yumunta tacirlerci-
nin toplantzsz 

Bars~londaki yumurta
lann paralarrn1n bura
daki lspanyol alacag1n-

Na:fta v:ekilinin f:ilyasu 
tedk.k sey hat· 

dan tesviyesini istiyorlar 
~ehrimizdeki yumurta tacirlerl di.in 

Ti.irkofiste bir toplant1 yaprm$}ardlr. 
Tacirler, ispanya hukfuneti taranndan 
Barselonda musadere edilen Tiirkiye 

~Ii ~etinkaya, ~crnk1r1dan ge~erke 
§ehirae bir ka~ saat kald1 

Clile1tleri Clinledi 

yumurtalanmn bedcllerinin burada 
fazla ispanyol mall itbali aolayistle 
Merkez bankasmda bloke bulunan pa
radan bir klsnu aynlmak sureUle 9a
buk odenmesini iktisad vWletinden 
istemegc karar vermi~lerdir. 

Tacirlerin ispanyadan alacaklar1 
200 000 iliradlr. Merkez bankasllldakl • 
bloke para 450,000 lira kadar oldu~un-
dan vaziyet tacirlerin tlileklerini kabu· 
le musaiddir. 
Ala.kalllar sermayeleri.nin azl1gm1 ileri 

surerek bu tedbirlerin biran evvel alm
mas1m temenni ediyorlar. ispanya hii-
kfuneti mtisadere ettigi mallar i~ te
minat olarak ma.kbuzcvermi~ti.'""Hiikfr
metimiz bu makbuz bedellerinin tedi

ye ettirilmesi i¢n Madrid sMareti va
s1tasile te~cbbiislere ~~tir. Mad
riddcn cevap almmca taciderin para
lan velilecektir. 

Tacirleri encli~eyc du~iiren bir nok
ta da ispanya parasmm, son isyan do
layisile dii~~i ihtimalinden bahsedil
mesidlr. Bunun i~in yumurta bedelle
rinin sati~ yaplldlgr zamandaki pe~eta 
teminatma gore Fraruaz frangilc he
saplanmas1m ileri siiri.iyorlar. 

Bundan b~ka yumurta ihracatirm
zm artmas1 i~in kirli yumurtalann sa
nayie mahsus kaydile ihracma miisaa
de edilmesinde israr ediyorlar. Tacir
lerin dilckleri bir raporla vckalete bil
dlrilmi~tir. --------•• 

tJziim ihrac1 

Qa,nktn 27 (~am) - NafJ..a ve· 
lctli Ali Cetinkaya, Filyos demiryolu• 
nu ve bllhassa Filyosla Zonguldak ara· 
smda yaptlmakta olatl hattm in~tl
m tedkik etmek iizere hususi bir tren
le A:tikaradan hareket etmi~ ve Qankl
ndan ge~tir. 

Naf1a vekili tedkiklerini bititdikten 
sonra donii~e ~ehrimizde ibirka9 saat 
kalm1~tir. istasyonda binlerce halk 

vardlr. Vekil otomobille ~ehirde.bir ge
zinti yapt1ktan sonra belediye bah~e
sinde bir miiddet oturmu~tur. 

Va.Ii ve BelediyeTeisi bu miinasebet· 
le vekilden .bazi dileklerde bulunmu~
tur. Bunlar arasmda <;anklnmn ta
mam ortasmdan ge~ekte olan ~aym 
ta~masma mani olmak i~in bir isti
nad duvan yapilmas1, Tatll su koprli
siiniin iist ah~ap losmmm beton ola
rak in~as1 vard.Ir. Vekil bu dilekleri 
ye1inde bulm~ ve not alnu~tir. 

Vali ve belediye reisi Qankmrun 'tap
rak11 nahiyesinin Dereli mm takasmda 
geni~ bir komi.ir havzasi bulundugunu, 
burada tedkikat yapillrsa iyi neticcler 
almacaguu, bilhassa Qauklri ~ehrinin 
bu komiirden ~ok istifade edeceginl 
soylemi~tir. Vekil, komiir niirnunele
rinl tedkik etmi~ ve vekfilet milllendi
sine derhal mahallindc tahkikat yap
ma.s1m emreylemi$tir. 

N a:fJ.a vekili Qa.Iiknmm imar plan
larm1 .tedkik etinLt; ve bunlar hakla.n
da izahat alm1~r. Geceleri elektrik 
cereyanllllll S1k Slk kesilmesine kar~ 
bir mtihendis g0ndererek tedkikat yaP" 
tiracaglill vadetm.4itir. 

Ali Qetinkaya, (fankinyi gok se:vdi
gini soyliyerek bilh.assa me~hur bah.ge-

Yukanda .nafla vekill Clmkm vali v 
beieqiye "Teisile go~iiyor, orta 
~ankm plinnu tetkik ediyor, ap.il 

vagonun penceresinde 

lerimizin meyvala.nnm islah edilm 
ni ehemiyetle tavsiye etmi~tir. 

Maliyet fiatini ucuzlatmak 
yolu aran1yor 

i:;>chrimize gelen malfrmata gore Bul
garistanda uzi.imlerin milhim bir klS
nu bozulrnu;;tur. Almanya Yunan il
ziimlerine mahdud miktarda prim 
verdiginden Alman ithalat miiessesele
ri tacirlerimize miiracaatla Ttir
kiyenin bu vaziyetden istif ade cde
rek ya~ tizfun ihracati :yapmasm1 bil

dlrm.i~icrdir. lBunlar gonderilecek bu
tiin mallan kabul etmege hazrrdlrlar. 

Ankarada bir k:Oylii 
deh§etli bir pot k1rd1 

Sokakta buldugu 500 liray1 i~ etmek 
isterken kendi 10 liras1n1 da kaybetti ! 

iktisad vekaleti ya~ tiziim ihracma 
c;ok ehemmiyet verdiginden tacirJerJ.n 
ailek ve ~ikli.yetlerini dinlemil} ve yar
dnna karar v~tir. 

VekAletbu yarchmla iiziimiin Alman~ 
yaya kadar maliyet fiatini ucuzlatrak 
ihracat ~ine gil~nlerin zarara ugra
mamalal'llll temin edecektir. Ancak 

yardnn edilecek muesseselerden esash 
teminat almacaktir. Bu i~leri teJ?kilat
landirmak i~in vckalette hareretli 
hazirhklar vardlr. Tacirlere mall mii
zahcret de esirgenmeyecektir 

lplik buhran1 
Ticaret odas1 bir 
r.apor hazrrlad•, ve
kalete gonderecek 

Anlcara 28 (Telefon) - Ankara pos
tahanesinin havale ~esinde i;ok ga
rip bir hadise olmu~tw·: 

Bundan bir hafta kadar evvel, yol 
amelesi klyafetli bir adam postabane
dcki ha.vale giliiesinin oniine gelerek 
cebinden tam bir be~ yiiz lirnllkla on 
tek lirallk 9lkarnu~: 

- ~u altnu~ lirayi koyi.ime gonde
recegim, muamelesini yap1mz! diyerek 
memura uzatnu~tir. 

Kendisine altm1~ lira diye uzat1lan 
be~ yiiz on lirayi ki::iyliiden alan memur 
birdcnbire ~a~·m1~ ve her halde yanl1l} 
i~ittigine ihtimal vererek bu paramn 
ka9 lira oldugunu koyltiden bir kerre 
daha sorm~tw-. 

Koylil, memurun anlay1~s1zllgma l?a
~an bir- taVIrla bilyiik paranm tam bir 
clli lirahk oldugnnu, diger on tek li
ra ile mecmuunun altm1~ lira cttigini 
tekrarladlktan sonra memura parala
ra iyice balanas1ru cesaretle ihtar et
mi~tir. 

Qorap ve trikotaj yapllmaslllda kul.· Oi~e memuru .be~ yiiz liral1gm elli 
la.rulan: 12 numarall pamuk ipliginin lira oldugunda israr eden bu gs.rip a-
piyasada billunamam.asr ytiziinden ~1- .damm .:vaziyet:inden ~iiphelenerek bu 
kari buhran devam•etmektetlir. Tica- pa.rayi nereden al:dlguu sorm~. adam 
Tet ve sanayt odas1, doku.mac1larm ~l- da yolda ~all~rak kazandlg1 paralar1 
klyetleri iizerine vaziyeti ted.kik et- aylarda:nberi biriktirdigini ve elli lira 
Ini~ ve bir rapor hazirlam1~tJ.r. Rapor olwica bir bakkaldan bu tam elli lira-
oda idare heyetinin d\inkil toplantism- hkla degi~tirdigun s,Pylem~tir. 
da gozden geciiilrili~tir. Bugiin vekfile- Bunun iizeline havale gi§esi ~efi bel? 
te gonderilrnesi muhtemeldir. VekAle- ytiz lirallgm numara.slnl tesbit edip 
tin iplik fiatlerini tesbit etmesine, ip!ik koy!Uyu de i~eri i;agimu;;, kenclisinden 
~ikarmamak suretile menfi ve garip niifus kAg1dml istemi§, birden korku-
bir snrette mukabeleye ka~tlklan ya dfrl?en adamcagiz niifus ka.gidlru 
iddia edilen fabrikalann vaziyetinl memura verdikten sonra dl§an ~ka-
d ti.zeltmek li;in st.Jn tedbirler almmas1 rak ortadan kaybolmu~, bir dalla gi-
bekleniyor. Bunlann, vekalet~e konu- ~eye ugramam1~trr. 
Ian fiatlerle zarar ettikleri iddias1 va- Yapllan tahkikat neticesinde be~ ytiz 

yakay1 ele verdigi ru1la~lrru>?t1r. Be 
yiiz lirayi kaybeden tilccar da buluna 
rak paras1 posta mcmurlan tarafm 
dan kendisine iade edilmi~tir. 

~imdi sokakta buldugu be!? yi.iz lira 
bk yiiztinden bal?ma il?lcr ai;llan saf · 
lroylii korkusundnn kencli alm teril 
kazand1g1 on lirasm1 aimak i~in bil 
hfila postahaneye ugr.amlyor. 

¥eni hir sigorta 
YatanG1 memleketlerd 

de ~u beler a<;acak -·-
Ogrencµgimize gore, Eti Bank, i~ 

ve Adapazan ticaret bankalarile Ana 
dolu sigorta ~irketi tarafmdan 500,00~ 
lira sermayeli bilyiik bir sigorta mii· 
essesesi kuruhnasma karar ver~tt 

Y eni miiessesenin ad! Ankara si· 
gor.t.a llirketidir. ~irket agustos ba· 
~da faaliycte ge~ecektir. 

Bu ¢rket yaimz memleketimizde 
~h~akla kWm1yarak A vrupada da 
~ubeler a~acaktir. 

Diger taraftan vekalet, rnemleketi• 
mi2deki sigorta ~ketlerinin, piyasa
dan ~ekilen Ttirkiye mllli ve Feniks 
Doviyen miiesseselerinin alacak vere
cek hesaplanru aralannda taksim et
ml>k suretile istihkak sahiplerini .ia
rardan kurtarmak ve sigorta fikrini 
kuvvetlendirmek i~in yapbgi teklifi 
tasvip etmi~tir. 

Bu hususta alakah miiesseseler ara 
smda cereyan eden milza.kereler ne
ticelenmek iizeretlir. Yalonda tatbi
kata gci;ilecegi umuluyor. 

rid gori.ilmiiyor. Qiinkii Adanada yap1- lirahgm zengin bir tiiccar tara(mdan GOmrOk komisyonculogu 
Yaz gelince ingilterede bliti.in heykcller bir defa temizlenir. K.t{I yagmUll'- Ian iplikler nakil masraflan dahU ol- dil~iirilldiigii ve iparayi koyliiniln bul- i~i n imti han 

lanmn tizerlcrinde Diraktig1 i;amur ve kir tabakasi ¢t.a.nllr. Bu sene de dugu halde burada 450 ~a, yani du~u meydana ~1krm~tlr. Koyltiniin 
heykellerin ternizlenmesine b~Ianm.i~tir. Yukanda bir i~i;i krali~e :VlktQrya- vekftletin azami ftattnden 15 .kuru~ omriinde tek be~ yil.z Hrallk gormeme- Giirnruk komisyonculugu i~in cu-

nm heykelini temizlerken g~o~ru=··n=u~ .. y~o=r~· _______________ _L_r:_ar_kl_ 1_0_1_ar_a_k_ sa_t_11_a_b_ilm...:.-e_kt_:edir__:·· ___ .L_si_y:....u_·zun_·_·d_e_n_b_u_d_e_h..:...~e_t_ll_p_o_tu __ klr_a_rak_ ....L_m_a_rt __ eSl_·_gu_·_·n_u~· -1_m_t_ih_a_n_y_a_p_11_a_c_ak_t_lf_. 



Sahife 6 

Kad1n1 giizellqtire~ nedir? 
Marcelle Chantala gOre en 9ok 
sac;lara dikkat etmek 1az1md1r 

Sar; tuvaleti, kadmlar ve kadm gii- ' 
zelligi it;in hayati bir ehemmiyeti t 
haizdir. Sac;lann iyi tanzimi giig bir 
~tir. Sac; tuvaleti ve sa~lann tarama 
~kli, bir kadrm girkinle~tirecegi gibi 
giizelle~tirebilir de. 

Sabah tuvaletinde biiyiik bir ihti
sas sahibi olan me~hur sinema yildIZl 
Marcelli Cihantal (Marsel i;;antal). 
sac;Iann iyi bir tarzde muhafaza edil
mesi ve sabah tuvaletleri hakkmda 
~u tavsiyelerde bulunuyor. 

- Eger makyajrmz ic;in benim fik
rimi soracak olursamz, tavsiyelerde 
bulunamam. Zira bunda ihtisasun 
yoktur. Yiiziimii pek az boyanm. 
Filim ~evirdigim zamanlar mi.i.stesna 
olmak iizere tlrnaklarum da boya-

mam. Fakat sabah tuvaletinde ihti
sas1m oldugunu iddia edebilirim. 

Son do rt sene zarf mda uzun, y,an 
uzun, klsa, yumu~ak, ondilleli ve buk
leli sac; modas1m takip ettim. 

Bu sabah modalatmdan evvel, size 
sa~lanma nasll bakbg1m1 anlatayun:. 
Sac;lanm1, hie; olmazsa haftada bir 
yumurtanm sansile y1kanm. Hie; bir 
zaman ~ampuan kullanmam. Sac;la• 
nm1 c;alkalamak i~n su ile kan~tm.l
m1~ b~r bardak sirkeyi tercih ederim. 
Sac;Ianma hie; bir zaman, lavanta ve 
esans siirmem. Alkolle de masaj yap
mam. Stiidyolann suni harareti, sac;
lanm1 fazla kuruttugu i~in arasrra 
yikamadan evvel biraz zeytinyagi su
rerim. 

Marcelle Chantalin muhtelif sa~ tuvaletleri ve yalan zamana kadar muhafaza 
ettigi uzun sa~lan 

Sac;larm giizelligi, zindeligi ve iyi 
surette muhafazas1 ic;in elzem gordii
gi.im ~ey, f1rc;alamaktir. Sabah ~am 
yu.kandan ~ag1ya, ~ag1dan yu.kanya 
ve c;apraz istikametlerde fm;alamak 
sai;lara ~ok faydalld1r. Bu, sai; diple
rinde kamn cevelamm kuvvctlendi
rir, mesamati a~ar, sac;lara teneffi.i.s 
etmek ve kuvvetlenmek imkanlanm 
verir. Sai;lan iyi muhafaza etmek ve 

kuvvetlendirmek i~in fm;alamaktan 
daha iyi ve daha miiessir bir ilac; gO
remedim. 

Haftr.-:la bir, berbere gittigim zaman 
sa~lanmm bu kadar az bir zamanda 
biiyi.imesine ve slkla~masma hayret 
ediyordu. Bunun srrn ~udur ki, ister 
yorgun ister keyifsiz olayrm, sabah 
a.Iq;am sac;Iarum parlatmcaya kadar 
miitemadiyen diplerine kadar !1rc;a
lanm. Bunu tecri.ibe ediniz ve sab1rh 
olunuz muhakkak surette mukllfatiru 
alacaksrmz. 

Oyle zannederim ki sac;lan su ile 
taramak onlan az tahrip eder. Benim 
sa~lanm, yalmz su ile tuvaletll dura
cak bir yaradllJ~tadrr. Eger sizin de 
SaQlanruz boyle ise tuvalet i~in sudan 

DLii°NCEYE 

b~ka bir ~ey kullanmay1mz. Saglan
ruz, ~ok sert ise ya m~aya yahud 
permananta b~ vuracaksiruz. Haya
tlmda bir defa permananta b~ vur-
dum. Az kaldI Amerikadaki v~i ka
dJ.Illara benziyecektim. 

