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Tiirk - F rans1z miinasebat1 
Bir F rans1z gazetesi "Tiirkiyenin 

dostluguna behemehal mubtac1z,, diyor 
Bu gazete, lskenderun ve Antakga Tiirklerinin 

haklarzna bilhassa itina edilmesini istigor 

Antakyadan bir goriin~ ve 

Pa~·iste ~ikan La Republique gaze
tesi Iskenderun ve Antakya Tiirkleri 
hakkmda mtihim bir makale yaz~
tir. La Republique rnakalesinde Tiir
~iye~in kuvvtli vaziytindnn ve ingi
liz .. d1plomasisinin Ttirkiye ile dosUu.k 
munascbati tesisi haklundaki mesai
sinden bahsettikten sonra diyor ki: 

, Turkiycnin politik ~efi, ayru zaman
da ask':!ri blr ~eftir. Eski bir ku.rmay 
subay1 olan Tiirkiye Cumhur reislnin 
muzaffer bir general oldugunu unut
mamallyiz. Bu noktarun ~imdiye ka
dar Frans1zlann gozi.ine ~arpmanu~ 
olmasi ~a~lacak blr seydir. Yeni idare 
'1.ltmda Tiirkiye ord~su muazzam bir 
kuvvet ifnde etmektedir. Kam~ist 

R.?~1a 8 (A.A.) - Havas ajans1 mu.. 
hab1rmdn: Siyasl mahafil h .. n , ar1c1ye 

azm M. Cianonun oniimilzdeki hafta 
:a~nda Berline gidecegmi teyid etrnek
e~. ~u seyahate, g~enlerde M. Mus

solini lie Alman sefiri fon Hassel ara-
F nda ynplla ·· " n goru~me esnasmda ka-
rar verUmi~tir. 

. M Ciano'nun yapacagi bu seyyaha
tin gny"'' "~1• h ·· h. "'·'-· , enuz esrarcngiz bir ma-
~yett:.dir. Bununla beraber ogrcnildi

kine go.re Berlindeki goril~meler, siya
si. m_ah:y~ttc olacakLir. Llret k1ymcti
~n md1nlmesi Almanyay1 memnun et-
~mkle beraber bu hususta gortisLU

miycc~ktir. A~agidaki meselclcrin ~il-
2akerc edilmesi muhtemeldir: 

1 - Avusturyadaki nazl pl'opagan-

I M. Stogadinovi<; 
gakznda geligor 

Antakya civa.nndaki ~We 

Ttirkiye birinci safta mevki alrm~ bir 

dcvlet hal1ne gelmi~tlr. Dogrusu in· 
giltere miikemmel bir harekette bu
lundu. 

TUrkiye ba.lo.mmdan Fransanm ge -
ride kalmamas1 lft.zrmd.Ir. Kii~illmii~ 
olmakla beraber Fransarun TUrkiyede, 
hA.lA gibtaya deger bir mevkil var<hr. 
Bugiln ktiltiirel menfaatlere politlk 
rnenfaatler de inzimam etmektedir. 
Suriyeye hAkim bulunu~umuz dolayi. 
Sile Tlirklye ile kom~uyuz. 

Suriyedeki vaziyetbnlz 0 kadar na
ziktfr JU.· ·rurkJyenin dostluguna be
hemehal muhtaciz. 

das1, binba~1 Fey'in hatt1 hareketi 
2 - Almanyanm Roma protokoilan

na h·tiraki mt· 1· ...., una 1, 

3 - Viyanada aktedilccek ttalya _ 
Avusturya - Macaristan konferansi ari
fesinde italya ile Almanya arasmda 
miltekaddim muz!l.kereler icrasi. 

. Ortada dola$at1 bir 9ayiaya gore M . 
Ciano, Romaya donerken Pesteye u<r-
rayacaktll". · b 

. ~oma_ 8 (A.A) - Havas ajansmdan: 
I~z malumat almakta olan mahaf il, 111. 
Ciano'nun Berline 11 temmuz tarihli 
A.vusturya - Almanya itiliifi dolayi
szyle Almanyanin Avusturya lla.~kzn
~~ki hal.:ild niyet 1.Jc iasavrnrlanm 
ogrenme§e gitmckte oldugunu beyan 
elmektedir. 

Kendisine Yugoslav 
mebuslanndan bir 

heyet refakat edecek 
Haber ald1gmuza gore Yugos

lavya b~vekili M. Stoyadinovi9 
Cwnhuriyte bayranu meraslmfn. 
de bulunmak tizere Ankaraya ge· 
lecektir. M. Stoyadinovi~e Yugos. 
lavya mebuslanndan miirekkeb 
blr heyet refakat edecektlr. 

Diger taraftan Tiirk gazeteci
lerin Yugoslavyaya yaptlklan zt
yareti iade etmek ilzere Yugos· 
lavyah meslekta~Ianmizdan mil· 
rek.k:eb blr grup da aym zamanda 
memleketlmize gelecek ve muhte· 
ill yerleri ziyaret edecektir. 

/taiga mali bir 
konf er ans toplan

masznz isfigor 
Ancak bu suretle 
dunya iktisadiyat1 
dOzeltilebilirmi9 

Roma 7 - Roma mall mahafill pa
ralarm bir hizaya getirilmesinin kMi 
olmad.Ig1 , di.inya iktisadiyatrm islah 
i~in beynelmilel bir konferans toplan
mas1 lazim geldigi kanaatindedir. Hti. 
ktlmet erkarundan baz1lan da bu ka
naate i~th'ak ediyor. 

Dun Milan borsas1 a(;1ld1g1 zaman 
esham ve tahvilata biiyiik bir ragbet 
gori.ilmii$tiir. Bir lns1m csham 20-30 
puvan yiikselmi$til'. 

Romanya hariciye nazm 
Yugoslav ba§vekili ile 

muzakereye gidiyor 
Belgrad 8 (Ak$am) - Romanya 

Hariciye nazm yarm Cenevreden Bilk
re$e gei;ecek ve Biikre$ten de buraya 
gelecktir. Romanya Hariciye nazm 
burada ba$vekil M. Stoyadinovi~ ile 
miizakerelerde bulunacaktir. 

Son sadraazam 
Tevfik pa~a 

TevHk pa~ 
hariciyede katip 

iken 

Tevfik pa~a 
Eerlin scfi.ri 

ikcn 

(Son sadi-azamm hayatma aid maltl
mat bcsinci sahifcmizdedir) 

1{0<;01{ ILANLARli)llZI 
okuyunuz! 

0 sDtun/arda lstedlginiz 
bu/mak ihtlmali ~olltur 

Telef<?n: 2424() (ldare) - 24249 (Tahrir) ~ 24248 (Matbaa) - 2i>113 (Kli~e) 

Atatiirk Ankarada 

Ankaraya $eref veren AtaUlrkiln istikbal resmlne aid bir fotografiyi der· 
cediyoruz. istikbal edenler arasmda Meclis rei.si, b~ekil, vekiller, saylav

lar ve blr ~ok zevat bulunmaktadlr. 

Ankara konservatuvarz 

Devlet tiyatrosunun 
esaslar1 kuruluyor 

Bu sene opera ve tiyatro mektebine 20 
talebe al1n1yor, bir k1s1m hocalar se~ildi 

lt. 

,-,.1.QA ~~~r r--~ -n· 1 _...,o-~1i.:;.;,;;1 .... 
r ~ r Ill I 

Tiyatro ve opera ~ubelerinl de ihtivn eden Ankara konservatuar bi11as1 

Ankara 8 (Hususi muhabirimizden)- muallimi ~1kacaklar, opera ve tiyatro 
Ankarada bu sene tesis edilen konser· lnsmmdan mezun olanlar da iki sene 
vatuvar t~inisaniden itibaren tedri· sonra kurulacak ~evlet tiyatrosunun 
sata ba~hyacaktrr. Konservatuvar mu· gen~ elemanlanru te!"?kil edeceklerdir. 
siki, opera ve tiyatro ohnak uzerc ii.9 Konservatuvann tiyatro 9ubcsine or. 
i;;ubeden miirekl<eptir. Konscrvatuva- ta mcktep mezunlan almmaktad1r. 
rm musiki ~besini bitirenler musiki (Devam1 4 iincii sahifede) 
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[ M-murlar, kopri.l Ustiinde halk1 s~gdan 
yi.ltiimcge ah~tmyorlar.] Gazetelcrdcn 

lsianbulda sag - sol miicadelesi! .• 



Sahtre 2 

Son dakika 

adrid u~ taraftan 
muhasara edildi 
~ehirdeki kad1n ve ~ocuklardan 

b·r 1sm1 Valansa gonderildi 
·., 9 (Ak :im) - Mill"yet~iler il~ 

t n l\iladr"de yuniyorl:lr. ~imalde 
rk de Arenas, ccnupta Ma
. Bu ti~ t::i.1 ftan M .... drid ta

~ muhrrsai a eclilmi~tir. $ehrin 
1~·1!a 1 b irrde olan Sen Martenin 
b!r kac gun i~~nd~ dii~me i bekleni
yor. 

S .• TAl{.UitUZO T:\HLh.'E LDiLDi 

Pai i 8 lndrid ch armdaki muhasa
rn s 1J.n ;bnlm1~br. l\Iilliyet~ilcr bir iil
timatom \ererek l\l:ulridin tcslimini is
temi I ... rdir. ~chir tclim olmazsa bom
barc~ man edcceklerini bildinni~lerdir. 

S 'iJ r ... dyo u ihtilalcilerin Madride 
epice ) alda~Iklanm ve yeniden baZl 
yerl ii i-=gal etiklerini bildiriyor. Bu 
m J ancfa Santa Kruz da vard1r. Bura
da bir ~olt esir nlmcllg1, kumam1anm 
da ii ler arasmda bulundugu bildiri
liyor. l\1illi) e~iler l\1alagaya ka~1 da 
taarruzn haz1rlamyorlar. 

IIi.'KWIET1N TEBL!Gt 

ll!adrid 8 (AA.) - Havas ajanSl 
mu ~b1rinden: Ellerinde top, tayya
rc vc tank bulunmayan milis kuvvct
lr1i, Santa Kruzu terketml'k mecbu
riyPtmdc kalmI!ilardir. Milislcr, ~ehri 
krke m cbUl' eden kuvvet, ikl Fas ta
buru ile bir motbrlti Lejyon etranjer 
taburu ve tayyarelerdir. 

Htikum~t kuvvetleri, az kalsm tank
lardf.n yard1m goren ve c;evirme hare-

ket1 yapan Iruvvetli bir kol tarafmdan 
tamamiyle ihata edileceklerdi. Bu se
bebe binaen ak!iama kadar mi.icadele 
ettikten sonra Madrid - Talavera yo
luna dogru ricat etmi~lerdir. Orada 
Asiler tarafmdan hath ricatlerinin ke
silmesine ramak knlmr!i idi. Bunun
la beraber l..--urtulmaga ve Santa Kru
zun cenubundaki yilksek mevzilere yer
l~ege muvaffnk olmu~lardrr. 

Naval Peral mmtakasmda muha
rebe, devam etmektcdir. Asilcr, Fas sil
varileri lie birlikte hilcumlarda bulun
malct.adlrlar. Siperlcre saglam bir su
rette yerle~~ olan hilkfunet kuvvct
leri, son giln zarfmda iki binden fazla 
bomba atm!Jl olan asi tayyarelerin mil
teaddit taarruzlarma ragmen muka
vemet gostermektedirler. 

Toledo mmta~asmda ve Aranjuez 
istikametinde yeni taarruzlar yapllma
s1 beklenilmektedir. Asiler, Aranjueze 
ancak on kilometre mesafede bulun
maktadrr. 

BA~VEK!L 'l'EHLiKE GEQiRDi 

J..lzbon S (A.A.) - Aranjuczdcki 
mcvzileri tcfti~tcu clomnckte ohm 1\1. 
Largo Caballcronun otomobili nsi bir 
tayynrenin fakibiuc ugrnm1!? vc naz1r 
oliimden gii~ :kurtulmu!?tttr. 

Tnyyarc otomobilin iizcrinc bir ~ok 
bomba atm1~ ise de, hi!( biri tayyarc 
uzakla~ncaya kadar bir kopriiniin 
altma s1gman l\J. Caball"roya isabet 
ctmcmi~ir. 

Biiyiik bir hiikiimdar1n. 
Oliimiiniin yd dOniimii 

Dost Yugoslavyan1n kral1 Aleksandr 
iki sene evvel bugiin olmii~tii 

Bugiln, dost Yugoslavyamn bilyilk 
Jn-ah Aleksandl'l!l Marsilyada suikas
c.le kurb.:m git~iginin y1ldoni.imiimtir. 
il:i scne evvel bugiin kra1, sulhu kuv
vctlendirmck emcllle Parise gitmek 
uzc1 e Marsilyaya ~1kt1g1 zamm bir 
tak1m te1·oristler!;1 att1klan silahlar-
1.~ olmu~tU. 

Kral Alc1~1:.ldrm vefatilc Yugos
lr.vya bily_i.ik \'C lnym£.tli bir hiikilm
dar kayb2tm~tir. Falmt dost memle
ket bu hadi!ledci1 snr&lmarn1~tir. 
Hutt.a bi.ittin v?.tui1pervc1·1er birlc~ 
Ukle1i ic;in dah,1 ziy~de kuvvctl~nmi~
tir. Bu surctle kral Aleksandr, oliimi
le de mcmleketi·1~ hizmettc bulun
mu~tur. 

Bilyuk kralm oliimilniln j1Idonil
mti mtinasebetile bugtin biltiln Yu
goslavyada mernsim yap1lacaktir. 
Dost memlekete hnlkine bu mi.inase
betle en samimi taziyclerimizl suna
nz. 

Tebli§ edilmi#ir: Bugiln, herkese ol
mez bir misal b1rakm1~ ve sulha hizmet 
yolunda akan kam ile fedakft.rltklar ve 
gayretlerle dolu hayatma kudsiyet iza
fe etmi!i olan kral Aleksandr'm kur
bam oldu{:ru menfur cinayetin ikinci 
y11 doni.imildtir. 

Kralm Olilmiiniln ikincl yll donilmi.i 
olan bugiin de dost ve asil Yugoslav 
milletinin bilyiik kcderinl biz de hisse-

diyoruz, onun bilytik kralmm hatiras1-
ru -oliimil kar~ismda duymu~ oldugu
muz heyecam hala canh olarak muha
faza ederken- tebcll ediyoruz. 

BELGRADDA nixi AYiNLER 

Bclgrad 9 (~m) - Yugos
lavya krah Aleksandnn oliimtini.in 
iklnci ylldonfuni.i mi.inasebetile bugiln 
e\rvela tiirbede, sonra da ortodoks 
kiliscsinde dint ayin yapllacaktir. 

Romanya kralicesi samajeste Mari, 
klzt Yugoslavya kraligesi ile dint ayin
lerde bulunmak uzere di.in buraya gel
mi~er ve istasyonda nazirlar, bircok 
~iyet ve kalabahk bir hak tarafm
dan alk1~arla kar~tlanrn1~lard1r. 

Kralic;e Mari gazctecilere beyanatm· 
da, darnach kral Aleksandrm ~ic;Pk rne
rakl1s1 oldugunu, bilhassa gi.illeri cok 
sevdigini, Yugoslavyada kcndi elile di
kilmi~ bir~ok gi.iller bulundugunu soy
ledikten sonra demi!itir ki: 

- Yugoslavyay1 cok severim. K1z1-
rnm aran1zda bulunmasmdan dolay1 da 
~ok bahtiyanm. 

PARiSE BiR YUGOSLAV PiYADE 
AJ,AYI GiTI'i 

Paris g (A.A.) - Yugoslavya kralhk 
muhaf1zlanndan bir pihade alayi, Sir
bi.stan kral1 birinci Piycr ilc Yugos
lavya kra11 Aleksandr namlarma ya
p1lm1!? olan abidenin kii~ad resmine i~
tirak etrnek tizere buraya gelmi!itir. 

Filistinde ~iddetli bir muharebe 
Diin bir ~ok hadiseler ve miisademeler oldu 

IJondra 9 (Ak~am) - Dun Filistin
dc bir ~ok hadiselcr olmu~tur. Karmel 
dr gmda 200 araptan miirekkeb bir 
~etc ile muharcbc b:i.!ilam1~t1r. Mulia
rl.be ~ddetle dcvam ed1yo1·. ingilizler 
top ve tayyare kullamyorlar. Netice 
b lli c' g"ldir. Suriycli Sc.;d bey Bcy
tu , 1 i c"rnrmda bh· miis.:.d,,mcde 
<.; 

bekleniyor. Arap iwmitesi, ibPJssuu
(lun dc!cgclcrile tekrar rnilzakereyc 
ba~la1n1~t1r. --

Fransada grevcilerin i~gal 
ettikleri bir fabrika bo~alt1ld1 

Paris 8 (A.A.) - Zab.ta, grevci ame
le tarafmdan i~gal edilmi~ olan bir ~i
kolata fabrikas1ru tahliye cttirmi~tir. 
iki amele ile bir zabita memuru hafif-

A K AM'~----------~--------------.. ""'"'7·-

( Bu. ) 
... 

Sovyet notas1 heyecan uyand1rd1 
ma 
pir 
l\la 
ye 
lliri 

Alman gazeteleri Sov yet Rusyaya 
~iddetle hUcum ediyorlar 

Louclra 8 - Sovyet Rusya, italya, 
Almanya YC Portekizin ispanyol asi
lcrine devamh surcttc yardnu cttilderi 
kanaatindedir. Adcmi miidahale ko
mitesi bunu tedkik eclerek bir Imrar 
vem1ezsc Sovyet hiikumeti isi1a11ya 
i~lerinc kar1~mamak hakkmdaki taah
biidiinii geri alacakbr. 

Sovyct maslahatgiizari l\f. Kagan 
ademi miidahale komitcsi reisinc bu 
hususta bir muhhra vcrmi~tir. l\'luhh
rada itaJya, Almanya ve Portekizin 
taahhiidlcrini ne derccc iblal ettikle
rini tcsbit i~iJ1 1spanyaya bir hcyet 
gonderilmcsi istcniyor. . 

Paris 9 (Ak~am) - Gazeteler Sov
yct notas1 hn.kkmda rniltalea beyan 
etmiyorlar. Maamafih vaziyeti vahim 
goriiyorlar. Nota Almanyada hiddct 
ve heyccan uyand1rm1~t1r. Alman ga-

Ha/a tazyik 
devam ediyor 

Antakyada Suriyeye ilhak1 
protesto edenler 

tehdid ediliyor 
Dortyol 8 (Alq;an1) - Sancak Tilrk

leri Suriycye ilhakl protesto i~in bir 
gtin dilkkanlanm !capami~lardi. Ha
ber aldiguna gore Antakya jandarma 
kumandam o gi.in jandarmalara fi
~k silrdilrmi.i!i, ate!i ettirmek istemi~
tir. Kaymakam ve polisin mildahale
sile bir hadis~nin oni.i almmr~tll'. Bir 
arap polis komiseri hadisenin miiseb
bibi diye dort Ttirk gencini yakalanu~ 
vc mahkcmeye v~rnu~tir. 

Sancak Tiirklcrinden ~imcliye kn
dar ~npka giyiucnu~ olanlar fcslcrini 
tamamilc atnu~arilir. Zenginler ve 
gen~lcr fakirlerc, koyliilerc ~pka c1a
gitn11-:lar<l1r. 

Fenerler idaresi ile mOzakere 
durdu 

Ankara 8 (Telefon) - Fenerlcr ida
resinin hilkumet~e satm almmas1 i~in 
blr m\.iddettenberi rnilzakcreler yap1l
makta idi. idare, eski mukaveledekin
den fazla menfaatler gosteren yeni bir 
teklifte bulundugundan fenerler ida
resinin satm almmasmdan vaz ge~il
~ ve milzakereler clurdurulmu~tur. 

OOn hafif bir zelzele oldu 
istanbul 8 (A.A) - Rasathane bu

giln sabah saat be~i on yedi dakika 
on yedi saniye ge~e hafif bir zclzele 
kaydctmi~tir. istanbuldan pek hafif 
hissedllen bu hadisenin istanbuldan 
merkez ilstti 160 kilometre mesafede 
oldugu tahmin edilmi~tir. 

Terkos suyu 
Y e ni b ir c;a11$ma 

progra m1 h a z1 r land1 
Evvelki gtin Taksimde belediye su

lar idarcsinde miihim bir toplanh ya
p1lm1~trr. Bu toplanhda Terkos sular 
idaresinin belediyeyc ge~tigi gilnden
beri yap1lan tesisat, suyun tazyikin i 
arttlrmak i~in ~ebekede yap1lan i.sla
hat etrafmda goril~illmu!i ve istanbul 
~ehrinin biltiln ihtiya~lanm kar~lla
yacak bir ~ah~ma programmm esaslan 
halledilmi~tir. 

Terkos su idaresi nihayet il~ sene 
sonunda istanbulda bir Avrupa ~eh
rinde oldugu kadar su ihtiyacnu temin 
edecektir. 

Belediye tesisatrm tarnamlad1ktan 
ve ~imdiyc kadar yapilan masraflarm 
yans1 ~1ltt1ktan sonra abone bMellcri
ni ucuzlatacaktir. 

COrmO me~hut vakalara 
Dun is4mbul cihctinde 20 ctirmii 

me!ihud vakas1 olmu~tur. Bcyoglunda 
da 5 vaka olmu~. bunlardan dart ta
nesinin sukutunn karar vc1ilmi~, bir 

isi mahkum olmu!itur. 

zcteleri Sovyct Rusyaya hi.icum ede
rek diyorlar lci: 

c:Sovyet Rusya ortallg1 kan~t1rmak 
ve ispanya htik..-Umetinc yardrm et
mek istiyor. Almanya ~imdiye kadar 
bitarafl1ga riayet ctmi9tir. Sovyet 
hiikumcti bilakis ispanya hilkfimeti
nc yard1m ctmek suretile ta.ahhildii
nc J'iayet etmcmi~tir. 

iNG1LiZ GAZETELERiNiN 
MUTALEALARI 

J,omlra 8 - Gazeteler, Sovyet Rus
yamn muhtirasnu g~ haber aldrkla
nndan ckserisi mak:ilcler yazmaga 
vakit bulamam1!ilard1r. Liberal News 
Chronicle diyor ki: c:Vaziyet ~ok cid
didir. Fak1t italya ve Almanyanm 
asilere yard1mlarim kesmek zamam 
hcntiz ge~rnemi~ir.> 

a a,vekilimiz 
Ege m1ntakas1nda 
pamuk sahalann1 

gezecek 
Ankara 8 (Telefon) - B~vekll is

met :tnoniiniln bugi.lnlerde Ege mmta
kasmda bir teclkik seyahatine gikaca
g1 yazllm1~ti. Ba~vekilimiz izmir, Ay
din ve Nazilliye giderck pamuk sal1a
larm1 gezecektir. Fa.kat bu seyahatin 
b~layacag1 tarih henilz belli dcgilclir. - -lktisat vekaletine 23 memur 

i~i n 500 mOracaat 
Ankara 8 (Telefon) - Bir kanunu

cvvelden itibaren meriyete girccek olan 
ihracatI kontrol kanununun tatbika
tmda kullan1lmak iizere iktisad vekfi.
letine 23 memur almacaktlr. Bunun 
i~n ¢mdiye kadar vekalete 500 e ya
km milracaat olm~tur. Bunlarm 
i~inden lmtihans1z 23 ki~i se~ilccektir. 

Divam muhasebat ta terfiler 
Ankara 8 (Telcfon) - Divam muha· 

sebat ikinci s1mf mi.irakiplerinden Ve
dad, izzet, Seyfi Fahreddin birincl s1-
mfa, i.i~iincU snuf mtirakiplerden At1f, 
Kemal, Tevfik, Nuri, Refet, Halil Se
zai ikinci sm1fa, Scmahat, Ali Tevfik, 
Vasif, Rifat, Mustafa Tevfik birinci s1-
ruf muavinlig·e terfi etmi~lerdir. 

Fey- Starhemberg 
dii.ello edecekler 

Avusturyada dahUi 
vaziyet kar19maga 

ba~lad1 
Viyana 8 (A.A.) - Eski b~vekil bin

b~1 Fey, Avusturya ordUiu cski zabit
leri ~crcf rnahkernesine rni.iracaat et
ml~tir. Mahkeme, gizli bir celseden 
sonra prens Starhcrnberg tarafmdan 
binba.51 Fey aleyhinde yapllan itharn
lar ilzerine ne gibi tedbirlcr ittihaZI Ui
zim geleccgine karar vermi!itir. 
Binab~1 Fey'in kendisi ile di.iello et

mek niyetindc olduguna dair olan ha
berlerden prensin heniiz malfunati 
yoktur. B~vekil muavlni M. Baaren
fels, prens Starhembergin lehinde 
veya aleyhinde tezahiirat yaptlmasma 
mani olmak maksadiyle Heimatschu tz 
te~kilfttmm miting yapmasm1 muvak
katen rnenetmi!itir. 

Bir tayyarecinin akibetinden 
endi~e ediliyor 

Londra 7 (A.A.) - Atlas Okyanusu
nu ge~mege te~ebbiis etmi~ olan ve ken
disinden hi~ bir haber almamann~ bu
lunan tayyareci M. Jocrkvall'm akibe
tinden encll!ie cdilrnektedir. ---- -

Romanya ordusu 
manevralara bailad1 

Belgrad 8 (A~am) - Buraya gelen 
ma!Umata gore Romanya ordusu bu 
ak~m bilyilk askeri manevralara ba~
l1yacaktir. Manevr.:uun ka~ giin siirc
cegi belli degildir. 

Sosyallst D2yli Herald Sovyet hi.ilctl· 
metinin noktai nazarma mtizahir 0

1
• 

mak ing:Itarenin borcu oldugunu soY 
lilyor. 

Yalruz sag cenaha mcnsup D .. 1 
Mail SO\ yet muhtn.'.l.51 icin «MoskOvn· 
run kiistr.h~a bir tehdidi dryor. 

KO:UiTE TOPLA. 1IYOR 

Londra 8 (A.A.) - Il. Grec1rnood :it· 
tlcc ilc B. , 1cvillc Chamberlain nrnsttl" 
da yapilan bir goriii:;medcn sonra bit 
teblig nesredilmi tir. Bu tcbligdc adt' 
mi miidnhalc komitesinin \'az.iyeti te$
kil;: etmek i1zcrc cuma giinii t-Oplafl" 
mas1 muhtemcl bulungu vc ingilif 
miimessillerinin rnzivct vnkit kn) bt' 
dilmel;:~it.in tcmir edihncdik~c tcvel· 
liid cdecek tchlil~cleri miidrik bulu!l" 
duklnn beyan oJumnaktadir. . . 

Tii.ccarlarzn mii~"' 
k iilleri halledildi 
Paralann1 dii~iiren meill"' 
leketlere klering suretile 

tediyelere ba~land1 

ah 

bi 
pi 
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pi 

le 
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Ankara 8 (Telefon) - Bazi memlelt 
Ierde para klymetinin dti~tiriilmesi o· 
zerine tuccarlar1m1zm tediyc ~ekilletl 
hakklnda ve1ilcn kararm tatbikiJle 
gccilmi~tir. Mcrkez bankasi paras1 dilf 
m~ olan rnemleketlere klering su1-e
tile yapilacak tediyeleri bu sabahtatl 
itibaren kabul etmege b~lanu~trr. 

Mcmlekete mal sokup tn hnrice botv. I 
lu Olan tiiccarlar bor~lanm odemekt:. 
dirler. Tediyenin b~lamas1 piyasadaiv. 
istikrarsizliga nihayet verecektil . 

Kleiing hesabma yabnlmanu~ 01nti 
rnallarla frangm d~esinden evvel 
mukaveleye baglanmii;; olan rnal bcd_ef' 
lerinin tediye sureti hakkmda da bt! 
iki giin i~nde karar verilmesi belde' 
nlyor. 

e 
r 
J> 
d 
t 

Kaza ve nahiyeler be~ seneli• 
program haz1rl1yacaklar 

Ankara 8 (Telefon) - Dahiliye ve
kaleti biitiln vilayetlere yaptigi bir tfi' 
mlm ile her nahiye ve kazanm naf1llt 
iktisad, z!ra~t, ki.iltilr vc sosyal ihtiy9' 
larmm temini ic;in be~ senelik umurtil 
bir ~1~ma program1 hazrrlayarak "Je' 

kalcte gondermelerini bildinni!itlr. 
Bu tamimc gore nahiye ve kazalat" 

daki yol, su, mektcp, park, clektrik gr .... 
bi ihtiyaclann ncreden temin edile' 
eek paralarla ve ne suretle yapllabile' 
cekleli tesbit edileccktir. 

Hazll'lanacak be~ senelik programll 
da evvela mahallin en miibrem il'lti" 
yaclannm giderilmesl goz oni.inde btJ' 
lundurulacaktir. 

Tadil laz1m m1? 
$ imdi bircok devletler 
bu luzuma kani degil 
Paris 8 _Q;;cteler di.in CenevrcO' 

mevzuu bahsedilen ~u iic mesle ile Jlll 
gul oluyorlar: 

1 - iktisadi libcralizrn, 2 - Pal<~ 
tadil ve islahI, 3 - Silahs1zlanma 1' 
ferans1. 

Paris gazetele_ri ikinci nokta hai;_ 
da diyorlar ki: Italyan - Habc~ ih '1 
fmdan sonra bircok hiikfunetler, bllof 
dil lchindc ~k hararetli gorilDJll 
lerdi. Fakat ~imdi bu hararet, mu"~ 
katen sogumu~tur. Filhakika, bir~ 
miltehass1slar ~u neticeye va.1.1111~~ 
drr: Paktin iyi i~lcmesi ii;in madde1 

rini degi9tilmege Hizwn yoktur. ~~ 
mz rnaddelerln tazn tatbikini tcsblt t 
muayyen hallerde tefsirlerini tayiil ~ 
rnek kafidir. Bu meselenin 9imdili1' ce' 
raretli mi.inak~alara sebebiyet verc 
gi zannedilmemektedir. ~ 

Bu dcvrei i~timaiye M. Litvinof 
yesinde paktm rslah1 milzakereslJl 
gomiilmesile bitmiyecektir. Zira 
Litvinof, Frans1z heyeti rnurahh~S 
dan s1k1 bir milznherct gorilyor. 
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Yerli pirinc;ler 
Bakkal diikkimna &iriJtiz. Gozii

nilze ~arpan bir !;Ok maddelcr arasm· 
da, ~uval ~uval pirin~ler de vardlr. 
Bakkal size bunlarin isimlerini say· 
maga ba~lar: Edirne pirlnci, Bursa 
pirinci, Tosya pirinc~ Adana pirinci, 
Mara, pirinci, Bombay pirinci, Hindi· 
ye pirin~, Viyolin pirinci, Anberbu 
pirinci ve ilah. 

Bunlarm hepsi de memleketimizde 
yeti~iyor. Ecnebi isimlerle yadedilen 
pirin~ler dt!jartdan getirilmi!i tohum
la.rla kendi topraklartmizda yet~tiril· 
mi!jtir. 

Bu muhtem ~e~itlerden hangisini 
alacagm1Z1 kestiremezsiniz. Bakkala 
alu~km iseniz, onun fikrinc miiracaat
tan ba~ka bir ~are goremczsiniz. 0 da 
hangisini cam isterse size tavsiye eder. 

Siz, stra ile, bu ~e~itleri degi ·tire 
degil?tirc, nihayct zcvkinize ve kcscni· 
ze uygun birini se~ersiniz. Bakkala ar
tik 0 ~e~idin ismini soyliyerek pirin~ 
almaga ba:-;larsuuz. 

ralmt bu i!j ~ok siirmez. Giiniin 
birinde ba1rnrsmtz ki cvvelcc pek Ula 
pi!jirdiginiz pirincin ~imdi yalmz iis. 
tii yumu~uyor, i~i sert kahyor. Yani 
pilav ph,;irmekte acemi olmm?sunuz! 

Bakkal ile hafiften bir ka,·ga ba~
lar. 0 da yana yaktla size ~· suretle 
dcrd yanar: 

- Ne yapacagumzt biz de ~a!?ird1k. 
Bir pirin~ diger pirince uymuyor. i!?te 
bugiin altt ~uval filan ~e~itten pirin~ 
aldtm. Ge~en defa alcltlda1·1ma hi<; 
benzcmedikten bmjka ~uvallar da biri
birini tutmuyor. Dt~ridan getirilmi~ 
bir cins t>irin<; tohumu ayr1 ayn yer
lcre ekiliyor. Bunlardan ahnan mah
sul ayni ad ile piyasaya Qtkanhyor 
ama bizim topraklarm farkma gore, 
mahsul de farkh oluyor. Bu mahsu
ltin kimi iyidir, aslma benziyor. kimi 
o eski "e!jidi tutmuyor. Bumm i~in ne 
sathg1m1z1 biz de bilmiyomz, mii~te-
1·iye mahcub oluyoruz. 
~u vaziyete gore, pirin~ namma ne 

yedigimizi tayiuden iciziz. Pirin~ ~e
~itlerinin yalmz ismi var, fakat cisim
lcri me((hul. Ne ~lkarsa talibimize. Es
kiden l'Utsmn l\Iahsusa pirincini bet. 
lemi~tik. Bu hi~ degi~mezdL Seneler
ee aynl marka ayni hilviyeti mu:ha· 
iaza edcrdi. Bombaym FU markab 
pirincini, hilcsiz olmak ~rtile, hangl 
dtikkandan alsamz hi~ farks1z suret
tc senclerce yiyebilirdiniz. Fakat sim
di bizdc kendi pilin"lerimizi ne ~am 
ile tamyacag11mz1 bilemiyoruz. 

Bir kere ~c~itlcr o kadar -:ok kl 
bunJan ayird etmekten aciz kal1yo
ruz. Bakkallann kcyfine \'e lf.ttf una 
tabi bulunuyoruz. BakkaJ m1 bile edL 
yor, yoksa, dcdikleri gibi, hakikaten 
onlar da ne satt1klanm bilmiyorlar 
nu, pirin~ler mi clegi~iyor? Kim bilir. 

t~te bir memleket isi. iste ISlaha 
muhtac bir ya~ama m~el~i. Hangi 
makam1 alakadar ediyorsa, memle
kette ya!layt~n tanzimi namma buna 
blr ~re bulurunasm1 o makamdan rl-
ca ederiz. Aksa.mct 

.................................. HtttlllllllflHllUnmnu111un1tn;HHIHIHKt-

B i r vapurda ka~ak e~ya 
bulundu 

Marsilyadan limarnrmza gelen Erol 
vnpurnnda bir ka~ak~illk hadlsesi ol
mu~tur. Muho.faza memurlari bu va
~urda ara~tmna yapmi~ls.r ve kaptan 
ile tayfalara a!t radyo, karyola, ipekll 
kuma~. kolonya ve saire ele ge~ir~ 
lcrdlr. Kaptan llc tayfalann bu e~ya
lan kontroldan gc~irmedikleri anla
~1lrm~ ve haklannda tahkikata ba~. 
lnnm1~tir. 

• ga e te*iMN 

~ ....................................................................... ~. 
Kadastro 

Mollahiisrev 
mahallesinde de 

i~ler bitirildi 
Tapu umum miidurliigii istanbul

da yapilmakta olan kadastro faaliye
tinin klsa bir zaman ic;inde neticelen
dirilrnesine ~ah~maktadir. Bu hususta 
laz1m gelen bi.itiin tedbirler almrn~ 
tir. 

Bir miiddetlen beri kadastro ikinci 
mmtaka mtidtirH.igif turnfmdan yapll
makta olan Mollahiisrev mahallesl
nin kadastro muamelesi ikmal edilmi~
tir. Bu mahallcde bulunan blna ve 
arsalara aid bi.itUn ihtilaflar halled.il
mi~ Ye haz1rlanan senetlerle ~aplar 
sahiplcrine dag1t1lmuga ba~lanm1~tir. 

Kadastro te~kilat1 bundan evvel 
Siileymaniye ve civanmn kdastro
sunu tamamlam.i~b. Eminoni.i ve civa
rmm kadastrosu kisa bir zamanda ik
mal cdilecektir. -----

Tuton mObayaas1 iyin 
Avusturyadan bir heyet geliyor 

Bu aym on sekizinde Avusturyadan 
~ehrimize bir heyet gelecektir. Milhlm 
m1ktarda tiiti.in mtibayaa edecek olan 
bu heyet iki mi.idiir, iki eksper ve bir de 
harmanc1dan miirekkeptir. Heyet ~eh-
1imizde bir mtiddet kaldlktan sonra 
izrnire gidecek ve ttittin cinslerini tet
kik edecektir. 

Yiiksekkald1r1mda 
Bir ka~ak kendisini 

yakalamak istiyen polisi 
yaralad1 

Bir mtiddettenberi tibb1 adlide mu
l?ahcde altmda bulunan ibrahim a
dmda biri evvelki gtin, sokakta gotu
rilllirken kai;m1~tlf. ibrahimin yaka
lanmas1 merkczlere bildirilmi~tir. 

Dtin ogle i.izeri Ytiksek kaldlnmdan 
~lkan sivil rnemur Osman ontinde a
rarulan ibrahimin gitmekte oldugunu 
go~miil? ve yakalamak i~in ko~mu~tur. 

Ibrahim bir sivilin kend.isine dogru 
geldigin gori.ince hemen belinde dur
ran b1~gm1 c;1karm11? ve sivil memur 
Osmam ag1r surette yaralanul?tir. 
~emur Osman yarasl.Illil agirllgma 

ragmen tab9:ncas1Ill l(Ikarm1~ ve k~
~akta olan Ibrahi~e bir el ate~ etmi~
tir. Q1kan kur~un Ibrahimin sag aya
gma rastlam1~. ayagm1 delip gec;tik
ten sonra sokaktan ge~en Alber adm
da bir museviye !"astllyarak onu da ya
ralarru11tir. 

Silah sesi iizerine vaka mahaline ge
len polisler ii~ yarallyi da hastaneye 
ka.ldmmslardlr . . -----

lstanbula nakletmek 
istiyen muallimler 

Slhhl mazeretleri sebebile istanbula 
nakletmek istiyen muallimlerin vazi
yetlerini tedkik etmek iizere maarif 
miifetti~lerinden miirekkep olarak tes
kil edilen komisyon bugtinlerde ted. 
kikatrm bitirecektir. 

Mazeretleri kabul ed.ilenlerin mtin
hallere tayini i9in haz1rlanacak rapor 
maarif miidiirii tarafmdan vekalete 
gottirti.lecektir. Vekalet tasdik ederse 
t~rada bulunan bu muallimler istan
bula tayin edileceklerdir. 

Lodosun zarar1 
Bir yelkenli karaya dii~tii, 

bir sandal par~aland1 
Giinlerden beri devam eden lodos 

vapur seferlerini gtic;liige ugratt1g1 
gibi limarumizda da kiic;i.ik vas1talar 
tizerinde bir hayh zarar yapnu9tir. 
Dolmabah~e oni.inde duran Tahir 

kaptana aid Dervi~iba.hri yelkenlisi 
yiikl.ii oldugu halde karaya d~mii~tiir. 
Yelkenlinin kurtanlmas1 ic;in c;all~1l

maktachr. 
Kadirgada oturan kayikc;1 Nuri, diin 

gece sandalI ile Davudpa~~.dan Kum
kap1ya gelirken lodos dalgalarmm ~id· 
detinden sandall parc;alamm~ ve bat
m19br. Nuri bogulmak tizere iken et
raftan yeti~enlcr tarafmdan zorlukla 
kurtanlrm~br. -----

Belediye turizm ~ubesine 
yeni bir memur ahnacak 

Belediye turizm l?Ubesine yliz lira ma-
a~la yeni bir memur almmasma kara.1' 
verilmi~tir. Bu memur bir ecnebi dilin
de konul?makla bcraber terciime ya
pacak ve bu lisanda yaz1 yazabilecek 
liyakatta olacaktir. 