Fakat bu, ~ahsi bir i~tir ve bu i~te 
~ahsi tecri.ibe amil olmak 18.zundlr. 
Eger zevkinize gidiyorsa ve keseniz de 
buna miitehammil ise, buna b~ vu
runuz, fakat milmkiin mertebe fasila 
ile ... 

Her halde permanant yapbracak
samz, sa~lanmz uzaktan cBen per

manant yaptirdlm> diye haylarma
jmal1dlr. 

Permanantrmzm tabii sabah tuva
letine benzemesine dikkat ediniz, ~a
yet sac;Ianmzi klvrrmak istiyorsamz, 
o uzun ignelerle fileme gorilnmeyiniz 
~iinkii gilltinc; olursunuz. 

f?ayed evli iseniz, sac; klvmna igne
leri, yataga yatarken kocan1z tara
fmdan gorillmiyecek derecede losa ol-
malldlr. Bu, kocaruza kar~1 bir neza
ket eseri, kendinizi de begendirmek 
sebebi olur. 

, f?imdi en miihim meseleye gec;iyo
rum. Sac;lanruz1 ne tarzda tarama11-
sm1z? Bu suale verilecek cevap ~udur: 
Qehrenize en QOk yakl~an tara~ ve 
tuvalet tarzrm tatbik ediniz. Bu me-

KA DARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- GOrme Bulgari; oyle acmacak bir 
~ey ki! .. Azizim; ~ y~h adamlann, 
gene; kadmlarla evlerunesi yok mu, 
hakikaten <;ok hazin ve c;ok giililnc; 
oluyorl .. Herifin bir sabah kahvaltls1 
yap1~1ru gordiim, ac1dlm dogrusu ha
linel.. Dort yumurta, siyah havyar, 
silt, ~ay, tereyag, re<;el, yumurta ve 
daha bilmem nel .. 

- Adamm lokmalanm nu sayiyor
IUD, sana ne? .. istedigini yer!.. keyfi
nin kahyasi nusin? 

- Sana ne olur mu camm? .. Ta
bii keyfinin kfillyas1yim, ona gore ted
bir almak laz1m! .. Azizim; bu i~, senin 
zannettigmden daha incc bir 1~tirl .. 
Hukuk ilmine benzemez o! .. 

- ilmin de batsm, sen de! .. 
Ziya, giilerek koltu.ktan kalk1yor ... 
- Ben dayanam1yacagim artlk iQe-

ri gidiyorum. 
- Cehennemin dibine kadar yolun 

var! .. 
- Sen de gel, blr kolayiru bulur 

belki tam~mzl .. 
- Ben c;amlara ~1kacagim1 .. / 

Tefrika No: 26 ___ ,, 

- i?imdi ~amlann sirasi rm yahu 
gel! .. 

- istemem! 
- Sen bilirsin! .. 
Ytiriiyorlar... Bedri, merdivenlere, 

Ziya da salona dogru gidiyor. Aynh
yorlar ... Bedri ag1r ag1r merdivenleri 
c;llo.yor... ~agidan; gecenin esmer 
karanhg1 ic;inde, titrek ve dalgah ses
Ier yi.ikseliyor... Piyano sesi, kadlrun 
sesi, denizin sesi ve denizin tistiindeki 
kayiklardan gelen gitar sesleri! .. 

Aym gece ... Saat on buc;uk ... Gti~
te yildlzlar parhyor ... Bedriyi tek ba
~a, c;am yollanna trrmanrm~, agir 
ag1r yilrilrken goriiyoruz... Oyle gii
zel, oyle parlak bir gece ki! .. Mehtab, 
~amlann arasmda; ki.ic;i.ik, titrek 
golgeli pmltilarla, efsanevi bir i~ 
~lemi yayiyor... Gozilniizi.in alabildi
gine kadar bakm1z; biittin tabiat, de
nizleri, ufuklan, gokleri, yildlzlarile 
pml pml parhyor kar~mzda! .. uzak
tan, gece ku!}lanmn sesleli geliyor ... 
Bedri; dik bir yoku~tan Hristosa ka-

selede hii; bir zaman modaya boyun 
egmedim. Beni slk slk sac; tuvaletini 
degi~tirmege sevkeden yegane endi~e, 
~ehreme yeni bir ~ekil vermektir. 
Sa~larum kcstirdigim giindenberi, 

~ekillerini s1k s1k deg~tirmek <;ok zev
kime gidiyor. Bu hem uzun bir zama
na ve hem de uzun tecriibelere mi.ite
vakklft1r. Maamafih size bazi tavsi
yelerde bulunabilirim: 

Sac;lanmz yumu9ak, ince ise onlara 
briyantin vcsair maddeler surmeyi
niz. 

Gerek uzun ve gerek lusa sa<;larm 
kendilerine mahsus meziyetleri var-
dlr: Sac;lanm dort sene evveline ka
dar omuzlanmm a~agISma kadar dii
~i.iyor, oturdugum zamanlar ise yer-
lere degiyordu. Bu, suvare tuvaletine 
~ok uygun geliyordu. Fakat giindiiz
leri bir azap te~kil ediyordu. 

Sa~larlllll, kestirdikten bir ka~ da
kika sonra bu hareketime pi~man ol
dum, aglamaga bal?ladlm, sac;lanm1 
kesen berberi dovmek istedim. Biraz 
sonra buna al~bm, hatta memnun 
kald1m. Klsa sac;larm, muhtelif tara
y19larla s1k s1k c;ehremin ~eklini degi~
tirmek hususunda g0sterdikleri ko
layhklar ise bugful itiraf ederim ki 
~ok zevkime gidiyor. 

dar ~1karak agrr agir yiiri.imektedir. 
~imdi, Marmara bir cam dalmm ar
kasmdan goriiniiyor ... Biltiln gok yii
zi.i, denizin tisti.ine dil~mii~ gibi. .. lhk 
bir riizgar esiyor! .. Bedri bir arallk 
durdu. ~oyle etrafma bakmdlktan 
sonra saga dogru yiiri.idii. Bir agacm 
kokiine oturarak, bu e~siz, gi.izel man
zarayi uzun uzun seyretti... Sonra 
tekrar kalktl. <;apkm klvnh~larla, as
falt caddeye c;1kan dag yollanndan 
yiiri.iye yi.iriiye Luna Parlnn oldugu 
meydana gel di ... 

Saat on bir... L11na Parltla asfalt 
. cadde arasmda kestirme bir yol var
dlr. <;am aga~1anmn koyu nefti gol
geleri, daima bu yolun iizerinde oyna
~1r ... Gece ku~lan ~rkl soylerler bu
rada! .. Bedri biran evvel iskeleye var
mak i~in bu yola sapti.,. 

Her taraf c;am kokusu ic;inde ... yap
raklar uc;u~uyor ... Uzaklardan miizik 
sesleri geliyor ... Kar~1da Pendik s1rt
lan ve Slrtlann arkasmda ormanll 
ufuklar... Bedri luzh luzh yiiriiyor ... 
Birdenbire bir giiriiltill.. Sonra bir 
ses!.. Arkasma donmege vakit yok!.. 
Nereden koptugu belli olrmyan bir 
ri.izgar parc;as1 yerlerdeki yaprak b
nnblanru havaya uc;urarak gelip ya
runda durdu ... Ta yarundal.. Ba~1ru 
~evirip bakiyorl .. 

Bir bisiklet ve bisikletin ustiinde 
gene; bir klzl.. 

Bergama miizesi 
Hazirhklar bitmek iizere 

miize Cumhuriyet 
bayram1nda a~ilacak 

lzmir 27 (Ak9am) - Bergama asa
natika miizesinin tanzimi ikmal edil
~tir. Miize ~ok zengin eserlerle mil
kemmel bir halde a~1lacaktrr. Tasar
lanarak in~a edilen Bergama milzesi 
etraf1 revakh lie; dehlizle salonlardan 
mfuekkep ~ark tarzmda bir binadlr. 
Ortasmda geni~ bir avlusu vardrr. 
Ayni zamanda Askilapyon ile Zevs 
ve diger mabetler tarzmdadlr. En 
loymetli asanatika, bu dehlizlere ve 
salonlara gilzel bir seQim ve intizam
la konulmu~tur. 

Akropola yapllan yeni yolun da ta
mamlanmas1 kabul edilmi~tir. Miize 
ve yol, 29 birinci te~rin Cumhuriyet 
bayrammda merasimle a<;Ilacaktir. 
Bergamada ayr1ca bir de (A<;lk Tiirk 
asan milzesi) viicuda getirilmesi dii
~ilni.ilmii~tiir. Bu eser, Bergamayi bir 
kat daha zcnginle9tirecek ve giizelle~
tirecektir. 

Halkm (Arap camii) dedikleri ve 
harap oldugu i~in bundan evvel yik
tmhp arsa halini alan Sel<;uk tarzm
daki camiin, Arap mimarisi nilfuzu 
altmda Sel~uk tarzmda in~a edilmi~
gayet giizel ve klymetli minaresi bu 
milzenin tam ortasmda bir Tiirk abi· 
desi olarak kalacakbr. Bu minarenin 
etrafmdaki arsada Bergamadaki es
ki Ti.irk lahitleri, yaz1ll ve i9lemeli 
kitabeleri a~1k mi.izeyi si.i.sliyecektir. 
Bu eserlerin tarih, sanat, yaz1 bak1-
mmdan yilksek k1ymetleri vard1r. 
Bunda muvaffaklyet temin edildigi 
takdirde diger asana tika noktai na
zarmdan cNevi ~ahsma miinhas1u 
olan Bergamada gene cNevi ~ahsma 
mi.inhas1u bir Tiirk eserleri mi.izesi 
viicuda getirilecektir. Kiilti.ir bakan
llg1 da bunu muvaf1k gormti~ti.ir. 

izmir asanatika miizesinin etraf1-
ru c;eviren 15 kadar evin istimlak et
tirilerek y1ktmlmas1 killtilr bakan
bgmca tasvip olunmu~tur. 

Yeni arpa ve bakla mahsu11eri 
Izmir piyasasma geldi 

izmir (Ak~am) - Yeni arpa mah
suli.i 25 may1s 936 tarihinde 1zmir 
piyasasma gelmi~ ve ~imdiye kadar 
75 ton arpa satilm19tir. Ge~en yll ay
ru tarihteki arpa sab~1 106 ton idi. 

Yeni bakla mahsulu de 1 haziran
da izmir borsasma getirilmi~ ve bir 
ay ic;inde 730 ton sattlrm9br. Ge~en 
yil ayru tarihteki sab~ mikdan 1292 
tondu. Haziran ay1 ic;inde limamm1z
dan dl~ memleketlere 49 ton bakla ih
rac edilmi9tir. 

-----
25 kuru~ yuzOnden .. 

Soma (Ak9am) - Somanm Yagmur
lu koyil halklndan bakkal Hakkl, ib
himden 25 kuru~ alacag1m istemi~tir. 
Bu yiizden kavga <;1krm~tir. ibrahim 
silahm1 ~ckerek ate~ etmi~tir. <;1kan 
kuqun dilkkandaki aynaya isabetle 
par~alanm19tlr. S1c;rayan parc;alar diik
kanda bulunan Mehmedin goziine isa
betle bir goziinii kor etmi~tir. 

- Bonsuvar Bedri beyefendi; az 
kalsm gene sizi <;igniyecektim! .. 

Bisikletten iniyor ... Yerde silriinen 
yapraklar gibi ses vererek uc;u~an saQ
lanm arkaya atiyor: 

- Fakat bakm bu sefer tedbirli 
davrand1m. Uzaktan sizi gordiim. Ya
va~ladlm ve tam yammza gelip dur
dum! .. 

ic;i pml pml yanan kahve renkli 
gozlerile Bedrinin gozlerinin igine ba
klyor ! .. 

- Korkuttum mu acaba bu sefcr 
de sizi beyefcndi! .. 

Bedri gilliiyor ... 
- Gene siz ha Nesrin hamm!.. Ge

ce ku~lari gibi yapayalruz bu vakitte 
c;am agac;lannm arasmda ne anyor
sunuz siz bakayun? Evvela onu soy
leyin bana; korkmuyor musunuz? 

- Ni<;in korkayim? Siz korkuyor 
musunuz yalmz ba~m1za dola~aga!. 

- Demek ikimizin arasmda hii; 
fark yok? .. 

- Tabii yok!.. Siz nas1I yalmzhgi 
seviyor, tek ba~m1za dola~1yorsaruz, 

ben de oyle yalmz dola?mak istiyo
rum. 

- Arna bu saatte!.. 
,.. - Saat daha on bir! .. Hem annem
le arkad~lanm Luna Parktalar! .. 
Ben ~oyle bir tur yapay1m diye bisik
lete atladlm ve ... 

- Bu yolu mu neye tercih ettinfa! .. 
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KADIN KO~ESI 

Sl\JIVc§llr~ 
eD(b)o~~~n 

Beyaz iizerine klrm1z1 noktah ~
tongtan suvare elbisesi. K1rrmzi mua
re uzun bir kordelas1 vard1r. 

HUUllllllllllllUllHfflllllllltllUUUUlllllllllttl!lllllflllllltiHUltllllllltlllU, 

Muhacirler 
Bu sene i<;in mU

rettep olanlann 
yans1 geldi 

f?ehrimize gezi pnsaportile gelen 
RusQuklu bir muhacirin Kirmastiye 
yerlel?tirilmesi hakkmdaki mi.iracaa-
tm iskan idaresince kabul edilmcme
si iizerine ~ikayet ettigi yazllm1~1. 

iskan idarcsi, bu muhacirin istida
srmn kabul edilmesi ii;in Rus~uga 

gitmesini tavsiye ettigi iddias1ru tck
zip etmi~tir. Zr.ten hilkumet iskan 
edilecek muhacirlerin pasaportlanna 
konsoloslar tar~fmdan miirettep ma
h2.lli yaz1lmas1 icap etmektedir. 

Bize verilcn mn.lilmata gore pasa
portlarmda boyle bir kayt bulunma
yanlarm miiracaatlarmm iskan ida
resince kabul edilmesi imkans1zd1r. 

Bunlar hakkmda, mtiracaatlanm 
dahiliye vekaletine bildirmekten b~ 
ka yap1Iacak bir muamele yoktur. 

Bu sene Anadoluya yerle~tirilmcsi 
kararla~tmlan 25,000 muhacirden 
yans1 gelmi9 ve iskan cdilmi~lerdir. 

Asfalttan gitmeliydiniz. Buradn. kal
dmm1ar o kadar bozuk ki ... 

- Sizi gordi.im de onun ii;in! .. 
- Beni mi gordlin'iiz? 
- Evet! .. Luna Parkm oni.inden ge-

~iyordunuz, bu yola saphmz, arkaruz
dan atlad1m bisiklete geldim! .. 

- ~imdi anlad1m! .. Sizi c;apkm si
zil .. Demek gene beni korkutmak isti
yordunuz oyle mi? 

- Korkutmak istiyordum ama dog
rusu bu sefer kcndim korktum ve ce
S?..ret edemedim ... 

- Nii;in? 
- insaru o kadar fena payhyorsu-

nuz ki siz? Ge~en gece soyledikleriniz 
hfila kulaklanmda <;mllyor! .. 

- Demek c;ok miitcessir oldunuz 
ha!.. 

- Tabii! .. Beni bir kii~tik mektepll 
klz gibi azarladm1z! .. 

- Arna siz de bu mektepll klzdan 
daha ~ok biiyiik dcgilsiniz kl!.. Hele 
bu klsa pantalonunuz, yakasi ac;Ik 
ipek bluzunuzla bilsbiltlin kii~illc: 
mektepli k1z oluyorsunuz! .. 

- Ben 19 ya~ma girdim!.. 
Bcdri gilli.iyor ... 
- Bi.iyiik bir ya? degil bu soyledl

giniz! .. Gene; bir klz ic;in 19 ya~, blr 
~ocuk ya~1dlr. 

- Amma ettiniz! .. Oyle ise biz ne 
vakit biiyiiyeccgiz? 