Belediye kadrosuna bu mcmuru al
d1ktan soma turizm i~leri ic;in daha 
faal bir program tatbik edecektir. 

Oteller 
lslahat i<;in 5 senelik 

mUhlet verilecek 
Bclediyenin otellcr hakkmda bir ta

limatname hazirlamakta oldugu ya
zilrru~t1r. Belediye bu mtinasebetle 
Avrupadan bir ~ok talimatnameler 
getirtmi~ ve bunlan tetkik ettirmege 
b~lam~t1r. ~ehrimizin hususi vazi
yeti de goznoniide bulundurularak 
yaptlacak olan talimatname nihayet 
marta kadar bitecek ve ~ehir meclisi
nin nisan toplantISma yeti~tirilesektir. 

Talimatnamede otellcr hakkmda c;ok 
ag1r ~artlar olacaktrr. Bu hiikilm.lerin 
derhal tatbikine imkAn gorillmed.igin
dcn bel? senelik bir mi.ihlet verilecek
tir. Bu miiddet bittiktcn sonra talimat
nameye gore icabeden kdilat ve yeni
likleri yapm1yan oteller kapatllacak
larchr. 

Lokantalar tefti§ edilecek 
Son gtinlerde lokantalar hakkmda 

yapilan ~ikayetler i;ogalm1\'t1r. ~ikA
yetler en ziyade temizlige 1iayet edil
med.igine dairdir. 

Beled.iye yapllan bu ~ikayetler uze
rine muhtelif lokantalarda tetkikat 
yapmll?, bu ~ikayetlerden miihim bir 
klsrrurun dogru oldugunu gormiil?Uir. 
Beled.iye bu neticeyi almca temlzlige 
riayet etmeyen lokantalar hakkmda 
derhal ceza zaph tutulmasm1 bildir
mi~tir. 

Ayni zamanda her belediye ~ubesi
nin slhhiye miifetti~leri de lokantala· 
rI hirer birer gezecekler, slhhi kontrol 
yapacaklardlr. -----
Bir ~ocuk pencereden sokaga 

dO~to, ag1r yaraland1 
Be~ikta1?ta Hasanpa~a caddesinde 

oturan stinnet~i Mehmedin ~ocugu 
Muharrem diin evin ikinci kat pen
ceresinden bakarken muvazenesini 
kaybetmi~ ve sokaga dii~erek tehlike
ll surette yaralarum~br. 

Kii~iik Muharrem soz soyleyemiye
cek bir halde hastaneye kalchrll~tlr. 

YUzde 10 meseles' 
Ayda 200 

lira kazanan 
garsonlar varmi~ 

GOrillen liizum iizerine Ticaret odas1 
esnaf miirakabe biirosunda garsonlar 
cemiyeti hesaplannm tedkikine ba~
lan• m;;t1r. Diger bazt esr•J.f cemiyetle
rinin hesaplan iizerine yapllan incele
melere de devam olunuyor. 

1'"'akat garsonlar cemiyeti bu tedkike 
itiraz etmi~ ve hesaplarmm tcdklkine 
liizum olmachg1 hakkmda Ticaret oda
sma muracatte bulunrnu~tur. Cemi
yetin bu mi.iracaati iizerinde diin ted
kikata ba~lanm1~tlr. 

Ticarct odas1 bir taraftan da gar
sonlarm mil1?terilcrden yiizde on alma- J 

s1 etrafmdaki 1?ikayetler iizerine ba~
ladlg1 tedkikab de1inle1?tirmi~tir. 

Umumi fikirler yiizdc on mecburiye
tinin tamamen kalchnlmasma taraf
tardll". Qi.inkii mii~teri csasen garso
na bah~is olarak bir para b1rakmak
tachr. Yap1lan hesaplar baz1 muessese
lerde grsonlarm patronlara yakln pa
rJ. kazand1klari gi.inler oldugunu mey
dana <;1karm1~tir. Barlarda garson 
hakk1 olarak alman paramn bir gar
sona ayda 200 liraya yakm para birak
tigm1 gO.stermi~tir. 

Tedkikat yakmda ilanal edilip bu me
sele bir neticeye baglanacaktlr. 

Para meselesi 
~ehzadeba§indaki vakaya 
sebep bu yiizden ~1kan 

miinaka§a imi§ 

~ehzadeba~mda Hamid r.dmda bir 
gencin ni~anhs1 Cemilcyi tabanca ile 
ag1r surette yaraladlgim ve kendisinin 
de ka<;arken c;1kan kur~unla yaralan
chgm1 yazm1~hk. 

iki gen~ evlenmek uzcre idiler. Ha
diseye sebep para meselcsinden ~1kan 
miinclka~m.d1r. Hamid, Ccmilenin ken
disini odt.da b1raklp d1~anya c;lkmas1-
m biiyiik bir hakaret telakki etmi~ ve 
tL.bancasile ate~ etmi~tir. 

Hamid biti~ik odada yatan kayna
nasile bald1zinada li<; el ate~ etmi~, 

fakat kur~unlar isabet ctmerni1?tir. Bu 
sITada yere dti~en tabancadan i;lkan 
kur~un yaralanmasma scbep olmu~
tur. Yaralilar hastaneye kaldmlm1~
lardlr. 

KO~Ok sanat erbablle 
temaslar bitti 

iktisad vekaleti sanayi miidilr mua
vini Samet Agaoglu kl(iik sanat erba
bile yapt1g1 temaslan bitirmi~ ve An
karaya donmti.~tiir. Samet, fmnc1lar, 
biskliit amilleri, s1vac1lar, dokumac1-
lar, marangozlar, ayakkab1c1lar, musi
ki aleti yapanlar, ekmek~iler, terziler, 
bakkallar ve ~kerciler, sarrac;lar, yor
ganc1lar ve kasaplarm dileklerini, ~i

kAyetlerini dinlemi~ ve kendilerine ba
ZI ~cyler sormu1?tur. 

Bu dilekler Ankarada ayn ayn tet
kik edilecek ve umumi bir rapor ha
mlanacakt1r. Vergi kanunlannda ta
d.ilat mezuu bahis olduk~a kiic;iik sa
nat erbabmm bu dilekleri daima goz
oniinde tutulacaktrr. 

Bay Amca:r-• l'ire •.• 

" - ., w • ., ~ ..... "'\ 

Sahi!e 3 

II -.111.r -;•rp:ad~ 
Genc;lik nasll 

muhafaza edilir? 
Gen~lik nas1l muhafaza edilir? .• 

'lib kongresinin toplanmasmdan s0i 
a~n bir doktor arkada~1m: 

- Eger tezimi hazrrlayip bitirsey
dim, dedi, tib kongresine boyle bir 
etiid verecektlln.. 

llakikaten miihim ~cy .. gcn"lik na
s1l muhafaza cdilir? Bunun hakkmda 
oyle ~ok, oyle acaib fikirler ileri siirill· 
dii ki ... ~imdiye kadar gen<;ligin mu
hafazas1 i~in neler, neler tavsiye edil
medi.. gen~ligi muhafaza i~in bol bol 
giilmeli irni~... Gen<;ligi muhafaza 
i~in ya~ mey,·a yemeli imi~ .. gcn~ligi 
muhafaza i<;in sabahleyin kalkar kalk
maz bi.J; bardak meyva suyu i~meli 
inti~ .. <;Ok seyahat ctmek insamn mu
hitini dcg·i~tirir, ne~e vcrir ,.e bu su
retle gen<;lik muhafaza cdilirmi:;;. 

Gen~lig·i muhafaza etmek i<;in in
san <;ok spor yapmah imii;;.. gen~ligi 
nmhafaza i~i11 hi~ sinirlenmemeli 
imi~.. gen<;ligi muhafaza i~in pcrhiz 
ya1m1ah imi~ ... 

Daha buna benzcr nice nice 
tavsiyeler... Fakat bunun en ori
jinalini ge!;en sall giinii bana bir 
a\'ukat dostum yapb. Yolum Bak.ir
koyiinc dii~til. Am.an yanll~ anla!:itl
masm. Me~hur hastaneye degil... Bir 
dostumu gormege gitmi$tim. Rancle. 
vusuz gitmck izanstzhgmda bulundu
gum i~in dostumu evinde bulamadnn. 
Doniiyorum.. hava giizel.. s1cak.. bit' 
de baktrm havada koskocaman bir 
u~urtma.. Ama kii~iik bir tayyare ka· 
dar biiyiik... Hi~ bu kadar kocaman 
m;urtma gormemi!1tim. 

Onu seyrederken kar~JJ,i t('peden 
kahkahalar i~ittim .. bir ses: 

- Buyrun .. buyrun .. diyordu .. 
Tepeye yakla~trm.. bizim m~hur 

avukat karagoz miitehassts1 bay Ra
mi... U~urtmayi. u~uran da o .. 

- Hayrola iistad.. ne yap1yorsun? 
- Hi~ gen~ligimizi muhafazaya 

~ah$•yoruz. 

- Nastl? 
- U~urtma u~ural'ak .. 
- U~urtma u~urmak insamn gen~-

Iiginl muhafaza nu edcr? 
- Ne diyorsun birader.. Gen~ligi 

muhafa.za i"in 3 !fCY lizundu: Spor, 
kahkaha, a"tk hava .. U~urtma U!;Ur

mak kadar miikemmel spor olmaz, 
bu esnada athgllllZ kahkahalara had 
ve hesab yoktur, istediginiz kadar da 
a~1k havaya sahipsiniz .. gen~ligi mu
hafaza i~in daha ne istersiniz? .• Bak 
bana bu ya~taytm .. kendimi 20 ya~m
daki delikanhya degi~nem ... 

Bay Raminin bu tavsiyesini i~iten 
genQlik meraldtS1 erl{ekler ve kadmlar 
hi~ durmasmlar... Elli be$1ik, altnu~
hk bayanlar ellerinde bi.J:er kocaman 
u~urtma tepelere firlasmlar... U~ur 

babam m;ur ... ~aka deg.it gen~Iik rnu
hafaza edilecek! .• 

H.F. 
•ttllllllllHIHUHllllllllllltltlllltfflllllllltllllltll•llllllllllltlllllllllll111tt-

Fazla navlun ~ikayeti 
ihracat tacirlcri vapur acantalarmm 

fazla navlun alchklan hakkmda tica
ret odasma yaptiklan ~ik~yetler tet
kik olunmaktachr. ~imdiyc kadar ya
pllan tetkikat tacirlerin hakl1 olduk
lanm meydana ~1karm1!?tlr. 

Suyu rak1 diye satan adam 
Rak.I ~i~esine su doldurup rak1 diye 

satan Hasan adlnda bir a~lkgoztin diln 
asliye dordiincu ceza mahkemesinde 
yapllan muhakemesi sonunda bir ay 
hapsine ve 16 lira para cezasma c;ap
tmlmasma karar verilmi~tir. 



On bir qocuklu baba BU AK$AM 

Ankara 7 (Hususi rnuhablrimiz
dcn) - Burada Mehmed ismindc bir 
&damm yedisi k1z ve dordil erkek ol
mak uzere on bir ~ocugu vard1r. :ikti
sat \ cka.Ictindc odac1 olan Mehmedin 
~uklannm en bi.iyi.igu on dort ya
~dadtr; sekizi de mektebe devam et
mektedirler. 

Fukat on bir ~ocuk babaSI Mehmed 
~imdi bilyiik bir mtizayaka i~indcdir. 

(Ba~ taraf1 1 incl sahiiedc) 

Bundun ba~a 11 cylillde Pa1iste 
Im...... nan Frans" - Smiye muahede
sme d1kkat etmeliyiz. Frnnsanm en 
gc. c v en dikkat~ ~a) nn devlet ndam
lr 11 16:u1 biri 01nn M. Viknot sayesin
di- ~kd d1lmi~ bu1unan bu muahede 
jl SU"i~ ~e tcdrici b;r mustahil idare 
t olunm!'kt d1r. Bu muahede, ay-

manda, yeni Suriyc dcvletine, 
~·n iJ" kndar mtistakll olagclrni~ bu

an Durzi. Ale\ i \ c hatta, do{;'11.ldan 
kontro1umu " tabi rnuhtar 

b, cl r d n ist:fade eden iskendznm 
f;:'T' u'1 toprn1'Jan•u da ilhak ctmek
tr ·. 

I nibuki fskr idenrn s:mcagx Tiirk
Ie• 1" n~sktindur. Bu sancaktn. hie scv
mf' · I ri SmiyeUiere b~vlanmalann
(lm e:uUc:e eden 280 bin Tiirk ,·ard1r. 

• iaahcdcnin, elmlliyetierin himayc
si hakkmdn kati htikiimlcri ihtiva et
mel::te oldu- ·nu biliyorum. Ancak bu 
hu'.iimlerin tatbik c<lilmcsinc <likkat 
etmrr.1iz lfrnrnd1r. 
~ancak Tilrkleri otedenbcri bizim 

tccrdbc cdilmis dost1nnnuzd1r; bun. 
lar1 tt'rkedemc)+i:. Bundan b:t~I n n:n
mii =C't Ti.irld. c tskcndcrun sancnt'ln
dal i J arclcslerinc bll'St hi~ <le alakn
s1zl:';: gostcrmektc dcj;rildir. Bu ckal
liyetc gostcrccegimiz idarc \'C mua
mclc farzi. his; ~iiphc )Ok k;, Anknra 
hiiktimcti ile ohm miina<.:ebetlcr;miz 
iizc1foe tcsir cllccektir. 
~mm dn. unutm1yalun ki, ~arkta da 

Til.kiycyc km~1 bilyuk st'mpati bag
lan \ardlr. F1ansa is~ ~ rkta toprak
lm1 w mcnfaatleri olan bir devlettir. 

Hiil.".sa her ~ey Fmnsayi Tilrkiye 
llc mevcud baglarim kuwetlendirme
gc sevketmckteclir. 

iSIITNDERUN' \'E A .. ITAI\'.l'ADA 
S ~ViN9 

I'a)aS 8 (llususi muhabirimizden) -
l~ransmun !lskenderun \'e Antakya 
m uht.ariyeti hakkmdn Ti.irkiye ile 
gorii mcge Amndc oldugu habcri bu
rndn scrin~le ka~lanm1 hr. Bu milza
kerelcrin Sancak Tiirklerinin hakloru 
tcmin cdecegi muliakkak samhyor. 

Tiirk gazctelcrinin iskendcrun vc 
Antnkya)a girmcsi )asak edildigi clog
ru dcgildir. 

Cenevredeki mOlakatrar 
Sof)a 7 (Ak~am) - Bulgar telgraf 

ajansmm bildirdiginc gore, Cenevrc
de Bulgar ba{ivekili Gospodin KOsei
vanof, h:uiciye vekilimiz Tevfik Rii~ii 
}..1<1 la :> enidcn uzun miiddct gorii~
mu~tur. 

Gene Bulgar b. svekili, Cenevrede 
Yu Inv hejetinin ba~urahhas1 

Puri~ ve italyamn CenEvrcde daimt 
rnurahhaSI ile gonisrnu~iir. 

Sovyet bir1igi hariciye komiseri Lit
vinof da Bulgnr ~·ekilinin seref ine 
bir ogle ziyafeti vermi~tir. 

Ald1gi yirmi be~ lira ma~ ihtiyar an
ncsi ve k1z karde~nin de dahil bulun
dugu on bet; ki.plik ailesini g~indir
mcge kifayet etmemektedir. 

<;ocuklarmm memlekete hayirl1 un
sur lar olmalanm istiycn ve onlan 
okutmak i9ffi ~irpman bu ~cfkatli ba
ba alflkadar makamlann yardllillnl 
bckliyor. Resimde odac1 Mchmcd on 
b ir ~ocugunun arasmda gorillflyor. 

ara 
(Ba!? faraf1 1 incl sahlrede) 

Mektcp Jeyli vc ii<; seneliktir. Bu sene 
opera vc tiyatro mcktebinc k1z vc cr
kck yirmi talebe almacakt1r. istan
bul ~hir tiyatrosu rcjisorii Ertugrul 
Muhsin ve il" Alman musiki miltehas
smdan miirekkep bir imtihan heyeti 
kom:ervatuvarm bu ~ub;lcrinc girmek 
Jg:n milracaat eden 35 kl~inin imtilmn
lanm yapmL1, bunlara umumi maltl
mata tcmas eden sualler sorulmu~ vc 
mc~ur tiyatro escrlcrlnden par~alar 
okutulmu~ur. Aynca sesleri de denen
mi~tir. imtihanlara girenlcr nrasmda 
istidadl1 gen~lere rnslnnrm~tlr. 

Bu aym on ikisinde Ertugrul Muh
si.n meketebe istanbuldan girmek i<;in 
imiracaat edenlerin imtihanlanm da 
yapacak neticede bunlarm arasmdan 
yirmisi mch-tcbe lcyll olarak almacak
trr. 

Tiyatro mekteblnin birinci Simfmda 
okutulacak derslt'r tcsbit eclilmi~tir. 

Birinci sm1rta; edcbiyat tmihi, tiyatro 
bilgisi, tencffi.ls ve konU¥Ua teknigi, 
fcnctik, rctorik ve diger umumi kul
tiir dersleri okutulacaktir. 

Tiyatro mcktcbiuin muallimle1i hc
ni.iz tamamcn tcsbit edilmemi~tir. Fn
kat bunlarm m:asmda istruibul $ehir 
tiyatrosu rejisorii Ertugrul Muhsinle 
Alman sahnc vazu Kal'l Eybcrt bu
lunmaktadir. istanbul ~ehir tiyatrosu 
a:·t:stlerinden i. Galib~ de bir hoccllk 
vcrilmcsi muhtcmeldir. 

$imdi ccnubi Amcrikada bulunnn 
'Ka.•·l Eybe1 t te~rinisani basmda. Anka
r:i.ya geleccktir. 

Maarif vekalfti bir taraftan opera ve 
t!yatro mcktcbindc clemnnlar yeti~ti
rirken bir taraftan da Devlct tiyatro
sunw1 esaslanm haz.irlayacakbr. Esa
scn memleketimizde yaptig1 tedkikat 
sonunda tiyatro mektebi vc Devlet ti
yntrosu hakkmda Maarif Vf'kfi.letinc 
uzun bir rapor vermi~ olan sahne vazn 
Karl Eybert Ankarnya geldiktcn son
ra Devlet tiyatrosu kurulmas1 i:;;inde 
fikirlcl1ndcn fstifade edilecektir. 

Radek t evk if edildi 
J.-01Hlra 7 (A.A.) - R.Oytcr, Mosko

vadan haber alnn~t1r. Karl Radekin 
tcvkifi bnbcri bugim resrnen tceyyiid 
etmii,:;tir. Resmi tahkikatm kendisinin 
Zinovieffin tcrtib etmi~ oldugu, fesad 

harckctine l~tirak etrni{i oldugunu mey
dana ~1kard1~11 soylcnrnekteclir --- -

lspanya vekayii ve lngiliz 
i~~i mahafili 

i EK l 

Sinemas1nda 10 senedenberi gorOlen komedilerin en gOzeli 

L EL- • 

H. iS 
Ayrica: Paramount diinya havadisleri 

Tabii renkli enfes bir komedi 
TORK<;E SOZLO 

Muazzam komedi fi lmi 

Gedikpa~a - Car91kap1 

AZ K -1 s 
1936/37 sezonunu yarmki Cumartesi matineterden itibaren a~1yor. 

Bu scnc hemcn her §irketten film alma~a karar vercn miidiriyet birinci o1arak : 

1aKAH~AMAN HAV~UT 
Filmi ile sezonunu a~1yor. Oymyanlar : IRENE DUNN, RICHARD DiX 

2 nci film : S 0 K A K C I C E <".'2 l Miimessilesi : F R A N Z I S K A G A A L 
Ay nca : M I C K E Y M A U S ca::J:ca=:a:a::a1221iili!iG::u:mi:rilE:i!imii!i_, 

Bu ak§am T 
saat 21 de RK Si EM ilk defa 

olarak 

LILIAN HARVEY ve WILLY FRITSCH'in en son ve en giizel siiperfilmleri 

K A L 
<;arhk diktatorliigune kar~1 galeyan eden Finlandiyahlar ihtilali sahncleri arasmda b uyiik bir a~km kahramanca 

tarih~esi, zengin mizansen, giizel miizik. 

LILiAN HARVEY bu filmde, evvela klasik bir dansoz ve bilahara hissi ve miiessir bir rol temsil edecektir. 

9 - 1. Ternn 936 Cuma 
istanbul: Ogle n e¢yatl: 12,30 Plakla 
Tilrk musikisi, 12,50 Havaclis, 13,05 
P lakla hafif milzik, 12,25 Muhtclif 
plak ne~riyati. 

Ak~am n~riyatI: 18,30 c;ay snati, 
dans musikisi, 19,30 Spor musahebe
lcri, ~ref ~fik tarafmdan, 20 Necmi 
ve arkadai;;Jan tarafmdan Tiirk musi
kisi, 20 30 Safiyc ve arkada:;;larmm i~
tirakile Tilrk musikisi vc halk l?arktla
n, 21 PJlikla sololar, 21,30 Orkcstrn. 1-
Mozar: Don Juvan uvcrtilr, 2- <;ayko
viski: Kugular gOlil, 3- ivanof: Gccc 
~k1si, 4- Sevrak: Minyonetta, 5- Dor
jak: «;ek dans1, 6- Dorjak: Amerlka 
yerlisi ~arklSl, 7- Leopold: Yugoslav 
balk melocllieri, 8- Oki-Albi: MUsaha
batl musikiyc, 22,30 Ajans haberleri, 
23 Son. 

l 0 Tc~rinicvvcl 936 Cumartcsi 
f stnnbul - Ogle nc{i"riyatI: 12,30 

Plakla Tilrk musikisi. 12,50 Havadis. 
13,05 Plfikla l}afif mi.izik. 13,25 - 14,00 
Muhtelif plftk ne~riyatJ ve bu arada 
Giine~ klilbiinden nuklcn ~cuk korosu 
Ak~m ne~riyat1: 18,30 Gay saati, 

dans musikisi. 10,00 Ambasadorden 
naklen variyete mlizigi. 20,00 Vedia 
R1za vc nrkad~lan tarafmdan Tt1rk 
musikisi. 20,30 Munir Nurettin ve ar
kada~lan tarnfmdan Tilrk musikisi. 
21,00 Plftkla soloJar. 21,30 Orkestra. 
1 - Mendelson: Fingal rnagaras1, uver
Uir. 2 • i~ravus: Bana tekrar gcliyor
sun. 3 - Guno: istigrak. 4 - Kroitzer: 
Granadada gecc kamp1. 5 - f?ebck: 
Yalmzhk. 6 - Grodvcrt: Gavot. 7 - Le
har: ~chzade. 22,30 Ajans llaberlerL 
23,00 Son. 

Part i OskOdar merkez 
kamununun kongresi 

P arti Oski.idar merkez knmununun se
nelik kongrcsi I 1 t~inievvcl pazar gii
ni.i saat I 0 da DoganCJlardaki parti mer· 
kczinde yap1lacaktu. 
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Tepeba~r Dram 
klsm1 bu ak~m 

saat 20 de 

MAK BET 

Frans1z tiyatrosu 
Operat klsm1 bu 
ak~am S. 20,30 da 

DUDAKLARIN 

s 
(Eski Elhamra) sinemasmm 

yeni miizcyyen salonunu takdir 
nazarlarile seyretmek ve: 

JEA iE U 'YI 
en son tcmsili olan: 

Sevimli vc 2engin filmde dinlemek 
iizcre butiin Istanbul ha1k1 ko~mak
tadir. Siz de gidiniz, cidden memnun 

~16::1t:a~~ kalacaks1ruz. BC!i:B:iiiiiiSm~ 

A 
\stanbul 8 Te§rinievvel 1936 

( AK$A. I KAPANI~ FiATLERI) 
Eshnm ve Tahvllftt 

fst. dahiU 97,- I~ B. Hamfline 10,
Kuponsuz 1933 • Milcssls 81,-
istikrazi 97,- T. C. Mcrkcz 

-

'in vedai miinasebetile 

OYOK G 

numeroJarma ba~liyor. 

Yar1n saa 17 de 
Biigii.k ma ine 

Onirurk 1 23,45 Bankasi 94,-
,. II 21 S 7 50 Anadolu hlsse 25,05 ~~::?>:!~~:a~;;:::;;::::;::!l~~:J:::~~ 

' ' Pek yakmda ki~ 
operetlerine 

ba§liyor 

• Ill 21,95 Te1cfon 6,75 
Mfimessil I 46,25 Terko!I 12,50 

• JI 43,20 <;lmento 12,75 • 
,. III lttihat de~r. 10,-

lt Bankasi 10,- Sark • 0,75 
(Parn (9ck l iatlerf) 

Pcris 17,01, 13 Pra2' 21,18,50 

Londra 616,- Berlin 1,98,13 
Nev York 79,15,- Mndrit 7,37,-
Milano 15,07,70 Bel grad 34,74,-
Alina 89,04,25 Zloti 4,22,10 
Cencvre 3,45,10 
Brukscl 4,72,15 Peng-<> 4,'26, 13 

Amsterdam 1,49,10 Biikrc1 109,25,32 

Sofya 64,93,50 Moskova 17,47,-

BULMACAMIZ 
Soldan saga : 

1 - Bah~eyle ugr~an (8) 
2 - Uye (3) isc muhaffefi (2)' 

SE Y EK 
Biiyuk operet 3 
perde, Muzik Scy
feddin Sezai Asaf 

YEN1 NE~RfYAT: 

SIYASAL B1LG1LER 

Her nym sonunda c;1kan Siyasal Bil
gilen mecmuasmm altnu~ nltmc1 say1s1 d·1 

~ikm~hr. 

3 

3 - Racca giden (4) Her zaman (5), ' 
4 - Gelccek zaman (3) Bir yemi~ s r-,...~~~~~f-+-+"""m~.+--1 

(6) 
5 - 9ocuk (5) ise muhaffcfi (2) 
6 -0mtir (5) , 
7 - Suyu soguk tutan alet (6) ti 

8 - Dahl (2) Soluk (5) 
9 - Milekemmel (3) Yam.a (2) Mu-

9
1--+--+-F--" ........ -1-..,.--,.1~-.l-~--1~ 

siki aleti (3) 

10 - Fi~egi ate~leycn (5) Bilyi.ik 
dert (4) 

Yukardan a$a§i: 

10 

9 - Peygamberlcrden biri (4) akn1l 
yagmur suyu (3) 

10 - Bayat degil (4) Nida (2) ~ 
Edimbourg 7 (A.A.) -Bnz1 i~~l ma

hafili, iWl kongrcsinin, ispanya i~- Ankara mekteplerine ~ 
lerlne adem:i mtidahele rncselesini tek- 1,; Biltiin mektep kitaplan gclmi~-

1 - Bir mevsim (5) Erkan (4)' 
GEQEN BULMACANIN HALLI 

Soldan saga 1- Kafes - ~akl 2 - EkiIY 
Ta!~ 3 - Ktl - Tari 4 - 11 - Subay 5 -
Serin 6 - U~ak 7 - ifna - An 8 - hf· 
mut 9 - Ac1 - Ne - Tim 10 - Ne - 'fl) 
Ki. 

rar miinaka~ etmemek hakkmda ge- t lr. tzdihama mahal bll'alannmak ~ 
~en paza.rtesi giinu verdigi karardan ~ i~ ~imdiden Ankarada maarif 
rlicu etmek ihUmali bulundugunu say- vekfileti kar~smda (AK.BA) kitnp 
lemektedir. evinc miiracaat edcrek kitap ve 

Filhakika sosyalist ispanyol mcbus- defterlerinizi ahmz. En mtisaid 
Ian M. Asua ile bayan !sabella de Va- ~ti orada bulabilirsiniz. 
lensiyanm bugiin bu meseleyi tazcle- Telefon: 3377 
melerl bekleniyor. 

2 - Sal!vermek (4) Mfikemmel (3)~ 
3 - Karagozful arkad~ (7) Sa-

nat (2) 

4 - Torpil (3) 
5 - S1cak (2) Mu.siki ftleti (7), 
6 - Aynlmak (9) 

7 - Arka (3) Nida (2) 
s - Vekil , h ak.im (4): 365 giln .(4); 

Yukardan ~ag1 1 - Kekikli - An 2 .
Alul - Le 3 - Fil - Sanc1 4 - En - Se - 1{111 
r u - Ana 6- Bi~arc 7 - <;atana 8 - AlaY .
Ut 9 - Lai: - Atik 10 - I~1k - in - ?-..fi. 

• 



Osmanb devletinin son 
sadrazam1n1n hayab 

Tevfik pa~an1n askerlikten ~ekilmesi, 
arkada~lar1n1n bir ~akas1 .neticesidir 

Eski sadrazam Tevfik pa~amn evvel
ki gece vefat ettigini dun yaz~tik. 
Tevfik pa.arun vef tile Bab1fili kabine
le1inin en son 1cisi de tarihe goc;tip 
gitti. Bu itibarla gbzlerini hayata ka
p yan Tevfik pa. arun ~ahsiyeti ile bu 
devir tarihinm son sahifcsi de kapan
nu~ oluyor. 

Tevfik p~a, son Osman.11 padi~h1 
Vahdcddinin istanbuldan firarile mil
li htikumetin ~ehrimizde teessusii tize
:rine sadaret mevkiini terkettigi gi.in
denberi mi.inzevi bir hayat ~ak
ta idi. Bundan ild yll evvel, 934 sene
sinde ~i~i palasta 'Otururken yere 
d~~ ve bu kaza neticesinde ayail 
sakatlannu~1. Merhumun ya~m 

ilerlemi~ bulunmaSI yUzi.inden ameli
Yat yap1lmasma imkful bulunamam1~, 
kendisi o zamandanberi y.atagmdan 
i;ikamam1sti. 
. Tevfik p~a son zamanlaTda gozle

nnden de hastalannu~, kitap, gazete 
0 kuyamayacak bir hale gelmi~, diger 
t aftan da prosta. ·dan muztalip ol
tnaga baslam1stir 

Tevfik 
0

p~a bu ~uretle seneden sene
ie s6nctugu, ihtiyarlad1gi halde ~ayaru 
iayret bir surettc hafizasmm metane

ti:_-ii .. muhaf aza ediyor, siyasi hayatmm 
butun sayam dikkat safl1alanru -sira-
51 geldikc:;e- hikaye ediyordu. 

Bundan bir hafia evvel bas goste
rcn iiremi i.izerine kendinden · geQen 
eski vezir, artlk etrafmdakile1·ini taru
mamaga ba:;;lam~ ve dili tutulmu~tu. 
Sekiz gtinliik haleti neziden sonra ni
hayet evvelki gece 95 ya~mda oldugu 
halde vefat etmi~tir. 

ASKERL1KTEN Nt~iN f;EKiLDt? 

terfi haberinin asilSIZ oldugunu anla
yan Tevfik bey, tekrar mtilazim rilt
besini giyeTek arkada9lan arasma don
megi istememi~ ve ailesinin israr :ve 
tesellilerine ragmen askerlikten istifa 
etm~. Askerlik-ten ~cldlen Tevfik 
bey, bundan sonra Bab1aliye girmi~ ve 
harlciye meslegine intisap etmi~tir. 

HARiCtYE MESLEGiNDE 

!talyan ittihadmdan evvel Filoransa
daki Osmanll sefaretine iki.nci katip 
olarak tayin edilen merhum bundan 
sonra sira ile Viyana, Berlin, Petres
burg sefaretleri katipliklerinde bulun
mu~, 93 Tilrk - Rus muharebesinin 
ilam srralannda Petresburgta masla
hatg\lzar olarak bulunmu~, Rus - Os
manh siyasi milnasebetlerinin inla.ta1 
iizerine Rus ~arllgmdan pasaportlan
m alarak Rusya htikumet merkezin
den en son aynlm1~ Bab1ali mfunessili 
idi. 

Harpten sonra tekrar Petrcsburg 
maslaha tgiizarllg1ru, Atina, Berlin se
!firligini lfa ettikten sonra me~rutiyet
ten cvvel on be~ seneye yakm Harici
ye nazirhg1m if a etmi~li. 

iLK SEDARETi 

Mesrutiyelten sonra bir muddet ge
ne llariciye nazll'llgmda bulunmu~, 31 
mart hadisesi tizerine istifaya mecbur 
cdilen Hi.iseyin Hilmi pa-5anm yerine 
ilk defa olarak sada1iete gec;mi~ ve sal
tanat tebeddiilii iizerine sadaretten ~e
kildikten sonra umumi harbe kadar 
Lcmdra sefacetini ifa etmi~r. 

Miitarekede dort defa sadaret mev
kiini ihraz eden Tevfik pa~a Abdillha
mid ve me~rutiyet devirleri i~inde gelip 
gegen bir~ok 1icalden fazla iffetini, dii-

1261 hicri tarihinde Lstnnbulda Top- ri.istisini nmhafaza etmi9, !;Ok na-
k.ap1da dogan Tevfik pa~a. suvari fe- muslu bir zatt1. Merhum fransizca 
n~e~inden Ismail Hakkl pa$amn og- almanca, rumca, arap\;!a ve farisi Ii~ 
lu tdi. Iptidai ta.hsllini ikmal ettikten sanlarma bihakkin vaklfti. Eski Tilrk 
sonra Hatbiye mektebinc ~ ve leh~clerini pek iyi bilirdi. 
suvari miilazimi r:iitbesile mektepten Son dcrece soguk kanh olan Tevfik 
~1km1~tir. Gen~ millbim, bir milddet p~a, en tehlikeli zamanlarda bile iti-
Ilk meslegini muhafaza: etmi~, fakat bir dalnu kaybetmemekle tamruru~ti. 
Inilddet sonra bir gi.in arkada~an ~aka Merhumun cenazesi bugiln saat 11 
olsuu diye kendisnin yiizbastl1ga terii buQukta Ni~an~mdaki evinden kaldI-
e!'.tigini teb~ ett.ik.lerinden, gayet dii- nlacak ve Te~vikiye camilnde namazi 

lhracat i~i 
goluna girigor 

Turk liras1 bir miktar 
daha yukseldi 

Diln Lonclra borsasmdan gelen telg
rafa nazaran italyan parasma burada 
bir Tiirk liras1 mukabili 15 liret 7 bu
guk santim fiat verilluistir . . 

Frans1z arang1 bir Ti.irk lirasma kar
~1 16 frank 99 s:mtimden muamele 
gonn%tiir. Merkez bankas1 sterline 
616 a11~. 619 sati~ olmak i.izerc yeni fiat 
vermi~tir. Ti.irk paras1 bir miktar da
ha ylikselmi9 bulunrnaktadlr. 

Milli tahvillerimiz lizerine muamele
ler ~ok hararetleruni9Ur. Uni ti.irk 23,45, 
Merkez bankas1 senedleri 92,5, Ana
dolu aksiyonlan 25,30, obligasyon 45,27 
ve mtimessil senedleri de 46,30 liradan 
muamele gormti~ ve yeniden ytiksel
mi~lerdir. 

1HRACAT VAZiYETt 

Liretin sukutu, italya ile ticari mil
nasebata gili9enleri endi~eye dil~lir
mii9tli. Doviz meselelerinden ileri ge
ien kar~llklann halledilecegine dair 
resmi makamlar tarafmdan, alakadar 
tacirlere tcbligat yap1lm1~hr. Di.in .ge<; 
vakit alman bir habcre gore, bu hu
susta Ankara ile Roma arasmda bir 
anla9ma yapllnu9t1r. 

Liret mesclesi.nden sonra <;ekoslo
vJ.kya paras1 meselesi de ortaya g1k
mi~tir. <;ekoslovakya hiikumcti paras1-
m dli9urmege karar vermisti. Fakat bu 
karar meclisten heni.iz ge\t~;m~tir. Bu 
milddet zarfmda <;ekoslovakya klering 
muamelelerini durdurmu~tur. 

Qckoslovakyanm bu karan, tam ih
racat mevsiminin en hararetli bir 
devresine tesadilf etmi9tir. Bu mevsim 
fmdlk, kuru uziim, incir gibl mahsu
Iatnmzm en hararetli bir sw-ette satll
dig1 zamandrr. Bu gibi maddeler fu:e
r.rine Qekoslovakyayada ehemmiyetli 
miktarda ihracat yaptlmaktayd1. Bil
hasa fmdlk tizerine Qekoslovakyadan 
bi.iyilk sipari~ler ba~ann~ti. Fakat dO
viz tehavvillilnden mutevcllid baziyet 
i.izerine bu muamclelerin en mlisaid bir 
z~manda durmas1 ihracat ticaretimiz 
i~in bir ziyan te~kil etmektedir. 

Maamafih resmi makamlann elde 
ettikleri haberlere gore, <;ekoslovakya
nm para kararnamesi de bugil.n mec
listen gegecektir. Bu itibarla «;ekoslo
vakyada ticad mi.inasebetlerimiz tek-
rar b~llyacaktir. - A. o. 

S1YASI ·tcMAL 

rust vc yalan soyl~.memes~ bilen mer- lulmd_lktan .50nra Be~ikta~ta. Yahya 
hUni da hemen yuzb~ uruformasuu efendi mezarhgma gamillecekti'r. Al-
b 
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D
•lri , Orta Avrupa vaziyeti : ~ ?1 KUfUlc itildf devlet!eri Bratislaua'da 

~ll!;il••V akdettikleri konferansta uc devlet 
~ M 1 acaristanm Avusturya gibi sulh mu-

stsTE 5 1'1iL OTESt NASIL 
GORUNiiR? 

Denizlerde kazalara sebcbiyet veren 
en bilyuk afet sistir. Firbnadan ~ok 
daha tehlikeli olan sisin sebep oldugu, 
Sevin~ - Marmara facias1 eliin daha 
t~ylerimizl urpertmektedir. Bilhassa 
~mal memleketlerinde pek kesif olan 
sis sade denizde dcgil, karada d.a ka
zalara sebep oluyor? Londradan gelen 
b.ir hr.b~re gOi:e, yeni bir ihtira saye
smde, s1s derdmden kurtulacakmIB1z 
G~gen giln Londramn ~imalinde' b~~ 

bu arazidc gen~ bir Ingiliz muhterii 
denizcilik eksperlerine vc ticaret mil
diirlilgi.mu temsil eden bir gruba sis
ten nas1l kurtulunabilecegini g0sterdl. 

Bu gencin ihtirai karada, havada, 
denizde, sis basmca 5 mil ilerisini gO
rebilrnegi tcmin ediyor. 

Vapurun kaptan kamarasma ko
nuldugu takdirde en S1k siste bile bu 
Al.et giine~ vas1ta ederek, bulunulan 
'l11evklin tayinine imkfi.n veriyor ve yak
la~an vesaitten kaptam haberdar edi
yor. Bu ihtirada e:X> ~as1, telsiz, ve 
televizyon prensiplermden LStifade 
Cdilmektedir. 

Muhteri Dr. Eric Rigley te~hir icin 
al tten 275 metre uzaga 25 mumluk 
bir lamba koydu. 