(Arkasi var) 
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IK©lfe~ ve feir©lee devirDnd<e D~tanlbuD Pendikten Y akac1ga git, 

istanbul hamamlar1 mek neden ~ok gii~tiir? 
On yedinci as1rda 

14536 hamam 
lstanbulda 
varm1~ I 

istanbul hamamlan hakkmda derli 
toplu maliimat Evliya Qelebideclir. 
Onun anlat1~ma gore: istanbulda es
kiden kalma iki hamam vardl: Azap
lar hamami, Tahtab hamaml. Tiirkler 
istanbulu aldlktan sonra yapllan ilk 
hamam, Irgat hamaJnld1r. Burada sa
ray hademelerl yikamrlardl. Azaplar 
hamarru, Bizanshlardan kalma ve 
•kefere tarzi mimarisinde» oldugu 
ic;in degi~tirilmi~, daha sonra Vefa ve 
Eyiip hamamlan yaptmlm1~t1r. <;u
kur hamam, bunlardan sonrad1r. Bu 
hamamlann bi.ittin levazmu Fatih 
evkafmdan tesviye olunurdu. 

O zamanlar, camiler ic;in oldugu gi
bi, hamamlar ic;in de tarihler yazilir 
ve kap1lanna hakkolunurdu. Fmdlkh
da en eski hamamlardan Molla hama
mimn tarihi ~udur: 

Gorenler ol makam1 dilki.i§amn didi 
tarihin 

Lehi deryada seyran eyle hammamm1 
mollanm 

Tavukpazarmdaki Valide Sultan 
hamammm tarihini de koca mimar 
Sinan agmn ( tezkerettilbtinyan) lll1 

yazan ve oliimiine de tarih dti~ii.ren 
~ir Sai yazrru~tir: 

Goriib itmam1m Saii dai didi tarihin 
Yap1ld1 Validc Sultan hammam1 §erif 

oldu 
Damad ibrahim pa~anm Nev~ehir

de yaptrrdlg1 hamamm tarihini yazan 
da, ~air Ncdimdir: 

Cudii ihrahim pa~a germ idiib bazarm1 
Buldu bu hammam ile bu §ehri ziba 

abi.i tab 

Nedim, Nev~ehirli Ibrahim pa~a ic;in 
yazdig1 bir kasideye bile parlak bir 
hammamiye ile ba~lam1~tir: 
Sepidedem ki oldu dide habdan bidar 
l-luru§a ba~lad1 nagah serde derdi humar 
Hezar za'file hammama dogru azm itdim 
Kerner Kiseste perankende Ku~ei destar 
Varub o halle hammama iiftii hiz iderek 
ldince ku~ei halvetde caigah1 karar 
Ne gordi.im ah a man er aman bir afeti can 
Celiib yammda gi.ine~ gibi oldu lem'a 

nisar 

Hatta hamamlarda olen padi~ahlar 
da vard1r: Sarho~ Selim ... 

Fakat saray hamamlan ne bic;imde 
idi? Bugtin Topkap1 sarayinda harem 
dairesindeld hamam, ufak, fakat ap
aydmliktir. Nur ve ziya, sarayin en 
nefis c;iniler ve yaldizla stislti odala
nndan ziyade hamammdadir. Banyo
lan, yald1zll ve kilitli y1kanma yerle
ri, kurnalan ve musluklan hep birer 
sanat eseridir. Fakat Evliya c;;elebi, 
dordiincti Muradin gilmam hassasm
dan oldugu ic;in, hamam1m gordi.igu 
gibi tasvir ediyor: 

«Dort taraf mda gzlman hasselerin 
magselleri vardtr. Orta yerindeki ha
mami ibretnilma padisaha mahsustur. 

:Yiiz aene evvel bir latanbul hamammm ~ 

Kii$elerinde milteaddid havuz ve fiski
yeler ve fevvareler vardir. ~adirvanla
rin ve kurnalann Zii.le ve taslan altin 
ve gumiqdendir. Bazi kurnaya bir lii
leden hem soguk ve hem sicak su ce
reyan eder. Do~emeleri hep kiymettar 
ta#ardandir. Duvarlarznda misk ve an
ber kokar. Kubbelerinde olan billar ve 
neciflerin me$alesinden hamam mii.s
tafjrakz envar olur. Duvarlarzndan bir 
kit'a ark cereyan etmez. Ademe hara
ret vermez. Bazi halvetlerinde altin ve 
gilmii.$, murassa iskemleler vardir. Rev
zenleri canibi ~arkadir. Ekseri tJskil
dar ve Kadikoyune nazirdir. Camektln 
kapismm sagi matraphanedir. Sol ta
raft hazinei hassa kubbesidir.» 

i~te, Kanuninin oglu sarho~ veya 
san Sultan Selimin i~inde oldi.igu ha
mam, bu hamamdlr. 

Ttirkler istanbulu, aldJ.ktan sonra 
caroller kadar hamamlar da yaptir
dllar. Yalruz mimar Sinan on altmc1 
as1rda istanbulda 31 hamam yap~
tir. Bir de, Kefede. Evliya Qelebinin 
rivayetine gore, on yedinci as1rda, 
viizera saraylanndaki hamamlarda 
ic;inde oldugu halde, istanbulda 14536 
hamam varm1~! 

istanbulda sultanlann ve vtizera
mn hamam yaptrrmalan i<;in divan
dan htikiim ~1kartmak Iftzundl. Kanu
ninin klz1 Mihrimah sultamn Edirne
kaptsmda yaptiracag-I hamam iyin 
1565 de, K1l1<( Ali pa~anm Tophane
de yapt1racag1 hamam i<;in 1583 de, 
Taciitteva1ih rnuellifi ~eyhislftmi enam 
hoc a Saddedin ef endinin Be~ikta~ta
ki hamam1 ic;in 1587 de divandan hu
kiim sadlr olmu~tur. Bu htikilmlerin 
niimunesini gostermek i~in yalruz 
Mihrimah sultan hamann i~in yazilan 
htikmii okumak kftfidir: 

«istanbul kadzsina hiikilm lei, haliyen 
seyyidetul muhadderat sultan damet 

ismetuha darii.ssaltanatii.ldliye mahmiy
yei Kostantaniye hamahallahil taala 
aniilbeliyye Edirnekapmnin ig yilziln
de miiceddeden bina olunan camii 1'ur
binde hamam bina eylemek isticaze 
ettil.gil ecilden izni $erifim mukarin 
olup buyurdum kt ztkrolunan camif 
kurbunda milk yerinde mumaileyha 
conibinden hamam bina ettikde $er'i 
~erife muhalif kimesneye dahl ve taa1·-
1 uz ettirmiyesin, fi 11 muharremill
haram 973 (1565). 

On yedinci asirda istanbulun suyu 
ve odunu miihim bir mesele te~kil et
ti. Derhal yeniden hamam in~ edil
memesine karar verildi. 1182 (1768) ta
rihinde ~Ikan bir htikiimde aynen ~ 
satirlar yazlhchr: 

Bade ezin gerek istanbul ve Usktt
dar ve Galata ve levahiklerinde ve 
gerek Eyiip Halle! ve Bogazi~inde va
ki olan kasabatta ve ~ifte ve tek ~ar-

~ hamarm bina ve ~asma mimar 
b~ olanlar ve sairler taraflanndan 
bir tarikle izin ve ruhsat verilmeyiip 
men'i killlt ile men ve ref olunmaSI 
babmda fermaru htimayu.num ~eref
yaftei sudun olm~tur. 

Maamafih mevcud hamamlar, is
tanbulun ehli dil zi.irefasmm zevkine 
ve eglcncesine gene kifayet etti. 0 ha
mamlarda ne gelin ?enlikleri yapll.
madl, ne dilber gelinler yikanmadl! .. 
Sac;1 futadesinin hab1 gibi pejmi.irde 
Nigalu a~1kmm hatm gibi bimar 
Viicudu ham giimi..i§den beyaz gulden 

nerm 
Boyu heni.iz yeti§mi' nihalden hemvar 

Ahmed Refik 

Braddok-$~eling 
ma~z kararla~tz 

Alman boksorii Agustosta 
Nevyorka gidiyor 

iki ay evvel zenci Joe Luiyi doven 
eski diinya boks agrr slklet ~ampiyo
nu ~mellingin oniimiizdeki ey
Hllde Nevkorkta diinya boks ~am
piyonlugu i~in ~imdiki diinya boks 
~piyonu Cimmi Braddok ile kar~
la?mas1 takarrii.r etmistir. Bu maksat
la ge~cn hafta Berlliie giden Madi
yon Skuar miidiirli, ma~ mukavelesi 
i~in ~melingle prensib itibarile mu
tabJ.k kulmi~t1r. 

f;>meling aglebi ihtimal ~.ntrcnman
larina ba~lamak ve bu mac;a hazir
lanmak ic;in agustos ortalannda Nev
yorka gidecektir. 

Ilk kuru azom mahsula 
izmir (Ak~am) - Menemen hava

lisinde yeti~tirilen ilk kuru iizilm 
mahsuliinden bir ~uval, izmir borsa
sma getirilini~tir. Borsa tizti.m mti.me
yyiz heyeti, bu tizti.mii tetkik etmi~ ve 
tabii evsafta bulm~tur. Ilk kuru 
iiziimii yeti~tlrmege muvaffak olan 
bagc1, Silleyman adinda ~~kan bir 
koyltidiir. Mahsul izmirde komisyon
cu Menemenli Hlfziya gonderilm1~ ve 
o da, borsaya venni$tir. 

Bu ~all~kan bagc1ya borsa idare 
heyetince ikramiye verilmesi karar
la~tirllnu~tir. Bu ay sonunda izmir 
piyasasma 1000 ~uval kadar tiztim 
gelecegi anla~Ilmaktadrr. 

Bir ~ok komisyoncular, piyasada 
1000 ~uval tizum toplarunca piyasa
run a~Ilmas1 mi.italaasmdadrr. Her se
ne oldugu gibi 3000 c;uval toplanarak 
piyasa ac;Ilacak olursa al1c1lar gene 
nazll davranacaklardlr. Onun i~in 
uzfun piyasasmm erken a~11mas1 1.s
tenmektedir. 

Istanbulun bu iki giizel sayfiyesini bi 
yolla birbirine baglamak laz1md1r 

Son senelerde, Pendik <;ok ragbet 
gormektedir. Bilhassa doktorlar ve
remli hastalan ic;in burasrm tavsiye 
etmektcdirler. Yalruz bu sebepten 
de~, diger bir <;Ok noktalardan Pen
dik diger sayfiye yerlerine tercih cdil· 
mektedir. Bu ytizden, Pendikte ev ki
ralan, Yakac1ga nisbetle daha paha
hdrr. Yalmz Pendikte su meselesi ha14 

ledilememi~tir. 

Pendige en yakm menba sulan i?e 
ker ve Giimii.$ sulandrr. Bu sular ara
balarla nakledilmektediJ.·. Gec;en defa 
yazd1g1m1z gibi damacanalar ic;inde, 
arabalarla su nakletmek pahal1ya rnal 
olmaktadir. Pendik belediycsi, ~cker 
suyun u Pendige nakletmek ic;in, or
taya bir sermaye koyacaktir. Bu su
retle i:;;cker suyu borular vas1tasile 
Pendige aklttlacaktrr. Pendik ile Ya
kac1ktald i:;;eker suyu menba1 arasm
daki mesafede be~ kilometre oldugu
na gore, bu i~in b~arllmas1 i~in bi.i
ytik bir sermayeye ihtiyac; yoktur. 

Yakac1k sulan Pendige nakledile
cek olursa, Adalar halkl da daha ucu
za su i<;ebilecektir. Bugiinkti $Crait 
altmda, bir damacana su, Yakac1k
tan, araba ile Pendige 30 kUJ.·u$a ta
~uunaktadir. Sular borile ta~m1rsa, 

aradaki bu masra.f pek tabii olarak 
ortadan kalkacaktrr. Bu itibarla Pen
dik belediyesi, yalruz kendi mmtakas1 
i~in degil, aym zamanda Adalar hal
k:l i~in de faydal1 bir te~ebbiise giri
~ecektir. 

Pendik belediyesinin imar projele
rinin esaslarmdan biri de, Yakac1k ile 
Pendik arasmda s1kl bir mtinasebet 
tesis etrnektir. Bugtinki.i ~erait altm
da, Yakac1k ile Pendik arasmda mti.
nascbct mevcud degildir. Yakac1k ve 
Kartal arasmda tren saatlerine uy
gunu, muntazam otobi.is seferleri ol
dugu halde Pendige giden bir vas1ta 
yoktur. Esasen Yakaclk ile Pendik 
arasmdaki yol, otomobil sefcrlerine 
pek miisaid degildir. Su ta~1yan ara
balar bile, bu yollardan zorlukla 
ge~mektedirler. 1nsan bu mii~kilatI 
gordtikten sonra bir damacana suyun 
Yakac1ktan Pendige kadar neden 30 
ku~a ta~md1gma hayret etmiyor. 
Halbuki arada iyi bir yol olsa, Yaka
cJ.k hallo slk slk Pendige inebllecek
tlr. Bu suretle halk Pendikte deniz 
banyolarmdan istifade edebilecektir. 

Yakac1k ve Kartal arasmda iyi bir 
yol oldugu halde, Kartalda deniz 
banyosuna elve~li yerler yoktur. 
Pendik ile Yakaclk arasmda iyi bir 
yol olmamas1 yiiziinden Yakac1kta 
sayfiye hayatrm ge¢renler deniz ban
yolarmdan mahrumdurlar. 

Diger taraftan, Pendik halkl da 
Yakac1gm menba sularnun bulundu
gu koruluklarmdan ve diger gezilecek 
yerlerinden istifade edemiyorlar. Pen
dikte oturan bir adam, Yakac1ga gel-

mek ic;in, Pendikten trene binere 
Kartala gelecek, orada otobils bekl 
yecektir. Halbuki Kartal istasyonu 
daki otobiislerin Yakac1ga, harek 
zamanlari, Haydarpa~a treninin Ka 
tala gelisinc gore tanzim edilmisti . . 

Bu ~erait altmda, Pendikten Ka 
tala gelen bir yolcu, otobti.se bin.me 
ic;in, Haydarpa~adan gelecek tre 
beklemege mecbur olacaktir. Hasll 
Penclikten Yakac1ga gitmek ic;in uzt 
bir zarnan sarfedilecektir. 

Maamafih Yakaclkta uzun yol y· 
riimcge merakll. kimseler, mayolari 
kollarma alarak, Yakac1ktan Pcndi 
dogru ytirtimektedirler. Yaya yur· 
yi-i>Ie Pendige bir saatte van.lrnakt 
dir. Fakat yolun etrafmda tek b. 
aga<; olmadigmdan giine~ altmd 
s1f banyo yapmuk i<;in bir saat y 
yiirilycnlere pek az tesadlif edilme 
tedir. Diger taraftan, Pendikte ot 
ran hie; bir kimsenin Yakac1k kor 
larmda bir bardak su ic;mek i<;in Pe 
clikten Yakac1ga yaya ytirildi.igi.i 
gori.Umemi~tir. 

Pendik belediyesi her iki sayfiy 
arasma bir yol yapmag1 dii~tinuyo 

Fakat belediye btit<;esile bu i~in b 
~anlacagr $iiphelidir. Yakac1k ko 
odasmm da bu yolun yap11masm 
yard.Im edecek rnali kudreti olma 
gllll soylemege bile liizum yoktur. 
iki sayfiye yerinin birbirine bagl 
mas1 i!}i, kii<;tik belediyelerin ve ko 
odalarmm i!}i olmaktan ziyade de 
let i~idir. Nafia vekfileti her iki tar 
fma agac;lar dikmek suretile gi.iz 
bir yol yaparsa hem Yakac1ga, hem 
Pendige buyi.ik bir hizmet etmi~ olu 
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Posta ittihadma dahil olmayan 
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Adrea tebdili i~in yirmi be, 
kurutluk pul gondermek laz1mdir. 
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Ge~en halta Fransada Nis civannd'.a Sainte Maxime limanmda bir yatu 
yangm ~Ikm.l~tir. Ate~, diger gemilere de sirayet etmek istidadm1 gosterdi 
gmden limanda bulunan bir tahtelbahirin bir lki gillie atarak yab batrrmas 
istenmi~tir. Tahtelbahir yirmiden fazla gtille atrru~trr. Gerc;i yat1 batir 
mi~tir. Fakat giillelerden bir ~ogu civardaki bir koye dlil?m~, evlerin duvar 
larlnl delmi~, epice zarara sebeb olmu~ur. Resmimiz yangm ~1kt1g1 siradE 
Hippocampe ismindeki yati gosteriyor. 



80.lre 8 

OR_ 
J 

Olimpiyad me,alesinin yakllma 
merasiminde bir a,k maceras1 

Sinema y1ld1z1 me1aleyi ta11yan bir beyaz Ru1 
delikanl111n1 begenerek yan1nda Berlin• gotiirdii 

~ delikanlJ, san~mchr. Annesl Rum, ba. r ---·~---

] basi Rustur. <;ehre itibarile ~al ll memleketleri halkma daha ziyade 
benziyor. Vticudu ve ~ehresi fevkall• 

Alman sinema ytld1zmm Berline gO
tilrdilgii Anatol Dobribanski me~Ieyi 

elinde ta~1yarak ko11arken 

Berline gottirillecek olan olimpiyad 
rnc~alesinin yakllma merasimini fil
me c;ekmek ic;in Yunanistana gitrti.it 
olan me~hur Alman sinerna yildlzl 
Leni Rifenstalin Atinada gec;irdigt bir 
macera, Atina gazetelerine uzun bir 
mevzu te~ ediyor: 

Yunan gazetelerlne gore sineme. 
y1ld1zi, olimpiya kasabasmdaki eskl 
mabedin mukaddes mihrabmdan ya-
kl.Ian me~aleyi ta~1yan Yunan atletl~ 
rinin filmini i;ekerken, Pirgos kasaba,.. 
smda yerle~mi~ olan beyaz Rus miilo 
tecilelinden ressam Dobrianskinln 
henuz on sekiz ya~mda c;ok gilzel bt. 
delikanl1 olan oglu Anatolu gorerell 
viicudlinil ve giizelligini c;ok begen• 
mi~, derhal onu yanma alarak Atina,.. 
ya donmil~ Grande Bretagnes otelln• 
de ona hususi bir daire tahsis etmi.1-
tir. Bu hadise, y1ld1zm bu giizel dell- 1 

kanhyi sevdigi ~ayialarmm c;1kmasma 
ve gazetelerde yer bulmasma sebebi· 
yet vermi~Ur. Sinema y1ld1zmm bu 
kadar Yunan atletleri arasmda, Rus 
miiltecisinin oglunu begenmesl, her
kesin agzmda dedikodu mevzuu o1,U· ; 

yor. Ress:imm oglu, babasma milsta
cel bir telgraf c;ekerek sinema yildt· ! 

zile beraber Berline gidecegi cihetle, 
niifusunun acilen kendisine gonderil
mesini istemi~tir. Leni Rifenstalin 
bu a~k maceras1 hakkmdaki ~ayiala
nn ne dercceye kadar dogru oldugu 
belli degildir. 

Sinema y1ld1zmm yanma aldtg1 bu 

Atina (Hususi muhabirimizden) -
2 agustosta bura stadyomunda esld 
diinya serbest giire~ ~ampiyonu 

Cun Londos ile kar~Ila~acnk olan Di
narll Mehmed, yanmda bCl.bas1 Yusuf 
ve Miilayim pehlivan bulundugu hal· 
de, buraya gelmi~tir. Dinr.rbmn bu· 
raya gelmesi ve Cim Londosla karp
J~ak. arifesinde bulunmrun, bu.rad& 
guntin meselesini te~ ediyor. Hal· 
1".m bu mac;a gosterdigi alaka o kadar 
bilyilktiir ki, bu ma~ta 70 ~ 80 bin kl· 
~ilik bir seyirci kalabahgir.m buluna
cag1 ve has1Iatm 2 milyon dr:llunlya 
yakm bir para tutacagi muhakkak 
gorillmektedir. Mac;m 26 temmuzdan 
2 agustosa b1rakllmas1 da halkln me
rak ve alftkamm daha ziyade kurca.
lamak ve daha fazla has11at temln et.
mek i~indir. 

Bura spor mahafili, kendi topragm· 
da ve binlerce takdirkarlan arasmda, 
Dinarh Mehmedle kar~1la~acak olan 
Londosun galib gelccegi kanc.atinde
dir. Bu ma<;m hakemi de henilz tayin 
c.:dilmcrnistir. Maamafih hususi bir 
mac; olduguna gore hakemin Yunanh 
olacag1 pek muhtcmeldir. 

Dinarlt Mehmed, kendisile gori.i~en 
Yunan spor muharrirlc.ine neticeden 

de mtitenasibdir. 
Anatol Dobrianski kenclislle goru

~en Yunan gazetecilerine sinema ytl• 
dlzile nasll tam~tiguu anlatnu~ ve 
demi~tir k.i: 

- Leni Rif enstal, olimpiyad me~· 
lesi mukaddes mihrabdan hareket et. 
mezden bir giin evvel ilk ko~acak 40 
atleti gormek arzusunu izhar ettl. 
Y1lchz, arkada~lanm arasmda en ziya.
de beni tetkik etti, ~ehremin profilint, 
vilcudiimiin tenasubi.inil ~k begendi 
ve yarundaki terciiman vas1taslle, 
hangi kilometrede olimpiyad me~lesl 
ta~1yacagnm sordurdu. Kendisine 37 
i.nci kilometrede ko~acagnru soyle
dim. 

Artist, ba~ka bir ~ey soylemeden ya-
mmdan aynldl. Ertesi giin 37 inc! 
kilometrede arkada~imdan olimpiyad 
rne~alesini al.J.rken, bir cok vaziyetler
de ve ko~rken filmimi c;ektirdi. Bir ki
lometreyi ko~tuktan sonra yaruma 
yakla.µrak olimpiyad filminin baZI 
dahill sahnelerini ~ekmek ic;in kendi· 
slle beraber, Berline gitmeyi kabul 
edlp etmiyecegim.1 sordu. 

Baham miisaade ederse ve kend.im 
aslen beyaz Ruslardan oldu~ d
hetle, pasaportum.u vize ettirebilirse 
kendls1le beraber gldebllece~ ceva-

M~hur sinema yildm Lenl Rifenstal 

bmi verdim. 0, buti.in zorluklan ber
taraf etmegi tizerine aldl, ben de ka
bul ettim. Goriiyorsunuz ya ben de st
nema yildlZl olacagun. 

Gazeteciler sordular: 
- Sinema ytlchzuun seni sevdigtnl 

soylftyorlar dogru mudur? 
Beyaz Rus delikanhst, bu suale men

ft cevap verirken, yilchzm malyetinde
kilerden biri, ona i~aretlerle bu mu· 
havereyi klsa kesmesini ellle ~et 
edlyordu. 

Olim.piya rnabedinin mukaddes mihra,b1 oniinde duran ve m~lenin yaJnlma 
merasimine ~tirak eden Yunan 1nzian 

Yunanh Cim Londos iki Yunan pehlivanile antrenman yaparken 

~ok timidvar bulundugwm beyan et- I - e:Londosla giire~mek i~ dort 
~ ve de~tir ki: tenedenberi pe~inde ko~yo.nium.. Ka· 
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eursacra iarfhisurlara 
tecavUz ediliyor 

Sur burclan iize rinde yapJlan binalar 

Bursada otedenberi, vakti vakit ta
rihin affedemiyecegt (Killtdr tahrip
ciligi), vakalarma ~d oluruz. On 
iic yll evvel elektrik tcsisatl icin Ye~il 
camiin ~ini mihrabmm kalbgAluna 
~akllnu~ bir demir kazig1 ve buradaki 
camm ~inilerin tahrib e~ oldu
gunu gori.ince yaptigim ne~yat ilze-
1ine mahkemelik olmUJ?tuk. 

Yilz ytldanberi Olii gomfilmiycn 
Kurdoglu mezarhgi g~en ylllarda 
sessizce ortadan kaldlrtl~, gene bu 
g~en yillarda ylllardanberi metrftk 
bulunan Devecilcr mezarhgi da ayru 
il.kibete ugram19ti, ormanllk halinde 
olan servileri kesilmi~ olan Deveciler 
mezarllgmm par~alanan mezar ta~-
1armm yuvarlak b~Iar1 o sirada ~e· 
~ fotograflarda t1pkl lahana tar
las1 gibi goriilmektedir. 

Bu iki mezarllkta Bursada yeti~mil} 
veyahud orada yerle~erek olm~ Turk 
uluiar1 gomiilti idi ki bunlar gerek 
askerlikte gerek ilim ve ktiltiirde mil
letine ve tarihine yii.ksek hizmetler 
yapnul} tazime ve htirmcte Ia.yik ~ah
siyetlerdl. 

Bu mezarlJ.klann tahribinde goste
rilen zahiri sebeb: (~ehir i~inde me· 
zarllk olmaz) kanaati idi, bu kanaat
te hep bcraber isekte gene Bursa ~ehri 
ic;inde tesis edilmil? olan (Asri mezar
llk) m ~ehrin metha1inde vc mtihim 
bir yol ustiinde bulundugmm goril
yoruz. Bu tezad kar~ISmda (Tahrip
~ilik) damgasnu vurmakta tereddtid 
edemeyiz, bu zihniyette Lilleburgaz
da yeni binalara t~ tedarik etmek 
icin Sinamn kervansarayim kor kaz· 
maya havale eden, Diya.nbekirde :;;e
hire hava vermek ic,;in sw-lan ylkmaga 
kalkl~an ve Edirnede kohncle~mi~ 

diye Ytldmm Beyazidm Viyana sefer
lerinde Ti.irk ordularma yol veren 
ktspriisi.intt yikmak istiyen kor zih
niyetten b~ka bir r,ey deglldi. 

tan Bursa hisarmm tarih sahifele
rinde miihim bir varllgi vardlr. Os· 
man ogullannm saltanat kavgalan
na, Karaman ogullanrun Osmanh
lan c;ekememezlik tezahiiratma sahne 
olan Bursa hisan bu baklmdan da 
Turk tarihine mal olmu~tur. 

Bu surlarm en cazip ve gaze c;ar
pan buri;lan, on tic; y1l evvel yerinde 
yapt.Ignn sulu boya bir tablonun yu
kandaki fotografmda gorillen k:l.slm~ 
dlr ki bu kls1m Tabakhane ilstUnden 
Ulu camiye ve Bursa ~ehrine bakar, 
i~te tecavilz de bu klsunda olmu~tur. 

O vakitki Bursa valisi olan sab1k 
birinci umumi miifctfu? bay Hilmide 

. asll mahfuz bulunan ve bir mimar 
sadakatile gordligiimu tespit ettigim 
bu tabloda gorilldiigii vec;hile daha 
o vakit buradaki burc;lann i.izerine 
evler yap1Irnak suretile tecaviiz edil
mi~ti. Biz bu tecavii.zleri son ylllan
nuzda tashih edecekken hikaydi yii
ztinden bu tecavilz adlm adlm ilerle
~ ve surlarm oniine yeniden bir ta
kun binalar ve surun ilsti.ine de ge.;en 
sene bir kargir ev daha yap1lnu~tir. 

Fakat i~ bununla da kalnnyarak 
haber verildigine gore bu kargir yeni 
evin sahibi ilzerine kuruldugu bur~ 
cun asirlarm yalad1g1 cephesindcki 
kesme ta~larm arasm1 har~la diizel
tcrek iizerine badana c;ektirmege 
kalh'1~nu~tir. Ve bu i~in scssiz yilrii
di.igilnu goren bu zat buraya a~gJ.

dan bir de merdiven kuracag1m soy
lemekteymi~ .. 

Bursa ~ehrinin tmist celbetmek 
davas1 da vardlr. Degerli Ti.irk abide
lerinden ziyade orada Roma, Bizans 
ve Bitinya eserleri aramay1 itiyad et
mi~ olan yabanc1 turistleri en c;ok 
alakadar etmekte olan bu surlarm 
en goze ~arpan kIS1mlarm111 ugrad1g1 
bu tecavilz yabanc1Iar nazarmda da 
aleyhimize pek fena ve yanl~ hiikiim
ler vermege zemin hazirlarm~ olacak

Kill ttir sava~lffilz hararetlenmeden tir. Tahaf1ma giden bir tezadl hatir-
evvelki yillara tesadiil eden bu facia- lamaktayim: 
Ian millt ma.tern ~eklinde kendl ken- Gec;enlerde gazctclerde okuyup du-
dimize hatlrlamak ve unutmamak ruyorduk, burada cski Osmanll sara-
rn.Zlilldlr, fakat ~u sat1rlarda bwilan ymm bulundugu ~imdiki hastane 
hahrlayi9rm oldukc;a ac1 yeni bir va- binas1 altmdaki mahzenlerde tariht 
kaya dayanmaktadlr; zira bugti.nler- eserler aramak uzere haf1iyata kal-
de de Bursa surlannm tecaviize ug- kl~an ve buralarda ktiregin devirdigi 
ra~ oldugunu goriiyoruz. topraklar arasmdan ne idilgi belirsiz 

Pruzyas, 'Ilrayan, Plim, Anibal ve klymetsiz bazi e~ya klrpmblarma 
vesair tarihi ~ahsiyetlerden bize ha- Bitinya eserleri diye ehemmiyet ve-
berler veren ve Osman ogwlarmdan ren Bursal11ara tarih ve asanatika 
evv~lki medeniyete aid olan Bursa- meraklis1 demege kal10~1rken hisara 
daki (Hisar) m, milli tarih bakmun· yapllmakta olan bu ciiretkar tccaviiz· 
dan da Bursa fatihi Orhanbeyin fet- Iere tahammiil etmesine bilmem ld 
binden sonraki medeni ~rcilik ne mana vermeli ve bu tezadl nasi.1 
zihniyetlni ve Tilrk l[iehirlerindeki tefsir etmelidir. Mimar 
184N ve idare yucellgini bize anla- Sedat <;etinta$ 

•111-•--1111111111111n11111111u11111111111111num1111111111111111111111111tm11111111111uummu1111111UJm111111u11uun111111111111nmum11n1111D" 

naatim, benden ka~tigi merkezinde 
idi. En nihayet onfuntizdeki paz:ir gii
nu onunla kar/ill~yorum. Bu mac;, 
benim icin her ~ydir. ~ayed Londosu 
yenersem. biiyilk bir ~Ohret ka.zanaca
gun. Bu ~ta yenllirsem Karyerim 
bitecektlr. Londosa kar~ hie,; bir gii
re~inin muvaffak olama.dlguu yap-
m~ta kendimde lrudret ve kuvvet 
bissediyorum. Herhalde Londosu ye
necegim.> 

Londos ta kendislle c-ori.Ujen gaze
tecilere demi~tir ki: 

Dinarlt Amerikada Detro1tte ben
den ugradl~ hezimet1n tntlkanum 
almak istiyor. Bu itibarla ~~
miz c;ok ~ettn ve zorlu olacak. <;ok 
tecri.ibeli bir gtlr~l olan babasrmn 

da Dinarllya refakat etmesi pek ma
r.idar bir hadisedir. Ben neticeden 
eminim. iyi blr surette kendimi an
trene ettim. Herhalde pazar giinii si
ze enteresan bir ma~ yapacagum va
dediyorum.> 

Dinarhrun Mfil~yimi de beraberin
de gottirmesl, antrcnmanlc.rma de
vam etmek ic;indir. Londos, hergiin 
muayyen saatlerde Atina stadlrtda 
halkln onilnde, iki Yunan pehllvanile 
antrenm:mlar yap1yor, ~evikligini art· 
tirmak ii;in aga~lara tlrrn!'lrutrak a~a
giya sarklp sallamyor. Yunan gazete
leri bu usuliin Londosa mahsus blr 
~ ntrenman oldugunu kaydediyorlar 
\e ncticeden ~ok iimidvar goriiniiyor· 
t~. 
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iclal iki giindenbcri Bilyukadada 

otelde idi. Fakat can s1kmtlsmdan 
pathyordu. Sebebi pek sade: Otelde 
onu alakadar edebilecek kimse yoktu. 
Otel bombo~ denilebilirdi. Eski za
manlar modasma gore ~i~an bir an
ne lle lozi Nihal. Sonra, y~h. me~gul 
olmaga degmez bir ild cidcli erkek. 
Beyaz Ruslardan Tatiana isrninde bir 
kadm ki rnutlaka sorsan1z kendisine 
Grand d~s d.iyecekti. Sonra, ye
meklerini otelde yiyen ve geceyi kim 
bilir nerede gec;iren avukat Kamil. 

Bunlarla sofra ba~mda birle~lyor
Iard1. Yemekten kalktiktan sonra hie; 
birile ho~ bir vakit gec;irilemezdi. Yal
mz, bu tenhalJgm bir faydas1 olur
du. Arada bir nevi yabanc1 ve uzak 
blr samimiyet teessils etrni~ oldugu 
ic;in, ak~arn yernekle1inde tatb tatb 
dedikodu yapmak kabil oluyordu. 
Dedikodunun en taths1 da iclal ile 
avukat Kamil sofrada olmad1g1 za
man ortaya c;1k1yordu. 