Lilmba ile nlet arasmda s1k bir du
ma11 yaptI. Duman lambamn suallll 
k.apath. Bunun tize1ine aletin i>nUn.e 
~yah bir perde gerdi, ve aleti i~letme
ge ba~ad1. Dakikasmda «Sis gozih si
Yah perdeyi ve s1k dumam deldi, aletin 
arkasmda lambanm ic:lldadIP:l gO-
llindti.. y 

0 

KAZALA~~.A NASIL MANi OLUNUR? ahedesinin askeri ahkd.mzni bozmasina 
miisaade edilmemesine karar vermig-

Bir~ok belediyelerin gece giindiiz ka
fa yorduklan, fakat bir tiirlti hallede
medikleri bir gi..i~l Uk de kazalara mani 
olmak ~aresidir. Yapilan statistiklere 
gore Londrada kaza neticesi hafta-

da olenle1in vasatisi 19 ve yaralanan
larm vasatisi 1060 ki~i imi~. Diinyarun 
~n ~ok makinal~m1~ ~ehri Amerikada 
ise son zamanlara kadar kaza neticesl 
olenlerin adedi Londradan ~ok fazla
dir. Fakat son alman tedbirden son-
1·a Nevyorkta kazalar Londradan ~ok · 

daha azald1. Nevyork belediyesi statis
tikleri toplam1~ ve kaza neticesi olen 
ve yaralananlann adedini gasteren bu 
statistikleri sokak baslanna b··yiik· 1 . u ev-
h~larla asti. Bu levhalardaki adetleri 
goren halla.n i~ine korku dti~U., ola
cak ki, kazalar azald1 ! ... 

ERKEKLER ~oGALIYOR 

ingilterede erkek ntifusu fazlalB..\11-
yor. 1936 y1lmm ilk ii~ aymda erkekler 
k~dmlardan 821 ki~i fazla imi~. 

1936 y1Imm ilk ii!; aymda 157 700 
dogum olmu~, 119,527 kiiz;i de o~tis. 

Doganlar · 
Erkek 
Kadin 

Erkek 
Kadm 

80,938 
76,762 
4,176 

Olenler 
61,456 
58,101 
3,355 

Bu il~ ay zarfmda da 200,538 ~l 
evlcnmi~ I 

lerdi. Ayni zamanda ii~ devZetin Fran
sa ile ne yolda te$riki mesaide bulu
nacaklanni kararla$t?rm~lardi. Bu. 
toplantiya ve orada aZman kararlara 
karfii Rorr:a blokuna mensup uc dev
let yani Itaya, Macaristan ve Avus
turya derhal aralarmda tem«&ta bu
lunmu$lar ve Viyanada uc devletin 
bir konf erans akdetme-f.erini kararlaf
tirmz$lardir. 

Bu kararla Roma blokunun italyaya 

tabi bir ziimre olmadigz ve her devle
tin miisavi hakki haiz bulundugu bi.l

tii.n dilnyaya anlatilmi$fzr. Konferans 

gelecek ayzn ortalannda topl-anacaktir. 

Fakat $U sirada beklenmeyen iki mil.
him Mdise olmuftur. Biri ita.lyanin U
rett dii.$ii.rerek Macarista.n ile Avus
turya evvelce bu memlekete Roma pro
tokoUannzn iktisadf ahktimma ve bu
nun temin ettigi mii.said ~arta giive
nerek sattiklan kiilliyetli miktardaki 
e$yadan gayet bilyiik zarar ve ziyan
Zara ugramt$ olmalandir. 

Diger hadise de Macaristan ba$vekiU 
olup memleketin ic ve d~ politikalan
ni diktatorcesine idare eden general 
GombOfiin nagihani vef atidzr. Bu as
ker devlet adamz hem M Hitlerin hem 
de Musolininin fahsi d~stu oldugun
dan Viyanadaki Nazi kzyammdan son
~a her ikisini uzla$timu$tz. Almanya -
Italya - Avusturya - Macaristan blo
kunun viicude gelmesine sebep olmu$
tu. 1Ju iki hadise Viyana lconferansi 
uzerinde derin tesir yapacaktir. 

s.lalfeS 

BALKAN TtP HAFT ASI 

Diin bir ~ok doktorlar 
miihim tezler olxudular 

Yedek subay okulu eski 
Harbiyeye taf1nd1 

Yukanda ta1ebe Taksimde abideye ~clonk koyarken, a~ag.da mektcbe gi.riyor 

Harbiyenin Ankaraya naklinden 
soma bo~ kalan Harbiye mektebi bina· 
s1 diln yedek subay okulu tarafmdan 
i~gal e~tir. Yed k subay okulu ta· 
lebesi dfin saat 9 bu~ukta Hallc10g
lundald mektep binalanndan ayril~· 
lar ve Kasunp~ya gel~lerdir. 

Talebe buradan 9i9hane yoku~u tan4 

kile ve muntazam bir yilrilyu~le Tak
sime gelerek abideye bir ~elenk koy
mu~lardrr. Talebe Kas1mp~adan itl
baren Taksime kadar caddenin iki ta
rafm1 dolduran balk tarafmdan ~
laruru\)hr. 



'Sahlfe I 

MEMLEKET HABERLERI 
Y eni Tiirkiye 

Bir lngiliz muharririnin 
Ankara haklonda 

intibalan Diyanbekirin imar plini Muhtan Oldiirenler 

' y8p1ld1, ite ba1lan1yor Kaw:i~n1::0·~:..:e,vik 
Londrada ~lkan The Financial Times 

gazetesinin muhabiri M. Smilovlcl ge
~en hafta Anakaraya gitmi~ ve tetldk
lerde bulunm~tur. 1nglllz muharrir 

Yeni 1ehir surlar haricinde infja edilecek, bu yll 
umumt mufettitlik ve kolordu binalar1 yapllacak 

t 
• 

Dlyanbeldrde DaikaplSIDlD JeDl ~ (Yeni fehlr buradan X "8ntll 
Jae doim yapllacaktlr) 

Diyanbekir (Aqam) - Nafia ve
klleU fehircillk fen heyeti ~fi mil
bendis B. Hilmi tarafmdan yaptlan 
yeni Diyaribekirin imar pllm gelcif.. 
Dagkap1si d~nda ve surlarla istasyon 
binalari arasmda gelWI bir sahada 
Jrurulacak olan yeni ~hrin ~k mo
dem bir tarzda yaptlmas1 d~iiniilmili; 
ve plAn ona gore hazlrla.ruJUfbr. Bay 
Bilmi bu raporundakl yeni ~hrin ne 
gibi esaslara ve ihtiy~lara g0re ku
rulmas1 IA.zlmgeldigtni ~ok mtikemmel 
bir surette izah etmi~tir. Planda bll
hasa halkm s1hhi ihtiya~lan naz.:m 
dikkate almmI~tir. 

Bu planlarm tatbikile Diyaribeldr 
tehri gayri slhhl evlerden, sokaklar
dan kurtulacak ve modem bir ~ehrin 
esasl1 vas1nann1 te~ eden munta
zam caddelere, gilzel meydanlara, 
parklar ve slhhl tesisata nan olacak 
ve bu iimran eserleri de All ~tlnkaya
DJD ismin1n ilelebed ve ~rene antlma-
11118 ~k laymetli bir vesile olacaktlr. 

Plinda yeni fehirde biitiin hiikllmet 
dalrelerl yaplhp ta memurlar orada 
vazifeye bqladlktan sonra 1~kale da
hllindeld hiikfunet dairelerlnin mah
puslara tahsls edilmesl tavslye edil
mektedir. Yeni fehrln esld fehirle ir
ttbab genif yollarla Urfadal kapunn
dan ve aonradan ~ Blndlbaba ka
pmndan temln edllecekttr. Yenl feh1r 
mmtakamnda umuml 1¢ima yerleri 
lle fehri tezyin edecek abideler mer
kezine milsaid bir saha ve bunun et
rafmda biltiin devlet miiessesatma lA
llDl o1an yerler tefrlk ~. 

OLONCEYE 

Yeni fehirln ai~landmlmas1, yol
lari ve lAgunlan gayet muntazam bir 
tarzda g0ster1lm1', burada yaptlacak 
umuml milfettiflik dairesi ve meskeni 
ile kolordu binalan ve vilAyet makam 
ve m~temllAt1 bir yerde olarak mer
keze lsabet etttrilmiftlr. 

Yeni ,,ehrln lktlsadl ve ttcart hare
ketlerile tamamen alAkadar olan pas
ta, telgraf ve telef on idaresine Hindi
baba kapISmdan ge~en yolun sol ta
rafmda bir yer ay~tir. 

YENt~EHiR SAHASINDA BU SENE 
tKt BINA YAPILACAK 

Sur dll)lllda istasyon Ile Urfakapw 
arasmda yaptlacak yeni fehrln 1mar 
haritasmm arazi ilzerinde tatbiki ~i
ne hararetle devam edilmektedir. Bir 
~k klsunlann tatbik ~ bitm14tlr. 
Belediye '1Jndi de yeni ,,ehir sahasmm 
istimlAk ilJine ehemmiyet vermege 
~&D11't1r. Bu ilJin k1Sa bir zamanda 
bitecegt tahmin edilmektedir. Bu se
ne yeni ,,ehirde ilk eser olarak umuml 
miifettt.f ve korgeneralbk konak1an 
yaptlacakbr. Bu lld binamn lnf8ll 
miinakasaya konulm~tur. Bu binala
rm kefif bedell doksan kiisiir bin lira
dlr. Diyaribeklri surlarm ~berlnden 
kurtarmak, temiz, gi1zel ve modern 
bir feh1r vilcuda getlrmek yolundald 
fehir plAmnm tatblldne bu binalarla 
ilk adlm atlbmf olacaktlr. 

NAFIA BiNASI BiTTi 

• Devlet bii~esinden yirml lld bin lira 
sarfedilmek auretlle Dalkaplsmda ft 

KA DARI.. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Acaba Bedri beyin klz karde~e 
IOyledigt sOzlerden baZllanru i~t~ 
ler midir? 

Bedri, yeniden ayaga firhyor. Sair
lan ptakJanmn tizerine dOkilluyor ... 
:lri ve buiulu g&Aler... Bagmyor ... 

- Rica ederim, alle hususiyetlerine 
ftmlc1ya kadar her feyln mahkeme 
salonlannda bllAlilzum &Oylenmesine 
milsaade etmeyinizl .. K1z karde'1mle 
aramda g~en muhaverenin bu cina
yetle ne a1Akas1 var? Avukatnnm bu 
yolda sua1 sormasnu istemiyorum. 
Menedlnlz onu! .. 

Avukat ta ayni heyecan ve sarsmb 
l~de ... Onun da sesl boguk boguk 
yilkselfyor ... 

- Hayir reis bey; soracagun, bu be
nim vicdani ve kanunt hakklln! .. 

- istemlyorum! 
Reis derhal miidafaa ediyor: 
- Susunuz Bedri bey. 
- Hayrr istemiyorum, sormasm! .. 
- Susunuz diyorum size, mahke-

me; avukatm arzu ettigi suali sorma. 
llD& nuisa~~e ediyor ... 

Tefrika No: 97 ---~ 
- Fakat ... 
- tkinci defa ihtar ediyorum size; 

oturunuz yerinlze ve silk1itu ihlAI et
meyiniz; yoksa ¢iidi, sizi ~ ~
rarak isticvab etmek mecburiyetinde 
kalac&gtml .. 

Bedrinin gOzleri ku~iiluyor .. alnm
da soguk ter damlalan.. mendWle 
yilziln\1 sillyor. Dudaklannda ufW\lk, 
san bir renkl.. Dizlerini bilkerek san
dalyenin ilzerlne yiklhyor ... 

Avukat ayni heyecanla sualini tek
rar ediyor: 

- Bedrl bey, loz karde~e g0rii~r
ken acaba ~it kon~an sOzlerden 
bir ~y i~ldebilmi~ midir; onu soruyor
dum ... 

- Evet hatirllyorum ... cNi~in sesin 
boguk geliyor, hasta nusm> diyordu. 

- Demek klz karde~i, biiyiik bir he
yecan i~indeydi ki sesi Bedri beyin ku
lagma boguk boguk geliyordu. 

- ihtimal! .. ihtimal degil muhak
kak oyle... ~iinkii Bedri telefonu bl
raktiktan sonra bana; cklz kard~n 
bir feYi var, pliba ~ endife edi-

Ankaradan istanbula gelrilif ve Lon-
lzmir (Aqam)· - tzmir civannda draya hareket etm14tir. Hareketinden 

Narlldere koyiinde bir cinayet olmu~, evvel intibalan hakkmda blr mu-
muhtar Hilseyln admda iyi tarunmru°' harririmize ~u izahatl vermi~tir: 
blr zat, akrabasmdan isa ve Hasan _ Ankarada gordiiklerimden mem-
taraflanndan b1~akla yaralanmak su- nun ve miitehayyir olarak c:l6niiyo-
retile oldilriilm~til. Adllyece bu cina- rum. Orada iktlsad ve maliye Alemi-
yet miinasebetile yap:almakta olan ne mensup zevatla temas ettim. Bq-
tahkikat yeni ve miihim bir safhaya vekll ismet inonil tarafmdan kabul 
dahil olmu~tur. Maktul muhtar Hii- edilmek ~refine de mazhar oldum . 
seyinin oglu ibrahim, milddeiumumi. tsmet inonil, Tilrkiye ile 1ngiltere ara-
lige verdigi bir istidada, babasmm olil- smdaki iktisadi te~rikimetai imkAnla-
miinde m~vvikler bulundugunu, rm1 tetkik l~in yakmda gazetemde 
bunlann Mustafa ve Zilhre admda iki intl!Jar edecek olan bir silsllel maka-
kf41 oldugunu bildirmi~, baz1 ~itler IA.ti himayesi altma almak U1tfilnde 
de g0sterml~tir. Dinlenen ~ahitler, cl- bulundu. 
nayetten bir ka~ giin evvel Zilhre adln- Tiirk milletinin zindeligini ve haya-
daki kadmm katil isa ve Hasana: tlyetini Ankara topraklanndan f1~ran 

- Siz oldilriln, hapishanede biz size imarat ve ~t Abideleri arasmda 
bakarlz. parlak gordQm. TUrkiyehln lktisadl 

Dediklerini duyduklariru s0yle~ 
Ierdi. Taammilt su~u gorillen bu ha
dise Uzerlnde tahkikata ehemmiyeUe 
devam edilmektedir. Cinayetln aS1l 
sebebi, muhtarhgi kazanmak mesele
sldir. 

kalkmmaSI ~In taktb ~ metodik 
usill ve memlekettn sehe" membala
nru kullanmak suretile tatbik edllen 
sanayile~tirme slyaseti pyam hayret 
neticeler ve~tir. 

tngiliz muhabiri maarif ve i~timai-

illfllllllllRllllHRllllHlllllllllHHllllll yat sahasmdaki biiyiik ISlahat ve in
lallplardan da hayret ve takdlrle bah-

vall konaguun kaf'18mda yapllmakta 
olan modem naf1a dairesinin in~l 
bltm14tir. Bu binanm arka lasmmda 
garaj da mevcut oldugundan otomo
bil ve silindirler kll)lll yagmurlardan 
korunmak i~in bu garaja konulabile
cektir. Naf1a dairesi bir aya kadar ye
ni binasmda flJe b&.111yacakbr. 

YOL FAALIYETLERi BA~LADI 

Vilft.yetimlzln her tarabnda yol in
~1 faaliyetleri b~~tir. Bunlar
dan en milllimf, devlet bii~sinden 
yapllacak olan buyuk caddedir. Bu 
cadde istasyondan Urfakap1sma ka
dar 37 metre geni~liginde ve 1 kilo
metre uzunlugunda parke olacaktir. 

Bu yolun ke~ifnamesi yap1larak tas
dik edilmek ilzere naf1a vekA.letine 
gonderilml~tir. Ke~ifname tasdikten 
gellr gelmez derhal miinakasas1 yap1-
lacakt1r. Bu yolun ~ kadar bitecegt 
tahmtn edilmektedir. Bundan b~ka 
Osmaniye ile Osmaniye telsiz istasyo
nu arasmdaki yolun da tq kmna i~ 
Ibale edilmif ve muteahhit hazirllk
lara ~lami~tir. Bu yol i~in de naf1a 
vekileti tarafmdan tahslsat verile
cektlr. 

Darahlni - Hant yolunun her tara
fmda milltellef amele ~~akta ve 
toprak dilzeltme amellyesine devam 
edilmektedir. VilAyetln diger yol ve 
koprillerinin de yakmda tamirine bair 
lanacaktir. Naf1a idaresi bu ~er i~ln 
gen.if ol<;iide hazirbklarda bulunmu~ 
tur. 

yorum> dedi. Ben de cslnirdendir me
rak etme> diye teselli ettim. iyi hatir
llyorum bunu! .. 

Avukatm g0zleri biiyuyor ... 
- Hakikaten hasta m1yd1? 
- Hayirl.. 
- Telefonda konu~nn st>zlerden, 

bafka blr ~y hat1rhyorlar m1, ~ok mil
him bu bizlm i~in!. .. 

Bedri biiyillt bir asabiyetle: 
- Kilfi diye bagmyor! .. Biitiln aile 

hususiyetlerim mevzuu bahls ml edi
lecek burda? .. Susturunuz bu adami ... 

Reisin Bedriye son lhtan!.. 
- Bir daha ro\isaadesiz s0z s0yler

seniz, sizi dl~ ~lkannm! .. 
Avukat tekrar ediyor ... Gazleri Zi

yarun gOzlerl iclnde! .. 
- Hat1rlamaga ~~z rica ede

rim, ~k milhim bu, irok milhim bizim 
tirinl.. 

Ziya hayretle avukatm yilziine ba
layor ... 

- Anlamiyorum; cinayetle bu mu
haverenin ne miinsebeti var, ni~ is

rar ediyorlar ... 
Reis ll&hldin s0ziinii kesiyor ... 
- Siz yalmz sorulan suallere cevap 

vermege gayret ediniz rica ederim. ~ 
hadetinizle cinayet arasmdaki milna
sebeti mahkeme tayin edecektir. Ba~ 
ka bir fieY hatirhyabiliyor musunuz? 

- Bir de zannederim klz karde~ 
nipnllSUllD pieceilfd l6JltlJorclu. 

settiktcn sonra demi~tir kl: 
- istanbulda blr giln kalacagun. 

Bugiin Londraya hareket edecegtm. 
Tiirklyede ikamet milddetimin bu ka
dar k1sa silrmesinden miiteessifim. 

Diyarabekir soma ve rak1 
fabrikas1 

Dlyaribekir (~) - inhisar ida
resi 933 de burada bir soma ve rakl 
fabrikasl kurm~ur. Bina ve tesisat 
(175) bin liraya mal olm~tur. Senede 
tt~ yiiz bin litre imalAt yapabllecek 
kudrette olup ufak bir tadilatla bu 
istihsalatI bir iki misline iblag etmek 
m\imkiindiir. Hlilen senede yilz ill yilz 
elli bin litre istihsal edilmektedir. 

Fabrika kirk dort amele ve yedi 
memur ~ab~tirmaktad1r. Antepten bu
raya gelmi~ olan miidiir bay Remzi 
~k degerli blr vatand~1r. Yirmi alt1 
beygir kuvvetinde blr dizel motorii 
~bran ve maden kbmilrtle ifllyen 
fabrika mamulatm1 biitiln ~k vilA
yetlerine gondermektedtr. 

Dlyanbeklrde i~ki sarfiyatl y1ldan 
ylla azalmaktadlr. Nefsi fehlrde bir 
ayda bef bin lirallk i~ki ve yirm1 bin 
lirabk tiltiin sattJmaktachr. 

Ozom kongresi haz1rht 1 
lzmir (A~) - ikincite~rin ayi

nm ortalarmda 1zmirde buyiik bir 
(Uzilin kongresi) toplanacakt1r. ik
tisad veklletl, kongre tirln '1Jndiden 
tetldkat yaptmnaktachr. Diter ilzilm 
mmtakalanndan da kongreye murah
haslar gelecektir. 

Bedri cgelsin ne olur» dedi. 
- Demek, su~lunun karde~i ni~-

llsmm gelmesini istemiyordu. 
- Evet istemiyordu. 
-- Ni!;in!.. 
- Gelirsc evleneceklerdi. 
A vukat atwyor ... 
- ~u halde Bedri beyin kiz karde~i 

ni~nhs1 ile evlenmek te istemiyordu 
oyle mi? 