Bunlann ikisi de genc;tiler. Neden 
blrbirlerile ahbab olacak yerde yiiz 
yilze geldikleri zaman ba~lanm c;evi
riyorlardi? Gayri tabii bir vaziyetin 
elbette merak edilecek blr sebebi ol
mak laz1md1. 

Filhakika, bunlann birbirlerine 
ooyle yiiz ~evirmeleri sebepsiz degil
dl. iki sene evvel, avukat Kamil ile 
tcHU gene Bilyiikadada ni~anm1~
J:ud1. Fakat gi.iniin birinde iclal Yii
ruk Alide yalmz b~ma denize girdi
gi, avukat Kamilin de latif bir kum
ral kadm ile birlikte yemek yedig! 
gori.ilmti~ti.i. 

Aralannda ne olmu~tu acaba? Me
sele pek basltti. Bir gece evvel, fclfl.l 
ile aym otelde oturan KAmil, iclali 
odasm:i b1raktiktan sonra kendi oda
sma ~ekilmi~ti. Daha dogrusu kendl 
odasma ~ekilf yorum zannetmi~ti. Ha
Jdkatte, Iatif bir Rum kadmmm otur
dugu odaya yanh~lrkla giriverrni~ti. 

Hay1rl1 dostlar tarafmd:m derhal 
haberdar edilcn iclal hiddetinden sap
san kesilmi~ti. t~te otel halkl bu hika
yeyi bilmedikleri i~in gen~ kadm ile 
nvukatm birbirlerile ahb~phk etme
melerine ak1I erdiremiyorlardJ. 

Bir gece iclal He Rus k:idm1 ve lki 
ciddi erkek salonda oturmu~Iar, avu
kat Kami! He ~isman kadm ve klZl Ni
hal ic;in dedikodu yap1yorlardi. Erkek
lerden biri: 

- Kurnaz herif, diyordu. U~ gtin
dilr ~i~man kadmm oyle yiizUne gilHi
yor ki, k1z1 clde ctmek ic;in iptida ana
smm tevecci.ihiinil kazanmaga c;ah~1-
yor. 

iclal bu sozleri i~itir i~itmez hemen. 
kulaklanm kabarttI. Birdenbire ic;in
dc garip bir tasavvur viicud bulmus
tu. iki sene evvcl Kamilin yaptig1 m~
ameledcn duydugu aCI, kalbinden si
lfnmemi~ oldugu ic;in bir intikam his- ' 
si beslemesi pek tabii idi. Giiniln bi
rinde ondan intikam almak en biiyi.ik 
emeli idi. Bunun ne ~ekilde olacagm1 

bilemiyordu. Fakat herhalde bir f1r
sat zuhur ederse ihmal etmiyecekti. 
~imdi bu ~m KAmil ile Nihal ve 
~man kadin arasmdaki miinasebet
lerden bahsolununca, i~e bu intikam 
tasavvuru kabili lcra bir ~kll ald1. 

Beyaz Rus kadm1 Tatiana h~li te
ravetini muhafaza etmi~ zarif ve gii
zel bir kadmdi. KAmil kiic;iik Nihale 
gozlerini dikrneden evvel ona kur 
yapmaga c;ah~m1~ti. Bu geceden itl
baren Rus kadm1 Kamile iltifat et
mege ba~hyacak, iltifati gittik~e art
tiracakti. Nihayet ona geceleyin oda
smda bir randevu verecekti. Yalmz 
Tatiana 15 numarah odada otururken 
randevuyu 16 numaralI oda ic;in vere
cekti. Qilnkil oras1 ~i~mtm kadmm 
odas1 idi. Kamil otelde oturrnad1g1 
ic;in kimin kac; numarall odada otm
dugunu bilmczdi. 0 gtize1 Rus kad1m
m bulmak iimidile 16 numarah oda
ya girince, kendisini ~i~an kadmm 
kollan arasmda bulacaktI. 0 zaman, 
galip bir vaziyet hastl olacakt1. Uc; 
giindenberidir vakla ~i~an kadmm 
pek ytizi.ine gtililyordu ama maksad1 
Nihall elde etmekti. ~i~an kadm 
KA.mill odasmda gorilnce oraya ken
disi ic;in geldiginde ~iiphe etmiyerek 
hemen kollanm a~acaktI. Belki de 
feryad edecek, biitiin otel halklru aya
ga kalcbracaktI. Bu iki ihtimalin han
gisi vukua gelse KRmil pek berbad 
bir vaziyette kalm1~ olacakt1. 

iclali ihmal edip giizel bir Rum 
kadirurun odasma gitmek ho~tu ama 
boyle seksen kiloluk kart bir kadma 
istemiye istemiye ~khk etmek kolay 
tahammill edilir beJalardan olmasa 
gerekti. Bilttin otel halk1 kahkahadan 
kmlacaklard1. En c;ok gillen de, tabit, 
iclal olacaktI. iclal tasavvurunu Ta
tianaya ~ti. 0 da bu tertipten pek 
ho~landi: 

- Uc; gUne kalmaz, tuzaga dii~er, 
diye teminat verdi. 

••• 
Filhakika 'li<; giln ge-;ti. Yagmurlu 

bir gece id.1. Avukat Ka.mil kendisini 
miithi~ bir si.irpriz bekliyen 16 numa
rab kapmm oni.inde ytiregi ~arparak 
duruyordu. Etrafma bakmd1. Kapmm 
nurnaramna blr daha bakt1. Yamlma
dJgma emin olunca tokmagi ~evirerek 
ic;eri girdi. 

Ertesi sabah otel hallu ogle yeme
ginde toplanm1~lard1. Yalmz avukat 
Kamil meydanda yoktu. iclal, Tatia
na. ve iki ciddi erkek meraklI merakh 
~i~an kadmm yilzune bak1yorlardI. 
Acaba bu gece kadmm odasmda ne
Ier cerey::m ctmi~ti? Kamil sofraya 
gelince ne olacakti? Bir knvga kopar 
m1ydi dersiniz? Hayir. i~te Kamil de 
goriindii. Ycrine oturdu, her zamanki 
nezaketi ilc ~i~man kad1m ve ciddi 
tavrlle de Nihali ve sair mii~rilerl 
sel3.rnlad1. Tuhaf ~yl Bu nas1l ko
medya? Herkes hayret ve mcrak i~in
de Kamilln Iak1rd1larma kulak veri-

• KARA YELKENLi KADIR&A • 
• Yazan: iSKENDER F. SERTELLt 

iki gemiden bir saat icinde elliden 
cok gillle savurdular.. kilisenin can 
kulesi yikllch ve btiyilk kubbesinin 
bat1ya bakan cephesinde bi.iyi.ik bir 
delik ac;1ld1. 

Yerliler kilisenin ba~tan ba~a ha
rab olacag1m dti~iinerek ktimc ktime 
sahile toplamyor: 

- Ate¢ kesiniz .. blze kiliseye kadar 
gidip gelmek Ic;in iki saat milhlet ve
rlnizl Yunus reis orada ise onu pa
pazlann elinden ahp size teslim ede
llm ... 

Diye bagn~1yordu. 
Ali p~a kadmlan sahilde ahkoydu, 

erkeklere kiliseye gidip gelmek ic;in ild 
saat mtihlet verd.i. 

- Siz de papazlarla birlik olursa
mz, kanlanruzi, k1zlarm1z1 ve onlarla 
berabcr bilti.in l?Chri ate~e verir yaka
nm. 

Dedi. B~ta ~ehir muhaflZl Venedik
li Elyago oldugu halde yiizlerce erkek 
tepedeki kilisenin yolunu tirmanma
ga ba~ladilar. 

YUNUS REiSt ~ARl\UHA NASIL 
GERDtLER? .. 

Madona kilisesi papazlar1 ~in sar-

No. 46 • 

pa sardlgm1 gorilnce Yunus reise i~
kence yapmaga b~lanu~ard1. 

Bal? rahib Algorini: 
- Tilrk gemileri limana doldular .. 

Bunlann elinden kolay kolay kurtu
lamay1z. Haydi bunlardan biri elinize 
gec;mi~kcn aci.intizil almaga bakm! 

Diyerek biiyi.ik i~kence ~armih1run 
dibinde dol~yordu. 

Kilisenin yabancllara verdigi en 
bilyiik ceza (9arm1h i~kencesl) idi. 

Yunus reisi c;1r~1plak soynrak bilyiik 
tahta hagm ilstGne yahrd1lar .. kolla
nm, ayaklarm1 s1ms1k1 baglad1lar. 

Kara ctibbeli i~enceciler pek ya
man adamlard1. Bi.iytik ~arrn1h1, yi
lolan c;an kulesinin yeline uzatacak
lard1. 

Tilrk donanmas1 Yunus reisi ~ar
nuha gerilmi~ gorilnce kiliseye kar~1 
ne bir top atabilecek, ne de l?ehirde 
tahribat yapacaktl. 

Fakat, bundan sonra ne olacaktI? 

~ papaz Algorini ~ok heyecan
llych: 

- Tilrk kaptamm uzaktan ganm
ha gerilmi~ bir halde gosterirsek, 

, , . ·~aclyo ' ... 
29 Temmuz Cartamba 

Istanbul - 18: Hafif muai)d (plik), 
19: Haberler, 19, I 5: Muhtelif plaklar, 
2 0: Viyolonsel ve piyano: Stud yo ta· 

natkarlan tarafmdan, 20,30: Stiidyo or· 
keatralan, 21,30: Son haherler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajamt
nin gazetelere mahsus havadia aerviai 
verilccektir. 

30 Temmuz Pe~be " 

Ltanbal - 18 T akaim bahc;cainden na· 
kil. 20 - Sahhi konferans: Dr. Salim Ah· 
met ~al11kan, 20,30 SUtiidyo orkcaba· 
Ian, 21 ,30 - Son haberl~r, Saat 22 den 
1onra Anadolu ajans1n1n gazetelere mah· 
sus havadis servisi verilecektir. 

Nobet<;:i eczaneler 
.Bu alqam nobet~i eczancler tunlardar: 

$i~li: Ma~ka, Taksim, lstiklal cadde
sinde Kemal Rebul, Kurtulu:1 caddesin
de A. Galapulo, Beyoglu: Galatasaray, 
Posta sokagmda Garih, Galata: Topc;u
lar cnddesinde Hidayet, Kastmpa~: 
Miieyyed, Haskoy: ~eo, Eminonii: 
Bahc;ekap1da Mehmed K&ztm, Heybeli
ada: Halk, Biiyiikada: Merkez. BaJur
ltoy: latepan, Sany er: Asaf, T arabye, 
Y eniltoy, Emirgan, Rumelihiaanndaki 
cczaneler, Aksaray: Sarim, Beoiktq: 
Nail, Oskiidar: Sclimiye, Kad1koy: O~
ler ve Sotiryadis, F ener: Hiisameddin, 
Samatya: Emin R.idvan, $ehremini: Na
nm, Karagiimriik: Mehmed Fuad, Alem· 
dar: ~r~ N~et. Kuc;ukpazar: Y orgi, 

~ehzadeba~1: Ham di, Beyaz1d Cemi1. 

Berlin olimpiyad1nda 
AK$AM . 
Gazetemiz, 1 agustosta ba~hya

cak olan Berlin olimpiyad mtisa
bakalarm1 karilerine gilnii gi.inil
ne biitiin tafsilatile bildirmek i<;in 
laz1m gelen biltiin tertibatI alzru~
tir. 

Bu maksatla diin Berline hare
ket etm~ olan tarururuf ve loy
metli futbol hakemlerlmizden B. 
Ahmed Adem, daimi Berlin mu
habirimizden b~ka gazetemiz 
namma olimpiyad.l takib edecek 
ve biiliin miisabakalari gilnii gii
niine telgraf ve mektupla gazete
rnize blldirecektlr. 

yordu: 
- Nasil hammefendi, bu geceyi ra

hat gec;irdiniz mi? Firtmadan kork
mad1ruz ya? 

~i~man kadm dcrd yanmaga ba~
lad1: 

- Ah, hie; sorrnayimz. Ben yatag1-
m1 degi~tirecek olursam yerimi yad1r
garnn, goztime hig uyku girmez. 

- Yatagm1z1 m1 degi~irdiniz? 

- Evet. ~im~cklerden pek sinirleni-
yorum. Nihalcigim bana arka taraf
taki odasm1 verdi. Guya rahat etmek 
ic;in oraya gitmi~tim ... 

icial gene sapsan kesildi. 
Hikayeci 

Tiirklcr ate~i garc;abuk kesecekler .. 
buna ~phemiz yok .. yok ama, ondan 
sonra ne olacak? Tilrklerin elinden 
nas1l kurtulacag1z .. onlo.rm limandan 
~ekilip gitmesi ic;in ne yapacagiz? 

Diyordu. Kilisedeki papazlar: 
- Bu adam elimizde iken hie; kork

mayin! Donanmanm limandan uzalt
l~mas1 ~artile Yunus reisi serbest b1-
rakmz, diye haber gonderelim. 

Fikrini ileri stirtiyorlard1. 
Kilise heyetl nihayet son karanm 

vermi~ti: 

Papa.zlann teklifine gore hareket 
edilecekti. Yunus reisin gerili bulun
dugu bilytik ~rm1h1 sekiz papaz ya
kalad1.. kilisenin burclanna gotilrdil
ler. Qan kuleslnin y1k1ld1g1 yerc di
kerek, sivrl bir direk gibi yilkseltti
ler .. alt k1sm1111 ta~lara baglay1p b1-
rakhlar. 

Tlirkler bunu gorilnce top ate¢ni 
kestilerse de, tahta hac;ta gerili olan 
adamm kim oldugunu birdenbire an
hyamad1lar. 

Bu s1rada yerliler - Tiirk amiraline 
soz verdikleri gibi - bi.iyi.ik bir kala
ballk halinde kilisenin kap1Iarma da
yanarak: 

- Yunus reisi bize tesllm ediniz .. 
yoksa Tilrkler ~ehrimizi kill edecekler. 

Diye bagn~maga ba~lam1~lard1. 
Papazlardan biri kuleden halka ce

vab verd.1: 

Kur1unlu kii~iik bir 
nahiye merkezidir f akat 

Burada bir kazada oldugu kadar 
faaliyet goze ~rpar 

KUJlUDlunun umumi giriini.ifii 

~ (Akoam) - Kur1unlu, An
kara - Ereili demiryolu iizerindo 600 
ev)i n 3,000 niiluslu sfizel bir na
biye merkezidir. 

Kuabanm ralamt, I, 100 diir. Havan 
sailam suyu c;ok giize) ve boldur. Her 
tarafta 20 den fazla ~ctme akttit gorii
liir. 

Halkm yandan fazlasa c;iftc;i bir lusnu da 
ticaretle ugra11r. Ba1hca marangozluk 
ve bilhassa ta~thk aanatt ehemmiyetlo 
rol almaktad1r. 

<;ar11s1 diizgiindiir ve haf tad a bir de· 
fa kurulan pazan vard1r. 

KOL TOR V AZIYETl 
Kur1unlu nahiyesi kiiltiir noktasmdan 

zikre §ayan bir yerdir. Halkm yiizde 
doksan1 okur yazar. 6 muallimi 300 
mevcutlu bir ilk okulu vard11. Bu )'11. 
g~en 1ene okulsuz kalan civar koyler
den gelenler ~in '40 c;ocukluk bir yahli 
okul daha viicuda getiri:lmittir. 

Kur1unluda kiiltiirun c;ok eskidenberi 
ilerlemi§ oldugunu yazmak 18.zimdir. 
<;iinkii bu kiic;iik koy otuzdan fazla 
muallim mektebi bitirmi~ ogretmen ye
ti§tirdigi gibi bugiin de 50 kadar orta 
okula, liaeye devam eden, Avrupada 
okuyan gen'l;leri vardtr. 

CEN(;UK VE SPOR 

Kurounluda gem;lik c;ok uyamk, c;a
h1kan vc ilerlemege mutemayildir. Bir 
kac; ay evvel bir spor kliibii kunnu1lar
d1r. Kliiplerini seven ve spora c;ok he
vesli olan bu genc;lik kliiplcrinin daha 
canh bir 1ekilde hareketlenmesi tc;m 
maddi yard1m bekliyor. Giizcl bir sa
haya ihtiyac;lan oldugunu ic; c;ckerek 
soylemektedirler. 

~iiphesiz bu arzularm1 ve ihtiyac;la
rtm <;ankm spor mmtakast goz oniinde 
tutacak ve yard1mm1 esirgemiyccektir. 

LAGVEDlLEN BELEDlYE 

Kur§unluda ~alt§an bir belediye var
ken, say1m esnasmda halkm pek ~ogu
nun Filyos hathnda c;alt§mada olmast 

- Donanma limam terketmeden 
onu teslim edemeyiz. Gidln Tiirklerc 
ooylece soyleyin! 

cHIZIR MISIN.. KiMSiN SEN?» 
Papazlann teklifini kaptan p~ya 

soyledikleri sirada kilisenin yiiksck 
burclan di.inyanm en korkun~, en 
heyecanh bir vakasma sahne olm~ 
tu. 

Kara ctibbeliler, kilisenin orta kat
taki mazgallan arasma dizilm~ler .. 
ellerinde tuttukl::m yangm humbara
larile nobet beklerken, ~an kulesi ye
rinde ~arnuha gerilmi~ duran Yunus 
reis hayattan c;oktan timidini kesmi~ 
bulun uyord u. 

Papazlar nas1l olsa - biraz sonra 
~arp1~a ba~laymca - Yunus reisi 01-
diirrnekte gecikmiyeccklerdi. 

Acaba Ali pa~a papazlarm teklifini 
kabu1 ederek limandan {;ekilip gide
cek miydi? Ali pa~a bu teklifi kabul 
ederse, Yunus reisi serbest b1raka
caklan ~ilphesizdi. Fakat, bir adam 
ic;in, koskoca bir devletin donanmasi 
- hem de b~mda kaptan ~ bu
lundugu halde - ters yiiziine doniip 
gidebilir miydi? 

Yunus reis c;arrn1hta bunlan d~ii
niirken, kendi kendine ooyleniyordu: 

- Ali~ zaten bana kilski.indiir. 
Padi~ah onun papazlardan korkup 
ka~tigim duyarsa, ba~m vurdurur. 

KUJlunJu muallimlerinden bir gru 

niifusunu iki bindcn a'8gl dii§iirmii§t' 
Bunun i'l;in belcdiye t~kilatt lagve 
mittir. 

Bayrnd1rltk cihetinden ilerleme 
miisteid olan Kur§unluda kasnbadan 
tasyona dogru yeni yap1lm1§ binalar 
ruluyor. 

Bu y1l elli kadar modern tarzda 
yap1lm1ohr. Bu nahiyenin daha c;ok 
ymd1rla:1mas1 ve ckonomi alamnm 
n~lemesi ii;in tam t~kilath beledi 
yapmak hatta umumi bir arzu olan 
za haline getirmek ~ok yerinde olur. 

Ev, apartamao kiralama 

mevsiminde AK.SAM'm 

IC.UCUK ILANLARI 
kiracrlar ve bina sahipleri ir.in 

En emin, en sOrath ve 
en ucuz tas1tad1r 

i~te bu Slrada, Yunus reis, dire¥ 
dibinde bir f1slltJ duydu: 

- Koca aslamm.. sakm kork 
Seni kurtarmaga geldim ... 

Buda kim?! .. 
ManeviyatI tam manasile bozulm 

olan Yunus reis iimidsiz bir sesle 
nldandi: 

- H1zir m1sm .. kimsin sen? .. 
Ayni ses biraz daha timid verici 

heyecanla ytikscldi: 
- Kurd Aliyi unuttun mu, asl 

mm? .. 
Yunus reis riiya gormliyordu .. 
Kara yelkenlinin biricik kurd AI 

¢mdi kilisenin yiiksck burclarmda 
hlZlr gibi reisin imdadma yeti~i~t 

- Buraya nas1I c;Jktm, kara k 
dum? Seni papazlar gori.irse par 
larlar .. 

- Merak etmc aslruum ! Seni k 
tarmaga geldim.. iplcrini ~ozecegi 
burcla11n arkasmda gizli blr yol va 
oradan ka~1p Umana inccegiz. 

- H=i.y Allah senden r~1 olsun 
Eger beni bu felaketten kurtannaij 
muvaffak olursan ... 

Kurd Ali hancerini c;ekerek iple 
kesmege ba~lad1: 

- Ne yapacaksm bana? 
- Ne istersen .. 
- Bir kilp y11lanm1~ ~ap. 
Fazla konu~adtlar .. 

(Arkasl var) 



........ ----------------------.. KOCOK ILANLAR 
«Ak1am» tn Pazar, ~ar,am
ba ve Cuma · nii•halarinda 
rrkar. -
1 - 1, ar1ya.nla.r 

IS ARIYOR - Ecnebi ve kibar 40 
ya~mda bir madam Almanca ve Fran• 
s1zca iyi bilen 4 ya~mdan itibaren ~o
cuk institurice bir kibar aile nezdinde 
i~ anyor. Ayru zamanda gerek Istanbul 
gerek Ankarada bir bekar zatm ev 
idaresini de deruhte edebilecektir. Ak
~am gazetesinde (M L) riimuzuna mek· 
tupJa muracaat. 

GEN<; BiR BAY AN - Anadolunun 
her hangi bir §ehrinde murebbiyelik 
ve yahut fam do sambre olmak uzere 
~ah§mak istiyorum. Tiirkc;e ve Frans1z
ca biliyorum. istekJilerin Ak~amda 
M K 2 rumuzuna mektupla miiracaat. 

TiCARETHANE VE MOESSESELE
RIN DEFTERLER! TUTULUR - Mu
haberati temin ediHr. Gunde 1 - 2 saat 
§erait c;:ok ehven Ak~amda G 1 adre· 
sine bir kart gondermek kafidir. - 1 

MUHASEBE T ANZIMl - Yiiriitiil
mesi ve kontrolii ince bir titizlikle te
min edilir. Gazetede A§ adresine mek-
tupla muracaat. - 1 

<;OK i,SLEK BiR MEYKIDE -
Ac;:Iiacak bic;ki, diki~ atolyeleri ve ka
bul salonunu muhtevj miikemmel bir 
terzihanenin kadm i~leri k1smm1 idare 
e::lerek ortak gibi c;ah§acak muktedir 
ve tecrubeli bir bayan aramyor. Ak
§am gazetesinde (A. B.) rumuzuna mek-
tupla miiracaat. - 3 

EL Y AZISI <;OK OKUNAKU -
ve makinede de seri yazmas1m bilen 
bir Turk bayarn aramyor. 1stekJiler 
her gun 9 clan 17 ye kadar « Y enipas
tane arkas1 imar han 2 ci kat No. 
16• ya muracaat etsinler. - 1 

Bi<;KI VE DIKLS BILEN KADIN 
ORT AK ARANIYOR - Oldukc;a ka
dm elbiseJerini makine ve el diki§lerini 
bilirim. Makinem vard1r. Bic;ki ve diki§ 
bilen Ti.irk veya ecnebi bir bayanla 
beraber oturmak suretile veya haricen 
orlak olmak istiyorum. Arzu edenler 
Kumbarac1 yoku~u Kap1kule sokak 8 
nurnarah aparl!manm 8 numarah daire-
sine muracaatleri. - 2 

iKi TAHS.LDAR L.A.ZIMDIR - Bir 
ticarethanenin tahsilatm1 yapmak iizere 
iki ki~iye ihtiyac; vard1r. istiycnier ter
ciimei hallerini ve arzulann1 Istanbul 
posta kulusu 598 numaraya yazsmlar. 

TORK<;E FRANSIZCA VE INGlLlz. 
CE - Bi'en 18 - 20 ya~larmda bir ba
yana ihtiyac;: vard1r. BeyoA-Ju lstikJal 
caddesi 239 No. F oto B. 1skender 
Sebah Juaye miiracaat. - 1 

3 - S' at1!1k e,ya ................. 
SA TILIK PlY ANO - Pek az kulla

nilmt~ Alman markah miikemmel bir 
piyano ucuz sahhktir. Miiracaat: Be
yoglu Aynab ~e~me Emincami sokaki 
Apart1man Emin Cami No. 3. - t 

300 LiRA YA - Sauhk otomobil 0y 
ki~ilik tcmiz ku1lanilm1~ ckonomik spar 
bir Sitro~n otomobi1i sahibi elile ace
le sat1hkt1r. Pazardan ba§ka her giin 
saat birdcn be~e kadar 21847 ye 
tclefon edilmesi rica olunur. - 1 

AZ KULLANIMI~ - Spar bir oto
m~bile ihtiyac;: var. Sirkeci Giil~en 
pazara miiracaat. 

4 - Kirahk-Bat1l1k 

BOYOK FIRSA T - Y edikulede tram
vay caddesi iizerindc 105 No. bahyeli 
kagir bir ev ile altmdaki diikkan 3200 
liraya acele satillktu. Miiracaat: Kad1-
koy Ra~it EI. sokak No. 23. - 2 

KACIRILMAYACAK BOYOK 
FIRSA T - Galatanm en i§lek cad· 
desinde Y olcu salonuna yakm iiy dai· 
reli aparbman diikkam ve biiyiik ar
diye. Ayda 80 lira kiraya miitehammil 
(4000) dort bin liraya sallhkbr. Beyo~lu 
Cihangir yokuiu 21 numara aparbman
da Bay Bahaya miiracaat. Tel: 41277. 

-4 

ACF.LE SATILIK KO~K - Bostan
c1 istasyonuna 3 dakika mesafede 1y
erenk6y caddesinde 46 numarah bir 
doniim bahc;eli, zemin bodrum kau ka
gir altt odah ko~k sahibi d1~an gidece
A"inden acele sabuktir. Muracaat: Bos
tanc1 Korkuyu caddesi No. 4. Telefon: 
60295. - 2 

SATILIK 1Kl DONOM T ARLA -
Bostanc1 Ba~1biiyiik Karaka§ yahs1 §i· 
mendifer hat boyunda 250 liraya sab
hkbr. Arzu edenler ve fazla tafsilat i~in 
,Sifada 20 numaraya muracaat. - S 

·DEVREN SATILIK TOTONCO DOK
KANI - Beyo~lu Kalyoncukulluk cad
desi 55/1 No.Ii dukkan satihkbr. 1c;in-
deki sahibine miiracaat. - 4 

KIRALIK APARTIMAN - Ilebekte 
sa~hk aparbman, birinci kat, kuUaru§h 
4 oda, 1 sofa, kat kaloriferi, s1cak su, 
kay1khane. Yalruz 43 L. Tel. 20107. - 2 

KIRALIK APARTlMAN - Ayaspa
§a, Cami soka~, Park Oteli altmda 
Olku. Nezaretli, kullam§h 4 oda, 1 sofa, 
kat kaloriferi, s1cak su ve asansor. 
Yalmz 43 L. Tel. 20107. - 2 

ANKARADA KA TILJK ARSA -
~uray1 Devlet arkasmda miihendis Bay 
Siileymanm evine biti~ik 1154/9 harita 
numarahchr. Taliplerin Cerrah pa~a 
caddesinde 104 No. hanede Sanyer 
belediye ha§ fen mcmuru Hulusiye 
mi.iracatlan. - 4 

KIRALIK HANE - Be~ikta~ta is
kele civarmqa dcnize nazir bir kat 
ustiinde aydtnl1k ferah alb oda bir 
salon, elektrik, havagaz1, terkos, Hay
rettin iskelesi mahkeme soka~ 11 
numaraya miiracaat. - 8 

KAGlR SA TILIK EV ARANIYOR -
Tramvaya yakm Bostanc1 ile Kad1koy 
arasmda, yahud Moda ve civarmda 
6 - 8 odah tercihen kagir sallhk ev 
aramyor. Erenkoy Zihni pa~a ko~kii 

Niyre miiracaat. - 2 

SA TIUK K0$K - Bo~azi~inde Ye
nimahalle iskelesine yakm, deniz ve 
me~hur sulara nezareti ve yakmhg-1, 
binlerce meyva ve yemi~ ag-aiylan, on 
iiy doniirnden fazla bah~esi olan iki kat 
iizerinde be§ oda, bir ah1r, bir mutfak, 
hela ve sofas1 mcvcut bir ko~k 3500 
liraya sat1hktlr. Sanyerde Bostan soka
kmda 4 No.h hanede basmac1 bay Sa-
d1g-a muracaat. - 8 

MOBiL Y ALI SA YFIYE - Kmltop
rak Cami sokak 16 No.h ko~k chven 
fiyatla ve yazhk kirahkbr. Su, camh ve 
elektrikli bahi,;e. 1~indekilere miiracaat. 

SATILIK K0$K VEYA ARSA 
ARANIYOR - Bostanc1 ile Fenerbahi;e 
arasmda deniz kenannda ko§k veya 
miisaid arsa aramyor. Fiat ve mufassal . 
malumabn Ak§amda (A.S. 92) riimuzuna 
bildirilmesi. -

ACELE SA TILIK APARTIMAN VE 
HANE - Aksarayda lnebey mahaJlesi 
tiryaki Hasan pa~a sokaA-mda 26 No.b 
senevi (720) lira kira getirmekte olan 
iiy daireli aparbman ve ayni sokakta 
yedi odah mahiye (42) lira kira getir
mekte iii; mutbag-1 bulunan hane acele 
satthkbr. Bilumum tesisab havi olmak· 
la her ikisinin geni§ babyeleri vardtr. 
Ta§raya gidilec~inden ucuz sablacak-
hr. 1c;:indekilere mi.iracaat. - 1 

ACELE SATILIK HANE - Aksa
rayda pazara kar!Jt lnk1lab sokagmda 
33 No. h kiigir be~ odah ve geni!J bah
c;eli Kemalpa~a caddesine eUi metredir 
sahibi t~raya gideceginden ucuz sab
hk br. Saat 12 - 2 ye kadar ic;indekilere 
miiracaat. - 3 

KlRALIK - Y akac1A-m en giizel 
ko§kli Yakac1kta ayazma caddesinde 
yuksek manzarah bir mevkide ba~h 

bahc;eli biiyiik bir ko~k kirahktir. 
Gormek isteyenler iyindeki bek~i Alek
sandra, gorii§mek isteyenler lstanbul
da tiitiin giimriik tulumba sok. No. 6 
Hristi P. Sarriye miiracaaL Tel. 24062 
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DIST ABiBLERE - lstanbulun mer
kez bir yerinde 10 senelik gayet i~lek 
bir di§ muayenehanesi ehven f iatle 
acele satilikbr. Ak~am K. R. riimuzu~ 
na mektupla miiracaat. 

MERAKLI OLAN M0$TERiLERE 
MAHSUS SA TILIK K0$K - Be~ikta~ 
Serencebey yoku~u 24 No. h Ebillhii
damn enfes bir ko~k 7 odahk, kargir, 
icabmda iki bOliik kullamlir, ya~h boya, 
elektrik, su, hamam, bahc;e, c;amlar 
ic;:inde, havadar denize bakar satd1kbr. 
Y erine miiracaat. - 1 

KlRALIK MOBIL YELl Y ALI 
Arnavutkoyunde Birinci caddede 166 
numarab 5 oda, telefon, vasi bah~e 
vesair konforii havi yab mobilyeli mo
bilyesiz kirahkbr. Derunundakilere 
muracaat. Telefon: Bebek 78 

SA TILIK EV - Kad1k6yiinde Ha
sanpa~a maha1Jesinde Ulu Soluk soka-

gmda 18 numarah, 5 odah ic;:i, d1§1 yaA-h 
boyah, elektrik tesisabm havi ve 1954 
metre bah~eli ev satiJ1kbr. Mezkur bah
~ede bag, muhtelif yemi§ agac;lan, ha
vuz, kuyu, tulumba, ah1r mevcuttur. 
lstiyenlerin 1sanbulda Bahkpazannda 
Bahkhane sokag-mda 25 numaraya mu-
racaatlan. - 4 

SATILlK iRAD - Galatada Ferme
necilerde altmda diikkam ve elektrigi 
bulunan 7 numarah iic;: odalt bir ev 
ucuzca sab.bkbr. Sirkeci istasyon kar
~1smda manav Memi~ ve Siileymana 
miiracaat. 

KELEPJR SA TILIK, <;lFTLlK OLA
CAK YER - Kanhcaya §Ose tarikile 
20 dakika mesafede ziraate ve sebze 
yeti~tirmege elveri~li 54 donum arazide I 
ko~k, ah1r, akar suyu, havuzu, bostan 
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kuyusu ve miitenevvi be~ yiiz kadar 
meyva aA-ac1 olan mahal sabhkbr. Ta
lipler Istanbul belediyesi kar§1smda di~ 
abibi bay Mehmet Rifata miiracaat. -

2000 LIRA YA SA TIUK EV - Hay
darpa~ada Y eldegirmeninde Diiz soka
gmda Tramvaya yakm 32 numarah 7 
odah, bahc;esi, kuyusu, elektrik ve su 
tesisah olan kagir ev sabhkbr. Telefon 
52.95 gormek ii;in yanmdaki aparllman 
kap1c1sma miiracaat. - 1 

KARAKQVDE - Her tiirlii 
in§aata ve her tiirlii ticarete elveri~li 
sabhk ve kirahk arsa ve diikkanlar 
c;ok ucuz, yok guzel tarifle miimkun 
degil, mcnfaatiniz ic;in bir defa gormek 
ve dogruca mal sahibile gorii§mek Ia
z1mchr. Karakoy, Topcular Necati bey 
tramvay caddcsi 110, 112, 114, 116. 