- Dilgilniln bir ka~ ay tehir edil-
mesini arzu ediyordu. 

- Nic;in? 
- Haz1rlanmam11?h! 
- Neye hazirlanmam1~tI. 
- Dilgune Iaz1m olan ~yleri hcnilz 

yapamadlgm1 iddia ediyordu. 
- Nereden biliyorsunuz bunu? 
- Bir giln nip.nlw ile adaya gel. 

mllJlerdi. O zaman i~ittim. HattA aga
beysile bu mevzu i.izerinde sert sert 
konu~rnu~lard1. Bedri o a~m bana, 
klz karde~inin manbks1z telakki etti
li bu hareketini hayrctle kar~1lad1g1-
m s0ylemi~ti. 

Avukatm birdenbire sesi yiikseli
yor .. g0zlerinde canb bir parlayi~! ... 

- Hcyeti hakimeden bu dakikada 
bir talebde bulunmak mecburiyeti 
vicdaniyesini hissediyorum reis bey! .. 

- Buyrun!.. 
- Gelecek celscdc rnilekkilimin klz 

karde~inin ~it s1fatile huzuru ilini
sc celbcdilerek isticvab edUmeslni ta-
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KADIN KOeesl 

Kadlfe 
manto 

Xahve rengt yollu pamuk kadife
slnden <;ok pratik manto ve ~pka. 
Altl dilgme ile iliklenen manto redin
got bi~imindedir. 

' ll11hlWllllWID!l • .IIl!llfllill:L :~l.Hlllll'!IIJI:: :·.i.1: .. 

Go~menler 
Izmir vilayetinde yerle1· 
tirilecekler i~in hazirbk 

yap1byor 
Izmir (Aqam) -Romanya ve Bui· 

gartstandan Izmir vilA.yetine getiri· 
Iip iskan edilecek (5000) gO<;men 1<;1n 
her tilrlil isk8.n ve i~ tedbirleri alm
ID!fbr. Muhacirler, evvela Urlada Ki· 
llzman tahaffuzhanesine ~acak, 
orada sagbk muayene ve ~llan yap1-
lacaktir. Beraberlerinde getlreceklerl 
hayvanlar da ~andlktan sonra ayn 
gruplar halinde villyetln muhtellf 
kazalarma sevk ve iskin olunacaklar
dir. 

Bu muhacirlerin iskAn edileceklerl 
yerler Bergama, ~. c;~e, Kara
burun, Seferihisar, Kemalpqa, Tor
ball ve Dikili kazalarile Candarll na· 
hiyesldir. ~enlerin bir ~ koy· 
lere yerleftirilecektlr. Bu aeneki iskAn 
ifl, tekslf suretile yaptlacak, ~n
lere derhal tohumluk bugday, arpa 
ve i~emek ilzere arazi tevzi edilecek
tir. Evleri de Slhhat ve i~timl muave
net vekileti tarafmdan gelecek yll 
yaptmlacaktir. 

leb ediyorum! _ 
Bir anda boguk, korkun~, ugwdl• 

yan bir ses i~itiyoruz! .. Bedrlnin se
sll .. 

- Hayir hayir asla! .. istemiyo
rum! .. Sustw-un bu avukati! .. Muda
faa yapacag1 ye1·de biitiln aile husu· 
siyetlerimi ortaya atarak beni kepaze 
eden bu ::i.damm huzurunuzdan ~ekll· 
mesini tnleb ediyorum. Yalvannm re
is bey; klz kardc~mi rahat b1rakm! .• 
Yapmaymiz, inanmayuuz bu adanun 
s0zleri:le! .. Karde~e bu cinayetin 
hi~ bir alAkas1 yok! .. Hiir bir ~y bil• 
mlyor o! .. 

- Ned:?n onun. mahkcmeye gelme
sini istcmlyorsunuz oyle isc? 

- Bu manzaramla gorunmek Iste. 
miyorum da onun i~ln! .. Beni jandar
malann arasmda gormeslni arzu et
miyorum... Yalvannm size, birakUI 
onu, rahat verin zavalhyc. zaten has
t&! .. Bilsbiitiin mahvolacak! .. 

Halk heyecan ic;inde... Boguk bit 
ugultu mahkcmenin tahta tavanlan
na dogru perde perde yukseliyor ... Ni
h~yct hakimin sesini duyuyoruz ..• 
Biitiln 8''1.lona hiikmcden bir scs! .. 

- Muhakemeyi aym yirml i.ic;une 
talik ediyoruz. Heycti hakime onil• 
miizdeki celsede su~lunun klz kr.rde
~ini mahkemeye cclb ile dinleme~ 
.karar verdil .. 

(Arbsl 
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Alkolsiiz hayat, yorgans1z uyku Havadan paketle sigara 

P f .. d kt Ak I M ht b. .. deste deste dolar yag1yor ! ro esor o or 1 u ar 1r gun 
i~in Loyd Core olmu§! 

" A man iistadzm, hemen soziiniizii geri alzniz 
bir bayana ~i~manlami~sznzz demek hakarettir,, 

Balkan tip kongresinde gordiiklerimiz ve i~ittiklerimiz 
Bilttin Balkanlarm en rne~hur dok

torlnrmm toplancbgi Y1lcbz saraym
daki buyuk salona baktik~ akhma 
dunya kadmlannm burndaki i~tima
lan gcliyor. Hindistnndan, Jarnayka
dan tutun dn Avusturalyaya kadar 
dimyamn yetmi~ yedi ko~esinden ge
len kadmlarln. o kongre nc hararctli 
olrnu~tu.. ~u kap1dnn kirm1z1 kostu
rnG, cikolata rengile Jamayka rnurah
hnsi ~1k1verecek samyorum. 

i~te gene biiyuk salona yalmz Tilr
kiyenin degil, biltiln dilnyamn en bii. 
yuk halISl add~dilen haki renkte halt 
ynyilnu~... Salon yuzlerce elektrik 
ampuli.i ile pml pml.. 

Turkiyenin hemcn biitiln doktorla
n burnda... D1~1da bir hasta olsa 
bilmem gidecck doktor bulunur mu?. 

General Tev!ik Saglamla operator 
Orban Abdi kolkola koridorlarda dola
~yorlar. i~te gene kolkola iki saylav 
doktor mcrdivcnleri ~2k1yor: Doktor 
Taptas, doktor Abravaya... ikisi de 
ba~tan a~ag1 siyahlnr giyinmi~ler. 

Merdivcnin ba~mda operator Biir-
haneddin bir bnyan doktora: 

- ~i~manlarm~mz .. diyor; 
Doktor Kaz1m ismail: 
- Aman ilstad1rn .. dlyor, sozilnilz\l 

geri ahmz? 
- Scbep? 

Bir bayana ~i~manlam1~m1z dc
me k hakarettir .. 

AKiL MUJITAR - LOYD CORC 
Ustacl Akil muhtar elindc gazeteden 

kcs1lmi~ bir resim dostlarma gostcri
yor. Rnsme bakt1m. Maruf siyasi Loyd 
Core .. 

Doktn Akil Muhtar pek rnaruf bir 
doktor.\ 

- BuE,tiin ben kimim blliyor rnu
sun? dlye sordu. 

- Her zamanki Aki! Muhtar degil 
misin? 

-Hay1r .. 
- Kimsln oyle Jsc? .. 

- Bugi.in beni Loyd Core yapnu~-
1ar ... Inanmazsan i~te ispatl .. 

Elindeki resmi gostcriyor.. gazete
deki bu rcsim doktor Akil Muhtann 
i·csmiclir .. fakat altmda bilyi.ik harf
Jerle Loyd Core yaz1yor .. 

Profesbr Aki! Muhtar: 
- Hayatta her ~cy akl1ma gelirdi 

nrna diyor, gilniln birinde Loyd Core 
• olacag1m akllma gclmczdi. .. 

DOKTOR l\IAZHAR OSI\IANIN 
Bll'IKl.AIU 

Yunumzdan seyahatten yeni donen 
doktor Mazhnr Osman gc~ti. 

Bir gem; doktor f151Jdad1: 
- Ust d Avrupa seyahatinde b1ylk

Jarnu tir~ etmi~. 
Hakikaten me~hur akliyccinin b1-

yiklan A nupada kalm1~ti .. 
Kongre hakkmda fikirlerini soran

l ra Mazhnr Osman anlnt.Iyor: 
Burasi tnmamilc bir ilim pazan

d1r. Herkes bir s nelik ilmini burada 
doker sa~nr... T zler etrafmda 11m1 
pazarhklar edihr, konu~lur.. yani 
tam bir ilim paza11 .. 

ALKOI. TARAFTARI BiR PROFESOR 

Biraz sonra gayet entcresan bir kon· 
f erans b~ad1. Yunan heycti reisi 
profrsor Bens·s bir ~ok hastahklann 
alkollc tedavisini anlatiyor. Sevimli 
prof sor deh~etu alkol taraftan ... 

D kkat ttnn .. profesor alkolGn vil
cudr faydalnr1m anlatt1k<;a bir\!Ok dok· 
torlar salonu alk1~a boguyorlar. f?iddet 
H alkol al yhtan Mazhur Osmanla 
Fah1 ddin Kerim btiyuk bir dikkatl~ 
konferanSl dinliyorlar. 

Alkolun vt\cude buyuk fayda!arm
dcn bnhs de1ck b"r miiddct evvel bir 
~ok guruitiller kopmaSlna sebebiyet 
vercn Kllzim ismall memnun .. 

Konfcrans bitlnce bilfecle buna da-

Bir giinliik Loyd Core profes<>r Akil 
l\luhtar, &'azetecilerden korkan pro

fesor Markovi~i, alkol ta.rattan 
P rofesor Bensis 

ir bilyilk miinaka~lar koptu .. 

Al.KOLSOZ HAYAT, YORGANSIZ 
UYKU! 

Doktorlann en ~l~mam, gayet ho~ 
sohbet ve sevimli olan Tlbbiye ront
gcn profcs0rii doktor f?ilkrii Cangor: ,,, 

- Azizim, diyor, ben onu bilmem ... 
Profesor Bensisin yerden goge kadar 
hakkl var ... insana her zrunan alkol 
laz1mcbr. «Alkolsiiz hayab buzlu, kar
h bir gecede yorgans1z yatmaga ben
zer. Ben anlamam alkolsilz ya~~unak
tan .. 

General Tevfik S.:iglama sordum: 
- Hayatta alkol kullanmak Hi.zim 

:rrucbr iistacbm?. 
- Biz kullamyoruz.. daima alkol 

~nngalan yapanz hastalara .• 
Gtildiim: 
- ~mngas1z a1kol kulland1gtmz 

var m1dlr? 
0 da uzun uzun gi.ildil: 
- Onu da yapanz. f?mngas1z da 

kulland1gim1z ~ktur .. hayat bu .. 
Operator Ahmed As1m: 
- Alkol bilhassa baz1 kadm hasta

hklan i~in bircbirdir .. 
Sinir doktoru ihsan ~i.ikiiiye don

dilm: 
- Ya siz doktor? 
- Ben de alkol almmasma tarafta-

nm ama.. doktordan sorulmak ~arti
le .. 

Bir nrallk goztim Y1ld1z saraymm 
en bily,iik salonu olan konfcranSln 
topland1gi salondaki duvar tezylnati
na ili~tl. Bu salonun tavam fcvkala
de oldugu halde o duvardaki !;ic;cklc
rin zevksizllgini bir go1seniz ... Aman 
ne zevksizlik .. 

Lil\IO~ATAYA RAGBET 

Bilfenin anti milthii,; - kalabahk .. 

doktorlarm ~ogu limonataya ragbct 
cdiyor. Sordum, rne~ur bir doktor 
cevap verdi: 

- Vitamin ... dcdi, sonra limonata. 
da deh~etil radyo aktivitc vardll' .. 

Bufenin onilnde iki rnaruf doktor 
bir apart1man bahsine dalm1~lar .. bi
ri: 

- Banyoyu yere gomme mi yaptir
sam .. yoksa gomdiirmescm mi? Tercd
dilt i~indcyim .. 

- Ben gomdilrmcdim .. banyo yerc 
gomillilrse bir bozukluk olunca tami
ri pek mti~kill oluyor. 

General Besim Omer pek samimi 
bir ahbabma anlatiyor. 

- Birader, bana bir izcliva~ teklifi 
mektup geldi. ::;>ilphelendim .. yaz1 er
kek yazist... Meger bir gazeteci kcn
disine yaz1 ~1ksm diye boyle bir mek
t up yaz1p bana gondermi~ .. sonra da 
c.size bir izdivac teklifi yap1lm1~> diye 
gel di. 

f;)1k bir ~e~ degil mi ama? .. Ben ya~
ta bir adamm izdivac teklifi ile yilre
gini hoplatacaklanm samyorlar .. ~a

~ar1m buna ... 

G AZETECJLERDEN KORKAN' 
DOK TOR 

Yugoslav hcyeti reisi doklor Marko
vi~i elindeki limonnta kadehi ile bc
raber bir salona ~ektik. Bu zat bey
nelmilel ~ohreti olan bir doktormu~ .. 
etraf1m sard1k: 

- Ben dedi, gazetecilerden ~ok kor
kanm ama .. siz beni adamak1lh mu
hasara ettiniz? 

- Bizim doktorlarmuz arasmda 
bcynelmilel olanlanru tamyor musu. 
nuz? Doktorlanm1zm hangisinln lioh
reti sizin ku1agimz::1. kadar geldi. En 
iyi doktorumuz kimdir? 

- Bilmiyorum .. bugiln geldim. Hi~ 
birini tanumyorum .. 

- Herhalde isimlerini i~ittiginiz ol-
mu~tur. 

- Temin ederim kl tamm1yorum .. 
- Big birlni mi? 
- Bakm1z Akil Muhtan tamyo-

rum .. b~ka .. bao)ika .. beni affecliniz? 
- Doktor Mazhar Osmam mesela .. 

bizde gok me~hurdur. 
- Tamm1yorum .. 
Bir gazetecl bir c;ok maruf isimler 

daha sordu. Dol~tor hie; birini i~itme
mi~ti. Tuttu bir rnuziblik yapb: 

- Profcsor Hikmet Feridunu tam
yor musun? 

Doktor hatJrlamak i!;in bir mtiddet 
dil~ilndG, cevap verdi: 

- Maalesef onu da tamm1yorum. 
- S1hhi milcsseselerimizi nns1l bul-

dunuz? 
- Giilhaneyi gezdim ve harikuladc 

buldum .. harikulade modem bir s1h
hi milessesc .. bu hastane askeri mahi
yette oldugu halde oylc bir tc~kiltlti 
var ki bcni hayran b1rakti. Askeri bir 
hastaned3 ~ocuk servisl, kadm servi
si, ve bir c;ok servisler daha.. Gillha
nede gordliklerimd~n ~ok istif ade et-
tim. II. F. Es 

GOmrOklerin nakli haz1rhg1 
Gilmriiklerin Qinili nhtim hanma 

nakli i~in ~ah~malar devnm cdiyor. 
Muhafaza b~mildilrltik te~kilati da 
biltiln bilrolarile nyi1i hana nakledile
cektir. Baz1 acenl!Uarm hentiz han
dan ta~mmad1klan goriilmi1~ ve diln 
son dcfa olarak resmen tebligat ya
p1lmI~br. Vapur acentalan en kisa 
zamanda <;inili nhtim hamndaki da
irelerini bo~altacaklard1r. 

Tekirdag panay1rf a~1ld1 
Tckirdng 7 (A.A.) - Dtin a~llan 

Tekirdag panayinnda kalabahk bir 
halk kiltlesi bulunmaktad1r. Hububat 
hayvanat ve tilccar e~as1 iizcrindc 
muamele yap1lan panay1r uc giin su
recektir. 

Miinihte 450 hokkabaz1n i§tirakile 
biiyiik bir kongre topland1 

$ampiyonlugu avusturya tak1m1 kazand1 
Avu sturyalllar kongreden donen hokka
bazlann1 bUyUk merasimle kar$1lad1lar 

Almanyanm Ilavyera k1srnmm mer
kczi Miinih ~chrindc biltiin dilnya 
hokkabazlan tarafmdan bir kongre 
aktedildi. Her memleket bu kongreyc 
kalaballk azah mur~hhas heyctler 
gondcrdilcr. Kongrcdc milzakercden 
ziyadc hokkabazhk milsabakaSl yap1l
m1~tir. Milsabakalarn 450 murahhas 
yani dtinynmn en se~mc ve m::m1f 
hokkabaz1 istirak ctmi~tir. 

Milsabakalarm sonundn muvaffak 
olan hokkabazlnra k1ymettar mi.ika
fatlar verilmi~tir. Kongrcye en ziya
de alflkadar olan Alrnanyanm hari
cindeki memlckct Avusturyad1r. En 
kalaballk murahhas heyeti Viyana. 
dan gelmi~tir. Miisabakalarda da en 
ziyade muvaffak olan Avusturyah 
hokkabazlar olrnu~tur. En biiyilk mil
kafatm ad1 c.hokkabazlar rnahfeli yti
zilgii~ clilr. 

Bu yuziik Avusturya hokkab:izlar 
heyeii rcisi ViyanalI Ottokar Fischcrin 
parmagmn tak1hm~tir. Ylizi.lgii Chen
mitzli tabib Dr. Tcnmer ithaf etmi~
ti. 

Yiizugti bir Viyanalmm kazanma
s1 ile Avusturya biltiln dtinya hokka
baz vc hczarfcnlcri nrasmdn fevkala
de ~ohrct bulmu~tur 

Avu t u rya matbuah bu mcmlckctc 
boylc hir ercf kazandiran hczarfcn 
cvlftelnu olim1>iyrullarcla m uzaffcr 
olan atletlcrden daha parlak meth ve 
sitayi~c lay1k gormcktcdir. 

cSalon sihirbaz1» dcnilcn hokkab~z
l~r havadnn cl ~abuklugu ile gi~ekler, 
hayvanlar, kuma~nr yarat1yorlar ya
hut bunlan \!Ogalhyorlaidi. 

YUJ.\IUR TA ~IK/\JUIAK OYUNU 

Manipiilator denilen pa1mak oy. 
natrnak mchareti ilc par::.lan, lopla
n, iskambil kftg1tlarm1 kolla11m11 yen
leri i~inde kaybcdiyorlar ve so!lradan 
bunlan daha biiytik yalmt daha kil
~iik cesamettc meydana ~1kanyorlar
dl. 

Bu oyunlardan yumurta ka~mnak 
vc bilyiltmek ve kil~Gltmek oyunu 
<;ok ince oldugundan seyircilerin na
zan dikkatini celbetmi~tir. 

Yumurta oyununda en ziyade me
harct g0st.eren Avusturyah hokkabaz 
Kessler ohnu~tur. Bu ndam gnyct za
rif olan smokininin dar ccbinden dtizil
nelcrce yumurta ~1karm1~ ve bunlan 
henilz yumurtlad1gm1 ve son derece
dc tazc oldugunu tcmin ederek seyir
ciler arasmdaki rnadaml~ra hediye 
ctmi9tir! 

Bitinclligl kazannn Viyanah Otto
kar Fischer iskambll oyununda biltiln 
seyircilcri hayrct i~indC birakm1~tir. 

Gayet rnahir olan pn.rmak!a11 bir kac;; 
saniyc iginde yiizlerce kil9iik iskambi
li alclft.dc bi.iyiik iskambil kftg1tlnn 
ile degi~tirmi~, yahut bunlann arka
lanna saklam1~hr. 

450 llOKKABAZ 

Bu yi.lziik ctrafmda dilnya hokka
bazlar1 biribiri ark::i.smdan ii~ defa ga
yet hararctli miibareze yepm1~lardir. 
Ytizilgu kazanana bunun tcslimi bil
ytik merasimlc yap1lnu~tlr. Gayct 
milhim bir diploma gibi deri uzerine 
yaz.ilrm~ bir ~chadetname de verilmi~
tir. 

Kongrcdc 450 holtknbaz biribirine 
giinlcrcc holtkabazbk yapm1~1ar vc 
biribirlerini Jmfesc Jmymaga ~all~nu~
lard1r. Kongrc biiyuk bir kralhb'ln es
ki payitaht1 bulunan 1\1iinihin en me~
hur sara:ylarmdan b1rinin biiyiik sa. 
lonunda faaliyct gostenui~tir. 

Cihan;;ilmul ~ohreti bulunan 450 
hokkabazm marifctlcrini gorrnek ic;rin 
Almanyamn her tarafmdan ve dunya
mn bir ~ok y erindcn seylrci gelmi~
tir. Bunlarm hemen hepsi hokkabaz
hktan az !;Ok anhyan amatorlerdir. 

Sanattaki vukuflarm1 dcrinle~tir

mek i~in Mtimhe gelen bu hokkabaz
llk meraklllari mi.isabakalarda adeta 
hakcm vazifesini gormi.t~lerdir. Hok
kabazhk marifcli gosteri!ccek karan
hk sahnelcr oyun ba~lamazdan e\' el 
scyirciler tarafmdan esasll su ette 
tcfti~ olunurdu. Usulun haricinde 
herlia11gi hileye mcydan verilmemcsi
ne bunlar dikkat cdiy01 lard1. 

Kongrede en asii hokkabazhk alet
leri gosterHml~tir. Illusionist denilen 
(hayalci) hokkabnzlar esrarcngiz ci
hazlar ile gcng ktzlan havaya kaldm.
yorlar, kcsiyorlar, hatta yok edi)Or
lard1. 

AIJ HOKKABAZUK K URSU 

Kongrcnin sonunda ali hokkabaz
llk kursu ac;;1lnu;;tir. Derslere rneslek
ten olnuyanln.r kabul edilmemi;;tir. 
Burada hokkabazhk sallasmdaki yc
nilikler iistadlar tarafmdan diger 
hokkabazlara btit\in i~yi.izil ve incelik. 
Jeri ile gasterHmi~ ve ogretilmi~tir. 

Kongrc milnascbctilc hokkabazhgn 
ait e~yalarm pannym ynp1ln111Jtir. 
(Sihirbaz bahc;esi), (ruhlar saati), 
(silt bardag1), (harika kopek~ik) 

csrnrengiz cliidiikler, hokkabaz yu
varlaklal'l hususi hokkabaz iskambil
lcri te~ir edilmi~ ve istiyenlcrc satil
m1~t1r. 

Kongrcnin son gilnii biitiln halka 
bir gala rniisamcresi verilmi~tir. Bu
n:.da beynelmilel hokkabazlar loncas1, 
hokkabazlar krah btiyiik bir ihti~m 
ilc arzJ cndam ctmi~tir. A~1k san sa~
h nedimclcri de en ycni ak~am k1ya
fctleri ile gortinmii~lerdir. Burnda da 
buyiik yeni marifctler gosterilml~tir. 

JIAVADAN PARA YAGll'OR 

Viyanah bir hokkabaz halkm onil
ne bir kilo plrinc;ten yap1lm1~ bir tep
si pilav cy1kanm~Li r. Bir anda pilav i.i <; 
misli artm1~ ve istiyenlere takdim 
edilmi~tir. Diger bir hokkabaz da ha
vadan duztinelercc sigara tophyarak 
halka dag1tm1~hr. 

Yugoslavyamn hokkabazlar krah 
unvamm ha iz Cortini seyircilerjn 
iizerine dolar yagdn:im~tJr. Bu mari
fetinc binaen «l 00,000 <lolarhk allamit 
diye y<•ni bir UJl\'311 alnu t1r. 

Kongre (hokkabazlar mahfeli) nin 
yirmi be~nci y1ldoutimii milnasebeti
le gelccek kongreyi Viyanada cktet
mcge k~nr vcrmi~tir. Mi.inihte hok· 
knbazhk me),damnda Viyanal1 hok· 
kabazlann butiln diinya hokk-nbaz· 
Janna ta~ ~2karm1~ olduguna dlinya 
hokkabazlnn dahi Viyanada Avustur. 
ynh hokkabazlara ta~ ~1karmaga ve 
intika.m almaga hcvcs ettikle1inden 
yeni kongreni11 Avusturyamn mcrkc
zindc toplnnmasma ifraz eden olma
m1;;hr. 

Viyanahlar ycni bir cihan kongre
sinin ve balmsus dilnya hokkabazla
rmm kendi ~ehirlerinae toplanacngm
dan btiytik sevin<; duyduklanm giz
lcmiyorlar. - F. 

Cindeki ecnebi kadin 
ve erkekler 

Londra 7 (A.A.) - <;indeki ingiliz 
bryic crkamnm, San nehir limanlan
nm kaffesindc bulunan ccncbi kadm ve 
\!ocuklan g1karmak tasavvurunda ol
duklan habcri resmen tekzip edilmek· 
tedir. 

Pariste kral Piyer ve 
Aleksandrm abideleri 

... 
Bclgra<l 7 (Ak~am) - Milli miidn-

f aa na m g n ral M 11~, Pariste kral 
Piycr ile krnl Aleksand11n ftb1d I u
nin rcsmi ku~admda hn 11· bulunmak 
i~in evvelki ak~m P.:lrise harcket ct· 
rn~. 



flehife I 

. Willl&IAMl#i I~ ~&RI 
Atletlerimiz dOndiil r 

Y ap1lan idaresizlikler, dogru olm1yan harek~~ler, ge~en 
sene ald1g1m1z puvandan bu sene neye yuzde kirk 

fena puvan ald1k? Biirhan Felek ne diyor? 
Dalknn ~amp~yonasma giden atlet- ve rliger iki arkad~ da ihtiyat. 

lei imiz dun Istanbula geldiler. Bu se- Bu arkad~lar Atinada bulunduk-
lari milddet zarfmda Atina stadmda neki aldlgmuz netlce g~en seneye na-

zaran ~ok dil~iik oldu. vc g~en sene hcrgiln muntazaman ~all~m~ar. 
aldlgim1z, puvanlardan bu sene yiizdc MC'hmed Ali (100) metreyi iyi ko~a-
kirk eksik puvan ald1k. maymca idarecilcrimiz ona: 

Ralkan oyunlarmm bu sene ~ok par· cSen yiiz rnetrede iyi ko~amadm. 
Iak olacag1 hakkmda bilyiik propagan- Bayrak yari~ma girmiyeceksin.> de-
e a yap1lmaga ragmen pek de beklen- ~ler. Fakat antrenor o idareciden da-
digi gibi olmad1. ha ziyade i~le alak:adar oldugu i~in 

Programa gore ilk giin yaptlmas1 bunu kabul etmemi~. 
laZlln gelen (4X400) bayrak yan~ ka- Mehmed Ali ooyle tahmin ve fara-
ranl1k bast1g1 i~in yaptlamami~. bir ziyat ile i~ goriilmemesini rica ederek 
gila sonra bo~ tribilnler onilnde ta- hakikat~n kendisinin bayrak tak1min-
mamlanm1~tir. da kalrnas1 mevzuu bahis ise aletler 

Ayni giln yapllan on bin metre ko. arasmda bir se~me yaptlmasm1 ileri 
~ karanhklar i~inde bitmi~ ve atlet- sUrmil~tUr. 

lerin derecelerini tesbit i~in hakemler Mehmed Alinin bu ricas1 idarecimiz 
cok mu~kitlat ~ckml~lerdir. tarafmdan kabul cdilmemi~ ve i~n 

Atletlerin gezmele1i i~ yapilan i~inden 'l(lkam1yacagm1 anlayarak i~ 
urogram da iyi tatbik edilmc~tir. a11trcnore havale etmi~tir. Antrenor 

Umumi kanaate gore ~imdiye ka~ Balkan futbolii delegesi Biirhan Felek meseleyi mantlki surettc halletmi~tir. 
. apllan Balkan oyunlarinm en i}isi ls- Yalmz yagmur yagd1g1 i~in yan~ bir 
tnnbulda yap1Ian Balkan oyunlan ol- _, gun sonraya tehir edilmi~tir. 
ffiU/?tUr. Bunun uzeline idarecilerimiz i~i kal-

ldarecilerimizin hepsi Berlinde bu- mayan atletlc1in !stanbula gonderil-
' nduklan bir ay i~inde atletlerimiz 1 melerine karar vermi~tir. • 
1.mamilc istirahate ~ekilmi~ deniz Pazartesi giinii dol~tmlan listede 
porlarma ba~lam1~ard1. Berlinden dO- l>~ta Mehmed Ali ve Raif olmak iizere 
iuldil. Aletacele Balkan oyunlan ha- antrenorlin geri donecek isimler ara-
11·hg1 b~ladt. Hemen atletlcr bir araya smda oldugu gorillmil~tiir. Zavalll 
oplandl. On be~ giinlilk ldman ve ko. antrenor ve ko~ucular bu kararin hik-
udan sonra Atinaya hareket edildi. metinl sormag1 bile ak1llarma getirmi-

Orada da normal ve gal~armza g6- yerck vapura binmi~ler ve istanbula 
r hatta daha fena dcreccler ald1k. Hal- gclmi~lerclir. 

'JL. d Atinada bizim ~ocuklar dordiin- Ertesi giinii (4X100) bayrak taklm1-
cu bc:~nci olduk~a bir idarecimiz mu- rniz siirat ko~ucusu olmayan atletlerle 
tcmadiyen iiziiliirmil~, birinci olmad1g1- takviyc edilcrek ko~mu~. her sene ikin-
rruza aglar dururmu!1. Blzimkileri alt cl olan ve 931 senesinde Balkan reko-
eden Yunan, Yugoslav ve Rumen at- runu alan tak1m1m1zm fena bir neti-
1 erinin Bertine i~tirak ettiklerini, cc almasma scbebiyet vcrilmi~tir. 
gorgil ve miisabaka tarafmdan bize iis- Biz duyduklarumzt, ogrcndiklerimizi 
tun olduklanm hi(; sczmem~. yukanya birer birer s1raladlk. Daha 

Astl mel?gul olacag1 taraf1 ihmal eclip bir~ok yazilacak ~eyler var. Biz artik 
Lil ho~ sohbetle hallctmek yolunu tu- . onlari yazmaga liizum gormedik. ida-
ta.1 bu idarecimizin neden sonra Ati- Atletizm ekibimizin kaptanI 
n~:ia uyan~ oldugunu goriiyoruz. Mehmed Ali 

Kafilemiz Yunanistanda kar~Iand1-
g1 zaman Yunan idarecileri Burhan 
Fe!egin ni~in kafile ile gelmedigini 
... orm~lar. Yunan idarecisfnin bu sor
gusuna bizim idareci i;;u cevab1 ver
mi~: 

- - Burhan Felek bi7.den sonra gele
cek. Fakat onun bu sefer resmi bir va
zifesi yoktur. Bir seyyah gibi gelmek
tedir. 

Daha sonra Burhan Felek Atinaya 
gittigi zaman Yunanh dostu bu mu
havereyi ona anlatm1~. Halbuki bizim 
idareci Burhan Felegin Balkan kon
gresinde resmen Tiirkiye murahhasl 
o~dugunu biliyordu. Bir s1fati olmadl
g1r.1 soyleyen bu idareci, kongrede 
dmleyicl s1fatile bulunmu~. Yabanc1 
bit ulkede resmi s1fati olan bir idareci
ntn, memleketi bir kongrede tcmsil e
decek diger birisini boyle htrpalamasi 
ne derece dogrudur bilmiyoruz?. 

Atletlerimizl lr;in hig bir idarecimizin 
gostermedigi alA.ka ve bilgi ile gall~ 
ve onlarm en ufak yiikselmelerinde 
tek b~ma en biiyiik amil oldugu mu
hakkak olan antrenorfunilz Lewis Ati
nOOan ilk hafile He geri gonderilmi~
tir. 

Antrenore verilen ehemmiyet ile te
zad t~kil eden bu hareket, spor tarl
hil1de ender goriilen hadiselerdendir. 
Atlctizm federasyonu, antrcnoril gerl 
gondermege belki bir ko.~mcumuzun, 
Riza. Maksudun 1500 metrede daha iyi 
derace almasma mani olmu~tur. 9iin
kii Atinaya idareci olarak giden arka
das" arin bllgileri hill( blr zaman antre
nor kadar yukselmemi~tir ki, atletlere 
na 11 ko~::i.caklan hakk:mda blr fikir 
verebllsinler. Bir antrenoril hele boyle 
m him mtisabakalarda sporculardan 
U" lkl~tmnak idare namma yapllabl-
1 k en bi.Iyilk hatadir. 

Gtiya atletler yalmz donemezlennl~ 
1 tanbul ajam onlara refa.kat edemez 
miydi?. 

SOnra antrenore verilen maa~ ida-

recilik etmesi i~in degil daima her za
man ve her yerde ve bllhassa ooyle en 
miihim k~usunu yapan atletlerle bu
lururas1 ve onlara laz1m gelen nasihat
leri vermesi ir;lndir. 

Bir idarecinin bunu bilmeme.si ve 
di.i!i'Unmemesi kolay kolay affcdllcmez. 

Avrupada tahsilde bulunan gillie at
ma ~piyonu irfana f ederasyon yol 
parasm1 ~ok gee gonderdiginden, Ati
na~:a ancak milsabaka gilnii ve altm1~ 
saatlik bir tren yolculugundan sonra 
gelebllmi~, trenden indikten dart sa
at sonra da giille atma rniisabakasma 
glrerck il1ttincil olmw;. 

ir!anm ald1g1 derece ~u idi: 
Birinci Kovagevig Yugoslav metre 

14,13, lkinci Stefanakis Yunan metre 
13,90, il~ilncil irfan Turk metre 13,75, 

Acaba federasyon yol parasm1 vakti
le gonderseydi ve atletmiz de hi~ ol
mazsa mi.isabakadan bir giin evvel Ati
naya gelm~ olsaydl. daha iyi bir de
rece almas1 ve belki de birinci olmas1 
ihtilllali yok muydu?. <;ilnkii irfan bu 
senc Londrada giilleyi 14,59 metreye 
atm~ti. Altnu~ saatlik tren yolculu
gunun ne kadar yorucu oldugunu ve 
atletin normal vaziyetinden yilzde kirk 
d~ecegtni tekrara hacet var m1?. 

Atmada atletlerimiz misafir olduk
larr otelde zaman zaman kendilerini 
pek yalruz hissetmi~lerdir .. 

Atmadaki olimpiyadlara i~tirak e
den atletizm takimma kaptan olarak 
atlet Mehmed Ali se~ilml~tir. 

Mchmed Ali burada yap1lan se~me
lerdc kazanm~ ve bayrak takurumn 
il~tincil ko~ucusu olarak Atinaya git
mesi kararla~tmlm1~t1r. 

F ... kat 100 metreyi ko~acak Semlli 
Atinaya gitmeyince fdarecilerimiz Meh
med Aliye (100) metre ko~acaksm de
mi~ler. 

Ko~amam dememi~. Ko~u~ fakat 
iyi derecc alamam~. 

Ev\·elce bayrak yaril?l taklm1 da ~yle 
tes:>it edilml~ Vcdad, Ralf, Mehmed Ali 

i·ecimizin: 
- Bir seyyah gibl gcleccktir. 
Dedigi, fakat Balkan komitesinde 

Tilrkiyeyi temsil eden Burhan Fele
gi bulduk. Yapt1gi bir teklifin reddc
dildigini gazetclcrde okudugumuzu bu 
reddedilen teklifin nc oldugunu ve di
gcr hususat hakkmda fiklrlerini sor
duk bize ~unlan soyledi: 

- Balkan kongreslnc bir tara!tan 
milessis aza s1fatile rescn davet edil
dim. Diger taraftan TUrk spor kuru
mu umumi merkezinin hakklmda gos
tcrdigi itimad cscri olarak daha ge~en 
haziranda bu komitenin Tilrkiyc dele
gesl intihap edildim. Ve bu iki s1fatla 
Atinaya gittim. Kongre de gazetelcr de 
intil?ar ettigini soylcdiginiz ~ekUde hi~ 
bir teklifte bulunmad1m kl, reddedil
mi~ olsun. Yalmz Yunan te~kilati elde 
mevcud komite nizamnamesinin tadi
le muhtag oldugunu lleri silrerek yeni 
csaslar dahilindc bir proje haz1rlanma
sma karar verdi. Yunan tc~kilfl. tmm 
h9.Ia ikinci reisi olan ~ahsi dostumuz 
Maarif nazm M. Yorgakopulos'un evin
de kamitenin miiessis azalan bir i!ttima 
yapt1. Ve hAil mevcud nizamnamede 
~en bende dahil oldugwu halde 
milessis azalara verilen ve baz1lanmn 
maalesef hasedini tahrik eden miiessis
lik hakkm1 kaldlrrnaga ve komite aza
Janmn kongrelerde en az il!t defa: bu-
lurun~ olanlar arasmdan intihapla sec.; 

mege yol a~ bir tadilat yapbk. 
Bundan b~ka eski nizamnamede 

futbol de dahil oldugu halde biitiln 
sporlarla me~gul olacag1 musarrah o
lan komltenin i~lerini daha fazla at
Ietizm tarafma hasreder maddeler ha
z1rladlk. Fakat bu yenl proje murah
has olarak gelcnler tarafmdan henilz 
okunmad1gi l~in gelecek seneye kadar 
okumak iizere miizakercsinin tehirinl 
istedller. Bu tehir iizerine komite gene 
cJkisi gibl biitiin sporlarla m~gul ol
mak ilzere ipka edildigi gibi ben de da
hil oldugum haldc mticssis azalann bu 
s1fatlan iic sene igin daha temdid edil-

di. **~ 
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• • ltte organ1zasyon 
Daha k1sa 

zahmetle 
zamanda, daha az 
i~ goriilemez mi? 

Organizasyon bugiin her sahada 
kendini gosteren bir ihtiya'l(ttr. Sana
yide, Ucarette bir sozle ekonomide ya
pllan organizasyonun amac1 dogru
dan dogruya verimi art1rmaktlr. 

Bizim bahsetmek istedigimiz orga
nizasyon i·esmi i~lerin cereyan ettigi 
btirolara aiddir. Devlet idarelelinde 
kurulmus bir tc~kilatm var oldugunu 
herkes biiir, fakat amirlerin gO.sterdi
gi ~iddet ve teyakkuza, memurlarm 
umumi surette faaliyet vehiisnilnlye
tine ragmen gene herkes i~lerinin kl
sa bir zamanda ve daha az zahmetle 
gorillemediginden ~ikAyetcidir. i~te bu 
organizasyonun kusurlu olduiuna de
lalet eder. 

Eger te~kilata ilmi prensipler tat
bik edilirse bir taraftan biiro, ayni 
kadro ile daha f azla i~ ~1karabilecegt 
gibi diger taraftan i~ sahipleri de bir 
~ok filzuli gidip gelmelerden kurtula
rak vak1tlarim asil ~lerine hasrede
ceklerinden umumi i~ verimi - dola
y1sile - artmi~ olacaktir. 

Dedigimizi fiili olarak gostermi~ ol
mak i~in yaklnda ~ahit oldugumuz bir 
muameleyi anlatacagu: Bir kamyo. 
netin seyriisefere kaydl if;in - lmir ve 
memurlar tarafmdan hift bir giicliik 
goste.rilmedigi halde - ~u grafikte gO
rillecegi gibi takriben 12000 metrelik 
yol katetmek icabetmi~tir ve bunun 
1000 metre kadan zaruri olarak ayak
In olmak .µrtile .. 