ARSA AYAZPA$ADA - Frans1z 
kilisesi kar§ismda Cennet bahyesine biti
§ik 6 numarah arsa sabhkbr. Bol hava, 
sonsuz deniz goriisii, meyva aA-aylan 
vardu. <;ok giizel, c;:ok ucuz, tariflc 
miimkiin deA-il, menfaatiniz ic;in bir de
fa gormek ve dogruca mal .sahibile 
gorii§mek Jaz1md1r. 

KADIKOYONDE- Nezareti, havas1 
giizel, denize yakm Uy hane sabhkbr: 
1 - 276 metre arsa (maa bah~e) bod
rumdan maada dorder oda, 3250 lira 
bedeli, iki kat maa m~temilat kagir. 
2 - 275 metre arsa (maa bahc;e) bod
rumdan maada iki kat 2750 lira bedeli, 
iic;er oda ve bir cihanniima, iki kab ka
gir. 3 - 367 metre arsa (maa bahc;e) 
bodrum ve iki kat 3250 lira bedeli, 
dorder oda (kagir). Arzu edenler Ce
vizlik $ifa mesiresi 20 No.ya miiracaat. 

SA TILIK MOKEMMEL HANE -
BeyoA-lunda f ngiliz sefarethanesi arka
smda Aslan sokak No. 13: On iki bii
yiik oda, do~emesi parke duvarlan 
ya~h boya, merdiven]eri ~ok geni§ bii
yiik mutfak, ~ama~irhane, arkas1 tara
~a ay1k .. <;ok saA-lam ve giizel bir bane 
uygun fiatle s'atihkhr. Aparbman iyin 
c;ok elveri~li. lc;:indekilere miiracaat.-6 

SA TILIK HANE, IK1 DOKKAN : 
Moda caddesi 9, 9/1, 9/2 - Moda cad
desinde dort yiiz metreye karib arsa 
iizerinde metin ve her §eye miiteham
mil kagir bina, zemin katta iki oda, 
mutfak, biiyiik antresi, iki katta da 
dorder oda, geni~ sofalan olan 80-100 
lira icara miitehammil hane ve diikkan
lar 8000 liraya satihkbr. Gormek iyin 
haneye, konu§mak iizere Cevizlik $ifada 
20 numaraya miiracaat etsinler. 

~;, ·.1.emmuz 1.~ao 

Devlet Demiryollan ve Limanlar1 l~etme I 
Umum ldaresi llanlar1 --------

Muhammen bedeli 2075 lira olan 50 adet «Ray biikme aleti» mu
kavelesi feshedildiginden dolay1 mi.iteahhidi nam ve hesabma 10/8/ 
936 pa:zartesi giinii saat 10 da Haydarpafa gar binas1 dabilindeki 1 ci 
itletme komisyonu tarafmdan a~1k eksiltme ile satin ahnacakbr. 

Bu i~e girmek isteyen.lerin 155 lira 63 kuruf muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar ko
misyona miiracaatlar1 laz1md1r. Bu ite aid -tartnameler komisyondao 
parauz olarak dag1blmaktad1r. (4233) 

Darphane ve Damga Matbaasz 
. Mudurlugunden: 

o~ boyda ceman 20 bin adet dikitsiz torba 25/8/936 tarihine miisa
dif sah gi.inii saat 14 de pazarhk suretile •attn ahnacakbr. 1steklile
rin feraitini anlamak iizere mubasehemize miiracaatlari. (4316) 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden : 
Kiiltiir bakanhi1 yayinlar1n1n Genel satlc1lJgtn1 ii~ y1l siire ile iiatii

ne · almit bulunan it V akib ldareaile yap1lm1t olan muka velenamenio 
hiikmii 25 Temmtiz 936 giinii sona ermektedir. 

Bundan sonra Kiiltiir bakanhg1 yay1nlar1n1n sabfl yalmz kitap
~1lar elile yap1lacakbr. 

Bu yaymlarm sabt•m iistiine almak isteyen kita~1lann ya bulun
duklar1 yerin Kiiltiir direktorliiiiioe veya Devlet Basamevi Direktor
liigiine bat vurarak satlf tartlar1n1 ogrenmeleri ilin olunur. (4283) 

Tiirk Hava Kurumu 
BUylik Piyangosu 

$1mdlye kadar blnlerce kl,lyl 
zengln etml,tlr 

4. cii Ke1ide 11 Agustos 936 dadtr. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Liradir 

Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirahk bir miiki.fat vard1r. 

Giimriik Muhaf aza Gene/ 
Komufanl1gz istanbul Safznalma 

Komisgonundan: 
1 - Muhammen bedeli 25379 lira olan 942 kaput ve 1868 takUD 

k1,hk erat elbisesi pabah goriildiigiinden yeniden 17 /8/936 pazartesi 
giinii saat 15 de pazarhg1 yap1lacakttr. 

2 - ~artnamesi 127 kuruta komisyondan ahn1r. 
3 - lsteklilerin 1904 lirahk teminatlarile komisyona gelmeleri. 

(4289) 

Kulak, bogaz, burun mi.itehasslSl 
Dok.tor 

ihya Salih 
Gagaloglu : Hamam ssrastnda 

24 numarada - Pazardan ba~ka 
her gi.in - ogleden sonra saat 
1 5 ten itibaren hastalarin1 ka· 
bul eder. 

Yakac1kta satihk arsa ve tarla 

Yakaclk koyiinde, Kartal !?Osesi 
ba~mda ¢9392> ar~m mikdarmdakl 

arsa ile Top Servi mevkiinde 4 dontim 
1 evlek keza Kurfal mevkiinde 6 do
ntim 1 evlek iki tarla 25 temmuz 936 

tarihinden itibaren 15 gun mi.iddetle 
a91k arttirmaya konulmu~tur. istekli
lerin koy ihtiyar heyetine miiracaat
leri ilan olunur. 
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KiRALIK APARTIMAN - 7 oda 1 
Hol geni~, ferah, aydmhk, havadar, 
giine§li,_ bahc;eli ve konfurludur. Fatih 
ltfaiye caddesi No. 41 Giine~ aparbmarn. 
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6 - Mtlteferrik -------... -
UCUZ ALMANCA, FRANSIZCA VE 

TlCARET USULLER1 - ve diA-er ders
ler hazlrlar ve yeti~tirir Viyanah diplo
mah bir muallim en ucuz ~artla Alman 
mekteplerine dcvam edenlere her sm1f 
iyin Frans1zca, Almanca biitiin bilgi 
derslerini en ktsa zamanda haztrlar ve 
og-retir. lsteklilerin Karl Weiner: Bey
og-lu Tiinel Ot~u sokak 5 say1da Kosti 
Papayani aparhman 1 sayi. Fa1Ja tafsi· 
lat ic;in Beyo~lunda Kalis kitap evine 
rniiracaat ediniz. - 9 

HUSUS( RiY AZIYE DERSLERl -
Yuksek fahsilli bir geny, ehven ~era

itle lise, orta mektep ve ecnebr mek
tepler talebesine riyaziye dersleri 
vermektedir. Ayrcca yiiksek riyaziye 
dersleri de verir. (Ak!Jam)da N. T. 
rumuzuna Mektupla miiracaat ediniz.. 

-s 

DANS BiLMEYENLERE MOJDE -
En k1sa bir zamanda iyi dans 6A"ren. 
mek isterseniz ve ucuz bir fiat ile vakit 
kaybetmeden (Bay Yorgo) ya miiracaat 
ediniz. Adres: BeyoA-lu Tokathyan ar
kas1 Nevi Zade sokak No. 35, 2 ci kat. 

Tel. 44.551 

ALMANCA DERSLERt - Berlin 
universitesinden edebiyat ve felsefe ag
rejesi olan gen~ Alman profesorii Al
manca, Frans1zca ve lngilizce hususf 
dersleri vermektedir. Bakalorya imti
hanlarma hususi surette haz1rlar. Katl 
ve seri tedris metodu. Fiatlar mutedil
dir. Prof. M. M. riimuzile (Ak~am) a 
mektupla miiracaat. - 11 

<;OK KARLI VE EMIN BIR 1$ -
70 senelik bir miiessesede ~erik olmak 
istiyenler arzulanm Jstanbul Posta ku
tusu 598 adresine bir mektupla biJdir
sinler. Derhal kendilerine cevap verilir. 

Mektuplarmtz1 ald1ramz 

Gu:etemiz id.arehaneainl adrea 
olaMik ifOSterilmif olan karilerimizden 

MZO - MY - NT -
ML - MOtercim • MK 2- BR 

nam1anna gelen melttuplan idare· 

hanemizden aldumo.lan mercudur. 



29 Temmuz 1931 

bt.antinavlan Near East Agacny 
Galata Tahir ban 3 iincil kat 

Tel~ 44.991-2-3 
Svenska Orient Linien Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzig, 
Gdynra Copenhag Abo Reval ve biitiln 
Baltik limanlar ~rk ve Karadeniz bafh· 
c.a limanlan ara.amda 15 giinde bir a.zi
met ve avdet i~n muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzig - Gothenburg VO 

Oalodan he.klenen vapurlar. 
VASALAND vapuru 26 Temmuza 

dogru. 
VJKINGLAND vapuru 6 agustosa 

dogru. 
NORDLAND vapuru 18 agustosa dogru 

Yakmda lstanbuldan Hamburg Roter• 
dam • Kopenhag, G~a Gotbenher1r, 
Oantzig - Stokholm, ve Oslo, limanlan 
i~in hareket edece.k vapurlar. 
. GOTLAND vapuru 2 7 T emmuza 
dogru, 

V ASAl.AND vapuru 28 Temmuza 
doiru. 

ViKINGLAND vapuru 7 agustosa 
doiru, 

Fazla tiafsilat i1,tin Galata" da Tahir ban 
3 tincii katta kain acentahgma miirac;aat. 

Tel: 44991-2-3 

Bahrisefid'de Cevelan 
5 ila 19 Agustos 936 

Sureti hususiycde tezyin edilcn cRc
GELE CAROL b vapuru, 5 agustosda 
istanbuldan hareketle: izmir - Rodos -
Girid - Malta - Palermo - Messina -
Korfo - Korcnt kanalI - Pire - Mont 
Athos limanlarma ezimet ve avdet 

edecektir. 
Her Jimanda muhte. ·em tenezzilhler 

Enfes ve milkemmel bir tatil 
Eglenceli ve unutulmaz hatiralar. 

Vapurda caz orkestrasi varchr. Ucret
ler mutedildir. Fnzla tafsiiat i~in Ga
k.tada Merkcz R1ht1m ha.nmda kain 
Romanya seyrisefa.in idaresi umumi 
acentcl i{ine milracaat. Telefon: 44828 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANON1M ~1RKET1 

TES1S TAR!llt: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz liras1 

TOrkiyenin ba~llca ~ehirlerile 

Paris, Marsilya, Niq, Londra '\"'O 

llan<;ester'de, M1s1r1 K1bns, lrak, 
1ran, Fillstin ve Yunanlst:m'da 

~ubeleri. Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunani~tan'da Filynllerl 

vard1r. 

Her tUrlD banka muameleleri 
yapar 

Selanik Bankasi 
T(1°s taribi: 1888 -·-
• /dare merkezi : 

iSTANBUL ( Oalata) 
Tiirkiye ~ubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenic3mi) 

1ZMIR, MERS1N 
ADANA Bnrosu 

Yunanistan ~ubeleri: 

SELA.NIK, ATlNA, PlRE 

Her tOrlO Banka muamellh 
Kirabk kasalar 

DOY~E ORIEN'TBANK 
Dresdner Bank §ubesi -'Merkezi= Berlin -Tnrklyede Snbeleri: 

istanbul (6alata ve istanbul) 
Depoe Tntun Gilmrulc 

iimir 
Her tUrln banka muamelib 

Dr. l-laf1z Cemal 
Dahiliye mutehasslSI 

Pazardan ba~ka giinlerde ogleden 
aonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 1stan
bulda Divanyolunda ( I 04) numarah 
hwiusi kabine!.inde hastalanm kabul e
der. Sais, cumartesi giinleri sabah 
c.9,5 - 12> snatlcri hakiki f1karnya mah
austur. Herkesin haline bore muamelc 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22396. Yazhk telefon Kandilli 38 Bcy
crbe i 46. 

__ , ... M 

Istanbul 5 nci icra memurlugundan: 
Seyfullahin Emniyet Sand1gma birinci derecede ipotekli olup para· 

ya ~evrilmesine karar verilen ve tamamina (9800) lira k1ymet takdir e
dilen T ophanede Hoca Ali mahalleainde Hendek caddeainde eski 52-
58 yeni 52-60 numarah sag taraf 1 Ga lip veresesi sol taraf 1 tariki baa 
ve arka taraf1 Elyas miitevellisi Seknas metrute menzili cephesi Hen• 
dek caddesile mahdut 52 numara zemin kat, Hendek caddeainde onu 
vitrin ve demir kepenkli zemini ~imento doteli sabit simit hapama ka· 
zam sabf mahallini ve her def aunda yiizer aim it pitirecek aimitci f I· 
r1nt, firmm iistii hamurhane ve 56 numarah ~1kmaz aokakdan girilen 
ve firmdan ge~ilen demir kap1h zemini ~imento bir koridor ve odun
luk ve bir oda, bir heladan ibaret firmd1r. 54 numara onii camekin 
on ve yeni demir kepenkli diikkand1r. 

58 numara zemin kat, demir kap1 ile ~1kmaz sokaktan girilir. Bura· 
11 ge~it olup iizeri a~ikbr. (A) numarah daire: Zemin katinda zemini 
~imento sahanhk bir oda diger bir kap1dan girilen koridorda ocak 
mahalli, hela ve ii~ oda vardir. Birinci kat -1 numarah daire- bir·kori
dor iizerine dort oda, bir hela malbz ocakh sahit rafh matbah ve bir 
komiirliik vard1r. 2 numarah daire: Karosimen dotcli bir koridor 
iizerinde sabit dolaph ii~ oda, bir hela ve gusulhane, iki dairenin sa
hanhgmda bir sarm~ ve merdiven alt1 komiirliigii vard1r. 2 inci kat 3 nu
marah daire bir numara ila 4 numarah daire iki numaralmm ayn1d1r. 

3 iincii kat 5 numarah daire 1 numarahnm, 6 numarah daire iki nu
maranm aymdir. ~ab -zemin kirm1z1 ~ini etraf1 duvar korkuluklu ve 
harpuftah tarasa merdiven ha,mda komiirliik vard1r. O~iincii kattan 
~ahya ~1k1lan merdiven ahfapbr. ~1kmaz sokakta ve 2 numarah daire
nin altmda bir oda bir matbah bir hela vard1r. 60 numara onii tahta 
perdeli arsad1r. Bina kargirdir. Yan cephede birinci ikinci katta hirer 
balkon ve on cephede birinci kattan itibaren miiselles iki ~1kma ve ij~ 
katta hirer balkon mevcud olup asma kat ve bodrum pencereleri de
mir parmakhkhd1r. lc;erisinde elektrik terkos tesisab vard1r. Umum 
mesahaSJ 223 metre murabba1 olup bundan 30 metre murabba1 60 nu
marah arsa ve geri kalam firm ve aparhmand1r. Miittemilab yukarda 
yaz1h diikkan, f 1rm, arsa ve aparbmamn ms1f hissesi ac;1k arttmnaya 
vazedilmi~tir. 

Arthrma pe~indir. Arthrmaya ittirak edecek miitterilerin k1ymeti 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankan1n 
teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. Miiterakim vergi, tanzi
fat, tenviriye ve vak1f bor~lari bor-;luya aittir. Arthrma ,artnamesi 28/ 
8/936 tarihine miisadif cuma giinii dairede mahalli mahsusuna talik 
edilecektir. Birinci artbrmas1 14/9/936 tarihine miisadif pazartesi gii
nii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci artt1rma· 
da bedel, k1ymeti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde iiste b1ra· 
k1hr. Aksi takdirde son artbrmanm teahhiidii bak1 kalmak iizere art· 
ttrma on be' giin daha temdit edilerek 29 /9 /936 tarihine miisadif aab 
giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci artbrma netice
sinde en c;ok arthramn iistiinde birak1lacakhr. 2004 numarah icra ve if
las kanununun 126 mc1 maddeGine tevfikan haklar1 tapu sicillerile aa• 
bit olm1yan ipotekli alacaklarla diger ali.kadaramn ve irtifak hakki 
sahiplerinin bu haklarmt ve hususile f aiz ve masarife dair olan id dia
la rim ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evrak1 miisbitelerile bir
likte daircmize bildirmeleri laz1md1r. Aksi takdirde haklan tapu aicil
lerile sabit olm1yanlar sab' bedelinin paylatmasmdan hari~ kahrlar. 
Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye ruau
mu ve vak1f icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur ve 20 senelik va
k1f icaresi tavizi de miiJteriye aittir. Daha fazla malumat almak isti
yenlerin 935/964 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz 
ve takdiri k1ymet raporunu goriip anlayacaklar1 ilan olunur. ( 4325) 

I • I Istanbul belediyesl llAnlar1 I • I 
Ol~ii sahiblerinin nazan dikkatlerine 

1 - 1/Nisan/936 da hathyan ol;iilerin muayenesi ve damgalan
mas1 31/Agusios/936 da bitecelctir. Miiddeti i~inde ol~iilerini muaye
ne ettirmiyenler hakkmda kanuni takibat yap1lacagmdan alakadarla
rm vaktinde miiracaatlar1. 

2 - Beyoghu ayar grub merkezinin evvelce ilan edilen muayene 
giinleri baz1 mmtakalarda atai1da yaz1h oldugu ve~hile deiittirilmit
tir. 

Amavudkoyii nahiyesinde 27 /7 /936 dan 1/8/936 ya kadar, Biiyiik
dere kaymakamhk dairesinde 3/8/936 dan 10/8/936 ya kadar. 

Y enikoy nahiyesinden 11 /8/936 dan 17 /8/936 ya kadar. 
Taksim nahiye merkezinde 17 /8/936 dan 31/8/936 ya kadar. tll~ii

lerin muayene edilecegi ilan olunur. (B.) (4336) 

* Diitkiinler evi i~in laz1m olan ihale tarihinden itibaren 15 Temmuz 
937 giiniine kadar giinde 50 kiloya kadar ve haftada ayr1ca 2 veya 3 
giin yiizer kilo olmak iizere tahminen (32850) kilo koyun eti pazarh
ga konulmu~tur. Bir kilo koyun etine 39 kurut fiat tahmin olun
muttur. ~artnamesi levaz1m miidiirliigiinde goriiliir. lstekli 
olanlar kanunun tayin ettigi vesika ve 916 lirahk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 29 T emmuz 936 ~artamba giinii 
saat 15 de daimi enciimende bulunmahd1r. ( 4018) 

Bay1nd1rl1k Fen Okulu Artt1rma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Mikdar1 Tahmin bedeli Tutan Ilk teminat 
Ku rut Lira Lira 

~amatir y1kanma11 40,000 parc;a 3 1200 90 
Okulun May11 937 sonuna kadar y1kanacak yukar1da cina, mikdar1 

yaz1h ~amat1rlar tartnamesine gore 5/8/936 ~artamba giinii aaat 
14 de ihalesi yap1lmak iizere ac;1k eksiltmeye konmuttur. lsteklile
rin tartnameyi gormek iizere Arna vutkoy Sarraf burnundaki okula 
bat' vurmalar1 ve ihale giinii de 2490 sanh kanununun 2 ve 3 iincii 
maddelerinde yaz1h belgelerle Fandikhda Giizel Sanatlar Akademi
si binas1 i~inde Yiiksek Mektepler muhasebeciliginde toplanan komis· 
yona gelmeleri: (4114)J 1 

Sahife 11 

KUMBARA DE_·STEKTiR 
/f Bankas1n1n kumbaralar1n1 a/malt/a, 

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

Taliinizi de denemi$ 
o/ursunuzl 

/f Bankasi asgarl 25 lira mevdliat1 
b ulunan bUtUn kumbara sahlplerine 

senede 7 defa kur'a ~ekerek 

20,000 Lira miikif at 
varlyor. MOklfatlarm 10,000 Llras1 her sena 1 Hisan 
ve 1 Te1rlnlevvel tarihlerlnde kur'a vekllerek verilmektedlr. 

Bu lkl ke1idenin her birinda 5000 Ura, 10 1ekilda 
tenl adllmektedir: 

Birincige 
ikincige 

1000 
250 ,, 

10 ki~ige 100 yiizer Liradan 1000 ,, 
20 ,, 50 elli~er ,, 1000 
17 5 ,, 10 onar ,, 17 50 

,, 
,, 

Cemen 207 ki~ige 5000 

iki$er bin lirahklar: 
Diger bet ketidenin her birinde yal
n1z 1 kltlye iki bin lira veriliyor. 
Bn ketideler her sane 'ubat, Ba.ziran, 
Temmuz, Byltll ve Birinci K.anun &J'· 
lar1nm ilk gtlnleri 7ap11m.akta.dJ.r. 

Dr. AHMED ASIM ONUR 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

:r atak iicretleri 2 liraclan itiba-
rm.. 

3 iincu lllllfda ameliyat Gaeti 
almmaz. 

Doium ve kadm ameliyatlarile 
ftbk, apandilit. buur Ye dii• 
ameliyeler i~ ~k ehven hmaal 
fiatler. Ortakoy tramvay yola Mu· 
a11im Naci cad. 111 • 115 

Telefon • 42221 ---· 

Dr. MEHMED IZZET 
Emrazi dahiliye ve aariye miitebuwi 

Muayenehane: <;agaloglu Nuruoama• 
niyo caddcai No. 1 7 Baha Bey Aparti• 
man1 pazardan maada hergiio I 3- I 7 bu-
talanm kabul edcr, J" clcfon; ,23921 

BANKA KOMERCIYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Lirct 700,000,000 
lbUyat akc;esi Llret lH 2H i9S. 85 

Merlcezl !dare: M 1 LA N 0 
ltalyan1.n bqhca ~ehirlcrindc 

~UBRLRR 
!ngilt«e, lsviqre, A vusturya, .Haca
rist&n, Qekoslovakya, Yu$os1avya, 
Lehistan, Romanya, Bulganstan, Ml· 
SJr, Amerika Cemahiri Motwhldesf. 
Brezilya, ~' Uruguay, A.rjantfo. 
Peru, EkVa.~r ve Kolumbiyada 

A.Jllyasyonlar 
ISTANBUL ~E MERK.EZt 

Qalata Voyvoda. caddesi KarakOJ 
Palas lTele!. i4841 ~/8/4:/5) 
~ dahllindeki acenreler: 

lstinbulda.: .Alalemciynn bamnda 
Telet. 22900/8/11 /12/15 Beyo~lunda: 
lstikW ca.ddesi Teler. 4:10t6 

1zM1RDE $UBB 
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Kamyonlanna haddinden fazla yUk atan 

KAMYON SAHiPLERiNE • • 
32x6 ve 32x6 1/2 lastikler azami on kathd1r. Kamyonunuza fazla yiik 

attt~n1zda en kuvvetli lastigi takmaga dikkat ediniz ve 

SEiBERLiN 
Fabrikas1n1n s1rf bu gibi hizmetler ic;in imal ettigi 

x 
Hususi 

Extra Plai 
12 kath 

Lastigi kullan1n1z. 

Bu lastikler digerlerine nisbetle 0/o 50 den fazla 
da.yana.bildikleri ha.Ide fiyat fa.rk1 a.nca.k 0/o 10 dur. 

Birinci mal 32x6 10 katl1 Tarife fiyat1112.35 lira 
» » 32x6112 >.. » » » 129.20 » 
)) )) 32 X 6 12 )) Extra Plai )) )) 123.45 )) 

Netice olarak 32 X 6 EK ST RA PL A I LAST l GI kulland1g1mzda 
Ne kadar tasarruf edebilcce~inizi yukandaki rakamlar sarih olarak ispat ediyor. 

Beyoglu, lstiklal caddesi No. 30, AR~ IM ID IS M 0 ESSES ES I 

B 0 R S A L .• N A •• Yazm muz'ic; terlerinden kurtulmak j~in lngiliz Kanzuk 
Eczanesinden Borsalina ter pudrasm1 kullammz. Hie; zarar 

TER PUDRASI vermeden koltuk alb ve ayaklarm terlemesine ve kokmasma mani olur. 

. . 
BU T.E_(RUBEY~E1 
T liHA""UL_E DEN-.===~=====~===~ 

Sabah dokuzdan ak~ snat be~ kadar 
mat, saf ve sevlml; bir ten. Gtindiiz 

alm1z 
KABIZLIGI 

dcfcder. Yemek1erden birer saat 
sonra ahrursa: 

• tekrar pudralanmaga hacet yok. i~te; 
havalandlnlmi~ yeni Tokalon pudra
mrun garanti muhassenati bunlardlr. 
Bu cazlp havalandlrma usulil, Paris-
11 bir kimyagerin ke~fidir. Bu usul da
iresinde havas1 toplandmlmi~ yegane vc modas1 gcc;ml~ ve yilze bir makyaj 

~eklini vermeden kalm adi pudralar
dan tamamen ba~ka bir tesir yapar. 
Bu yeni Tokalon pudras1 yiize yap1~k 
kaldlg1 cihetle buna «8 saatlik pudra> 
tabir cderler. Arbk ne parlak burun, 
ne yagll cild goriinmiyecek, belki rilz
gar, yagmurun ve terlemenin icrayi 
tesir edemlyecegi mat, sat ve sevimli 
bir ten goriinecektir. 

HAZII\ISIZLIGI, l\'IlDE EK~iLiK 
ve yanmalanm giderir. Ag1zdaki tat
SlZhit ve kokuyu izale cder. ~i~si 75 

ve 120 kurtl~ 
BOROS markalt etiketimize dikkat 

Dcposu: Yenipostane arkas1, 
A~irefendi sokak No. 47. 

• hafif pudrad1r. ~imdiye kadar yap1lan 
pudralardan on defa daha saf ve da
ha hafiftir. Bu usul, Tokalon pudra
smm istihzarmda kullamlmaktad1r. 
:4te bunun i~indir ki, Tokalon pudra
s1, daha muntazam ve daha miikem
mel bir tarzda yapi~r, cllcll hemen 
hemen gorilnmez bir gilzellik tabaka-

I 
1 

slle kaplar ve yilze tabii bir gilzellik verir 

LAYPCi6 SONBAHAR PANAYIRI 
30 Agustos 1936 dan 3 Eylul 1936 ya kadar devam eden 

NU MU NE PANA YIRI ile 

DE· 

YAPI PANAYIRINA 
sizi sayg1lanm1zla davet ederiz. 

Malumat almak i9in 
Tiirkiye fahri miimessili: Miihendis H. Zeckser 

istanbul • Galata: Ahen ve Miinih ham 
miiessesesine miiracaat ediniz. 

JE 
I Derisi kuru, r;atlak ve gev~ek olanlar bir tecriibeden sonra ba~ka bir ilar; veya 

krem kullnnmalanna imkan kalmaz. <;;unki.i DERMOJEN yalmz krcm degil tam 
manasilc cildip devns1d1r. Her nevi egzemalar, yara:lar, bereler, ~at-laklar, eivil· 
celer, ustura yaralan, yaniklarda birebirdir. Mikroplardan, sogukdan, giine1ten 
cildi muhafaza eder, ve deriye yeni can veriri. 40 kuruta her eczan~e bulunur. 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

Nasir ilac1 biitiin diinyaca tanm
m1,tir. En eski nasirlan bile kokiin· 
den ~1kanr. 

lNGiLiz KANZUK ECZANES) 
Beyoglu • lstanbul 

Dr. FAHRi CELAL 
Sinir hastahklan ve kekeleme tedavis 
Pazardan ba§ka her giin ii~ten sonra 

Cagaloglu, Halk f1rkas1 kar~1s1, 
Zorlu ::parttman No. 2 

29 Tcnunuz 1936 

Medeni memleketlerde daima birinciligi kazanan ve diplomalarla 
tasdik olunan ve diinyada misli olmayan pas1anmaz yeni 

T 
keskin, ~ok hassas olup ne,se ve tatl1I1kla 100 defa bra~ eder. Senelerce 

su i~inde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. Taklitlerinden 
sakmm1z. Hasan ismine ve markasma dikkat. 

Adedi 6, 10 adedi 50 kuru~a 
Hasan deposu: iST ANBUL, ANKARA, BEYOGLU , Nefis 

OL • I MPOS 
GAZOZLARINl 

Tercih ediniz 

.., Emsalinden temiz ve aafhr. Birinci nevi maddelerle imal 
edilmektedir 

GOZLER 
Her goz yarnchll~ta cazibeli ola

maz. Bak1~lan tcsirsiz, nice gilzel ka
dmlarm kendileri ic;in iyi bir istikbal 
hazirlayamamalan, goz ve kirpik tu
v&letinc ehemmlyet vcrmemekten zi
yade, bu tuvalet i~in kullamlan malze
meyi iyi scc;cmemekten ilcri geliyor. 

Her gene; kadmm c;antasmda mut
hka bir VENUS KiRPiK SURMESi 
bulunmalldir. Bu silrme yalm.z emsa
li arasmda degil, Avrupanm en yilk· 
sck markall silrmeleri arasmda da 
birinciligi kazanm1~tir. VENUS KiR
PiK SURMESiLE harelcnml~ bir 
goz, bakl~larmdaki harikuladelik ve 
hususiyctle derhal, herkcsin d!kkati
ni kendi iizerine c;eker. 

Deposu : NUREDDiN EVLiYA 
ZADE, Kimyevi Ecza vc Alat ve Itri
yat Ticarethancsi 

istanbul - Bahc;ekapt 

Oski.idar Tapu sicil idaresinden: 
Oski.idarda K1S1khda Kts1kh cndde

sinde Orta ve Aralik sokakl:mnda atik 
3 7 • 39 No. larla mi.irakkam ve lapu kay
dmda Pi§mi§ oglu Moses efendi uhtesin
de kay1tli iken msan 326 senesindc 
hariccn ve Galata mahkemei §er"iyesin
den vcrilen ilnmla 7 60 zira mahnlli 
Be§ir Fuadn satJl:irak Bc§ir Fuat vere• 
sesi tnrafmdan tc~ili istcnilen bu mik
dann hukuki k1ymetini knybetmi§ em· 
vnldcn bulunmasmn binnen 15 15 No.11 
knnun ve nizamnamesine tevfikan mun
melc ifnsmn liizum has1l oldugundnn bu 
yerde nlukai tnsarrufiyesi mcvcut olan
Jnrm lnrihi ilandnn itibarcn on be~ gi.in 
zarfmda cvrak1 mi.iebitelcrile Oskiidar 
tapu idnresine veya mahallinde tahkikat 
icra edecek tapu memuruna liizumu mi.i· 
racaatlan ilim olunur. M. 795 

UmumEmlak 
Acentesi 

Bah~ekapa TA~HAN No. 29 
'" 

EHVEN 'ERAITLE 

EMLAK iDARf Si 
KiRALIK AP ARTIMAN 

E~tLAK 
ALil\l ve SA TIMI 

TELEFON: 20307 

Zayi: 27 temmuz 936 tarihine tesa
diif eden pazartesi gilnil Kapall~r~ -
Eminonii arasmda Emine Sermet na
mma 1936 tarihli istanbul Amerikan 
k1z kolleji diplomas1 ile Be~ik~ nil
fus memurlugundan alman niifus 
tezkeresi de beraberinde kaybolmu~

tur. Lutfen a~ag1daki adrese getiril
mesi rica olunur, aksi takdirde yenil~ 
ri almacagmdan eskilerinin degeri 
yoktur. 

Yeni postane caddesi 66 numarada 
Kitab1 Hami k1rtasiye magazasma ge-
tirsinlcr. Emine Sermet 

Dr. FETH i 
l .. ABORA TUV ARI 
CERRAHPA~A HASTANESt 

BAKTERIYOLOGU 
Kan, idrar, balgam, cerahat, me.. 

vad1 gaita gibi bbbi tahliller ve biitiin 
biyolojik tcamiillcr cayet dilikatle 
yap1hr. 
Beyoglu : Taksime giderken Me,elilc 
sokag1 Ferah cpnrt1mnni Tel. 40534 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi n~riyat mildilrii: Enis 'I'il 

Aqam matbaasa 