1 - Emniyct 6. ~ube mildiirliigli tak-
ribi mesa! el er 

2 - ~fOrler cemiyetinden 100 

3 - 6. ~ubeye 100 
4 - Muayene i~in Ayasofyaya 1800 

5 - Satl.'1 faturas1 i(;in acenteye 2000 

6 - 6. ~ubeye donii~ 2000 

7 - Kazan~ vergisi icin maliye 
~ubeJeline 3000 

8 - 6. ~ubeye donii~ 2000 
9 - Vesaitinakliye komisyonuna 

kayd i1tin Beyoglu kayma-
kamhgma 500 

10 - 6. ~ubeye donil~ 500 
Ye kiln 12000 

Otomobil alacaklara ayru zamanda 
yol gostermi~ olmak if;in bu muame
lenin nas1l gec;mii; oldugunu izah ede
lim: 

1 - Kayid muamelesine nastl ve 
nereden b~lanacagll11 ogrenmek i¢n 
Karakoyde emnlyct 6. ~beye gidilir. 
Ya odac1ya, yahut rastgcle bir odaya 
girip soruyorsunuz. Ba~a blr oda gos
teriyorlar, orada her' memurun onilnde 
bir y1gm halk, i~lerini yaptmnakla 
me~gul. Size s1ra gelmesini bekliyor
sunuz, bu bekleme mi.iddeti kalabal1-
gin derecesine, memurun i~ten b~ 
kaldlrmasma ve sizin sual sormakta
ki cesaretinize tabidir. 

Soruyorsunuz, soyliiyorlar: Bir is
tlda yazm1z ! 

2 - Tabit istiday1 kendi bildiginiz 
~ekilde yazdlmz, ~fe verdiniz, havale 
etti, evraka kaydettirdiniz. Muamele 
gorecegi bilroya gittinlz, gene kalaba
hgm biraz aralanmas1m bekliyorsu
n uz. istiday1 verdiniz, soylilyorlar: 
Siz ve ~o!OrU.ntiz ~oforler cemiyetine 
kaydedilip vesikalarmlZl istidaya rap
tedinizl 

3 - 25 kuru~ kayid i.icreti vererek 
yaz1ldlruz ve gelip gosteriyorsunuz, 
soylilyorlar: Vezneden blr karne ah
ruz, arabayi miihendise muayene et
tirip karneye i~aret ettirinizl 

4 - Veznedcn 35 kuru~a kame al
dm1z. Muayene - o gilnler - Ayasof
yada yap11Iyor; gittiniz, kamenize 
110 kuru~luk pul yap1~tinldl. Siramz 
geldi, araban1z muayene edildi ve ne
tice kamenize kaydedilmek ilzere er-

tesi gimu saat 8 de altmc1 ~ubeye git,. 
meniz bildilildi. 

5 - Ertesi sabah muayene netice
sini ald1mz. Muamele bitrosu diyor: 
Sat1~ faturasm1 da raptcdeceksiniz. 
6- Sab~ faturas1m hcntiz almaml.'1 

iscniz oradan acentcye ku~up alirs1-
mz. f?imdi bir de kazanll( vergisi mak
buzu Iaz1m. Soruyorsunuz, soylilyor
lar: Araba bir iskeleye bagll olm1yaca
gma gore Ytikeskkaldmmdaki maliye 
seyyar tahakkuk memurlugundan 
almabilir. Bu zab bulmak i~in civarda· 
ki maliye ~ubclerini dol~yorsunuz ve 
nihayet anl~1llyor ki seyyar mcmur
luk kaldlnlrn1~ ve kazan~ vergisi an
cak semtinizin maliye ~ubesince all
nabiliyor. 

7 - Semtiniz Fcrikoy maliye !lll
bcsine gittiniz. Sira beklediniz ve og
rendiniz: Gene bir istida yazdm1z, pa
r~y1 yatmp makbuzu aldm1z. Altmc1 
~ubeyc dondilnilz. Art1k tamam oldu 
diye seviniyorsunuz. Hayir, dahas1 
var: Arabanm vesaitinakliye komisyo
mmca da kayd1 yap1lmak tizcrc evra
k1mz bir tezkere ile Bcyoglu kayma
kambgina gonderilecek. Bekliyorsunuz 
Milsvedde, tebyiz, imza ve kay1d yap1-
I1yor. Ahp gottiri.iyorsunuz. 

8 - Sora sora yerini buldunuz, kay
d1 yaplld1 vc altmc1 ~ubcye iadc edil
di. Bir~cy daha kaldl: f;iofOriln de ka
zanc; vergisi makbuzu ve askerlik ~u
besine kay1th oldugunun kamesine 
i;;areti. 

9 - Bundan sonra art1k vezneye 
plaka iicreti verilip makbuzu almacak. 

10 - Bu makbuzu da ahp evraka 
bagfadlmz, ~ubeye verdiniz, plakay1 
aldnuz ve muamele sona crdi. 

~imdi, esas te~kilatta ii.mi prensip
le1in icaplanm bir tarafa birakarak 
xalruz i~n bazt klsunlanmn onceden 
hazirlanmaSI suretile ayru muamele
nin nCkadar k1salt1labilccegini ba~ka 
blr yazlmlzda ara{'bracag1z. 

F. B. 

Me~hur denizci ihsan lzmitte 
izmit (A~) - Bezden yapt1g1 

kil~ilk bir sandal ile biitiln Akdenizi ve 
Man~l dol~1~ olan denizcl ihsan, bir 
ka\: glindenbeli izmit sporcularmm 
rnisafiri bulunuyor. Bu ytlmaz gene;, 
Halkevi salonunda genciere seyahati 
izahat vermili! albtimlerini ve notlanm 
gostermi~tir. 

ihsan ya.kinda, gene bez sandal1 ile 
Karadenlze ge~rek Moskovaya gitmek 
ve oradan Almanyaya ge!terek Tuna 
tarlkile !stanbula donmek niyctinde
dir. 

PASLANMAZ 
Hasan Tira~ B1cag1 
Bir dakikada t1ra~ eder. Ne sa

bun, ne de fir~aya ihtiya~ vard1r. 
Katiyen paslanmaz. AlA.meti fa
rika ile ihtira berah vardrr. Ne 
ingilizler ne Frans1zlar ne de 
Amerikal1lar ne de biitiin dilnya 
aynll11 yapamaz. Hasan tira~ ma
kinasile Hasan trr~ sabwm ve 
br~ kremi, tir~ kolonyas1, tir~ 
pudl·as1 hirer ~aheserdir. MuUaka 
Hasan markasm1 arayimz; israr 
ediniz. Hasan deposu: Ankara, 
istanbul, Beyoglu. 
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$amda bir cinaget 

Ihtiyar bir koca , kar1s1 
taraf1ndan Oldiiriildii 
Kad1n1n ciiriim ortag1 
kocas1n1n karde1inin 

ve a11k1 
ogludur 

Paris gazetelerl, • 
Avrupada tarun
m1i.;, Surlye riiesa
smdan Fevzl bey 
kadmm :f eci olti
mimden uzun uza
d1ya bahsedlyor. 
Fc!Vzl bey Kach 
bundan blr ka~ se
ne evvel E;lamda 
gtizclllgilc bUyiik 
blr i.;ohret kazan
m1i.; bir klzla evlen
mii.;tl. Bu k1zm ad1 
Lu tf iye idi. Fcvzl, 
kans1ru !;Ildirasi
ya scviyor, L~t!i

ye de kocasmm bu 
ai.;k ve al€tkasm
dnn ~k memnun 
goriiniiyordu. 

Fevzl Kadmm 
f?amda, Ttbbiye 
mektebine devam 
eden ve haklki blr 
Don Juan olmak
la tanman R1za 
nammdn bir yege
ni vard1. R1za, 
amcasm1n evin- ,. 
de oturuyor, ara 
Sira yengcsile yal
ruz kallyordu. 

Katil Lutfiye ve ~amda Fevzl Karbmn evin.in 
bulundugu sokak 

Lutfiye ile Riza arasmdaki bu s1k1 
U:maslar, iki gen~ arasmda ~iddetli 
b1r sevdaya munkalib oldu. Lutfiye 
lie Riza, a~ ve muhabbetlerin1 ser
best~e to.tmaga mani olan ve kansile 
yegeni arasmdaki bu giinahkar a~k 
ve alakadan haberi olmiyan Fevzlyi 
ortadan knld1rmaga knrar verdile. 

«liANQERLE OLMAZ!» 
Bi gecc Riza, sevgilisinin yatak oda

smdan ~1knrken, biti~ odada uyuyan 
amcasmm yamna girerck onu han
~erlc oldurmck istemii;, fakat Lutfiyc, 
sevgilisinin kolunu tutarak kendisini 
geri ~ekmi!? ve: 

- Han~erle Oldiirmek olmaz. Cina
yctimiz meydana g1kar, bizi yaknlar
lar ve haplshanelerde ci.iriiri.iz, dlye
rek bu cinnyete mani olmu~u. 

0 gcceden itlbarcn ikJ a~1k, Fevziyi 
idama mahkum etmi~erdir. Fakat 
bu oli.im tedrici olacak ve ~iiphcye 
~~ydan vcrmiyecckti. Riza ertesi gii
nu tarud1g1 bir eczac1ya: ba~vurmu~, 
kendisinc bilyUk bir para vadetmi~, 
~kta blr rnkibi bulundugunu vc onu 
tedlicl surettc oldilrecek ve neden Ol
dtlgilntl meydana vunmyacak blr ze-
hlr fstediginl soylemi~tir. Eczac1, R1-
zadan bi.iyUk bir para kopard1ktan 

== 

sonra kendisine tedricl surette tesiri
nl gasterecek bir zebir vermii;; ve onu 
ne ~ekilde kullanacaguu da tarif et
mi~tir. R1za, zehid almca Lt'.itfiyeye 
vermi!?, babreklerinden i·ahatSIZ olan 
Fevzinin iiaglarma kan~tirarak Icir
mesini tenbih etmi~tir. 

FEVZi OLUYOR 
Fcvzi, bilmiyerek zehiri i~mege ba~

lad1g1 gilndenberi, yava~ yava!? fcna
la~yordu. 9 eyllll gecesi zavall1 koca, 
kendisinc sad1k bulundu6'llnu zannet
tigi zevccsi LU.tfiye}i yamna cag1ra.rak: 

- Kancigim! Ben fenala~yorum. 
Korkanm ki geccyi ~lkaram1ya.cagim. 
Ne mallm ve miilkilm varsa, tanzim 
ettJgim vasiyctnarne mucibince sana 
bm1klyorum demli;, yegeni R1zay1 da 
odasma cag1rmas1m rica etmistir. 

LOt!iye, Rizayi kocasmm yan;na !(a
gmrui.;tir. Fevzi R1zaya bazi tavslye
lerde bulunmu~. oliimiinden sonra 
yengesini yalruz b1rakmamasm1, ken
disini himaye etmesini vasiyet ctmi!?, 
aradan bir saat gc~tikten soru·a: 

- Aman bobrekle1im par~lamyor, 
diye bagira bat,'lra can vermlstir 

FeVZi Kadmm otcdenberi btlbr~kle
Iinden rahats1z bulundugu bilindigi 
clhetle, oli.imti ~upheyi davet etme-

• 
KARA YELKENLi KADiR&A • 

• Yazan: 1SKENDER F. SERTELLt No.118 • 

di. Fakat, Till kle1in bu oyundaki me
haret ve milmnreseleli ingilizlerin bir 
anda goziinil yild1rm1i.;ti. Gilvendiklc
ri pehlivanlar bir sanl1~a armut gi
bi yerlere serilivcrdiler. Artlk Ti.irkler
le gi.ire~ kimse yana~nuyordu. 

iri boylu ve ~ok kuvvetli bir adal1 
meydana atild1 .. Tl.irk pchlivanlarm
dnn kendi aynnnda bilile elense yap
hlar .. c;eki~tilcr ve bhbirle1ine sanld1-
lar. Adah gtirc c;i oyun bilmiyordu. 
Tiirk gbrc~~·si h sm1m bir ktic;i.ik cel
me ile sntustti ycrc nth ve lmlkm 
silrekli kahkahn ve a1k1<-lan arasmda 
utanan Ingiliz gl!l isi has1rmm eli
ni s1karak mcyd nd n i;;c:kilcli 

Bund n soma Tiirkl rlc im gcirc
~cbilil di? Ad"'nm en kuvvetli adnnu 
da hcrkcsin gdzil dniinde yenilmi~i.. 

f?imdi mcyd::n Turk gtirc ~ilerln
cll. En kuvvetJl ednden iki pehlivan 
ortaya ~1kt .. "c c;ok he) ecanlI bir do-
6'1i ~ bas'ndJ. 

Simm reisln g··gsu gittikc;c kaban
yor, oturdugu yerde gurur ve azame
tinclcn kabm~ s1 - am1yordu. 

Simm reis·-1 Jcrinde kim olur da 

AK$AM 

Her akp m I 
bir bilcaye 

Fahire Beyoglu caddesinde birden
blre rasgelmeyim mi? Dalgm dalgm 
yi.iriiyordu. izah edilemiyecek bir icti· 
nab hareketi ile gozi.inc gorilnmemek 
1stedlm. Faknt imkfm olmadl, bana 
dogru yilriiyerek: 

- Leyla! diye elini uzattt. 
i t1raf ederim ki bu tesadliften pek 

memnun deglldim. Hem Fahir Al
manyada degil mlydi? Kendlsine bu
nu hafif bir istihza ile stiyledim. 

- Dondi.im Almanyadan, Leylfl, 
dedi. Sesinde hafif bir hilziln cseri 
vard1. Sonra ilave etti: 

- Yanl1~ tutulmu~ bir yol! dcdi. 
Fahirln derd dOkecek bir vaziyette 

oldugunu anhyordum. Bu carurm si

loyordu. Ne olmui.;sa olmu~tu arbk. 
Ben hatlralardan nefret etmeyi, ruha. 
ait ~cylcri unutmay1 ogrenmi~tim. 

Sonra boylc sokak ortasmda derdle~
mcnin manas1 da yoktu. O benim 
ho~lanmad1g11m hissetti. 

- Sizi bir yerde goremez miyim 
Leyla? dedi. Bana ~mdi s!z diye hi
t ab cdiyordu. Rica ederim, olmaz dc
meyiniz. 

Fahir yalvarmaSim pek gi.izel bilir. 
0 bcni magh1b etmek usullerine va
klftir. Maama.fih bu defa ic;imde blr 
merak uyandJrcll. Acaba bana neler 
soyliyecckti? i:i.;te bu merak sevklle 
bir randevu kabul ettim. Biiyilk park
t a, saat dortte. Sizi temin ederim, 
i~imdc meraktan ba9ka bir his yoktu. 

.Y..Y.¥-

Haz1rland1m. Aynam tcmin ediyor
du k1 ~ok ihtiyarlamt!? degilim. Sac
lanmda hala. Sicak pmltilar var. GOz
lerim de n.t~i. Dudaklannu hi~ boya. 
Jruyorum. Solgun ama, hie bir ~eye 
hacet olmadnn gene gaze !(arp1yorlar. 
Kendimi tetkik ettim. Bitarafane 
soylerim ki esvab1m pek yak1~1m~ti. 

Ayn! zamanda, Fahirin de biraz dii~
mi.ii.; oldugunu dil~ilnuyorum. ~nkak
larmd:t b!r kac; nk tel farketmi9tim. 

:::11mmm11u:mmm:mmmmm:mn:m11mm::m1111mmu:m::::::::: 
mi~. hi.ikumet doktoru, uzun uzadlya 
muayeneye li.izum gormeden defninc 
ruhsat vcrmi~tir. 

BiR HALAYIGIN iHBARI 
Fakat R1zamn, geceleri gizlice yen

gesinin odasma sik s1k girdigini, Lut
fiycnin de enta.1 isinin ccb:nde saklad1-
g1 bir ~~ed ... n arasmt kocnsmm yc
meklerine bir kac,; damla. ak1ttlguu 
go1 en ve Rizay1 g1ldiras1ya seven ha
layiklardan biri, zab1taya mi.iracaat 
edcrek Fevzinin tabii bir olilmle dc
gll, :faknt cnniyane bir kast ncticesin
de 6ldi.igilnti ihbar etmi~tir. Bu Ihbar 
iize1ine ~am zab1ta vc adliyesi derhal 
Rlza ile Lutfiyeyi yaka11yarak s1k1 bir 
sorguya c,;ekmi~erdir. iki a~k uzun 
bir sorgudan sonra cinayeUerini itl
raf etmi~lcr, kenclilerine zehiri para 
mukabilinde satnn ea.acmm ismini 
if~a etmi~erdir. l?imcli bu ii~ cani ha
pishanede bulunuyor. Bu menfur ci
nayet, yalmz ~amda degfl, biltiln Su
riyede derin bir heyecan uyandirm1~tir. 

bobi.irlemnez ve gogsilnil ¢~rcrek 
gezmezcli? 

Muzaffer Ti.irk knptam ingiliz ada
smda demirdcn dah!l. kuvvctli aynkla
nm lllzl1 h1z11 yerc vurnmk gfire~~fle
re h1z vcriyordu. 

Geride duran gure~c,;ilerden birl, 
ana yurdda yap1Ian gilre~erde soy
lenen ogutlerden birini hatirlad1: 
cT nkla) 1, kiinteyi unutma sakm 
Bak, ~atallama da bu i~e yakm, 
Eger tutulursan kalmaz takatm, 
Goziinden aymna bunu pehlivan b 

Meydana ~ikacak pehlivanlardan 
bir! de arkada~la11mn yamna sokul
du: 
cMerd isen hor gormc e~indcn ka~ma, 
Giizelce tututi, ncrtma, can 1yak.m11. 

0) un gelincc de gev~ek b1rakmn; 
El ogludur kurar sana bir kapan Ii> 

Turk giires(;ileri kap~hk.r .. vc as
l~c..nlar gibi kiikreycrek biribirlerine sa
nld1Iar. Bu dogu~ butun ko~lardan, 
ntlnmalard 11, hnlat ~eki~elelinden 
c;ok dnha he~ ecnnll olmu~tu .. yerliler 
hnyretlerindcn kuc;uk dillerinl yutnr
casmn yutkunarak, gazlerini dogtl~
c,;i.ilerd n nymnadan baklyo1lardI. 

Bili obi.i1ilni.i yere vuruyor, otcki 
derhal bir yildmm siiratile kalkarak 
hasmmm boynuna ve beline sanh
yordu. 

Amira! Rily: 
- Ben ~imdjye kadar bu derece he-

Bir 
Agz1 da yorgun gariintiyordu. Af,~1 ... 
Hayir, bunu hatirlamak istemem. 0-
nunla randevumuz yalmz merak tize
rine istinad edlyor. Her i.;ey cski hali
lc kalacak. H~r ~ey unutulmu~tur. 

Kapri.iden geciyorum. Deniz... Ah 
ne hatH"alar ... Fakat nc oluyor bana? 
Fahirin yamna bt:iyle gitmck istemem. 

Parka girdim. Fahir uzaktan bcni 
gariincc yaruma gcldi. Gt:izlerinde blr 
minnettarhk panlt1s1 var. Rengi ne 
kadar da uc;uk. 

- Mersi, Leyla ... 
Cevnp vermiyorum. Yanyana, sii

kut icindc yilriiyoruz. Fahlrin bir ~ey 
soylemcmcsi camm1 s1k1yor. Soyliyc
cekler!ni biran evvel dinlemek ic;ln 
i~imde biiyilk bir merak va ... Bu si.ikut 
bana hay1r alamet gorilnmilyor. Fahi
rin yiiziine gizlice baklyorum. O gil
zel profili hie; degi~memi~. ~akaklann
daki :ik tellere ragmcn hula ~ok gti
zel. Hatta hayat onu daha gi.izelle~

tirml~ diyebilirim. Fakat dudaklann
da gordi.igi.im yorgunluk eseri beni 
'il.ziiyor. Birdenbirc bana dogru done
rck: 

- Siz ~k dcgi~memissiniz, Leyla, 
dedi. Yilzi.imil dikkatli dikkatli teft~ 
eden bak1~an altmdo. adeta bay1lacak 
gibi oluyorum. 

- Ey, Almanyadan anlat1mz baka. 
hm. 

Sesimde sab1rs1zl1k vc hiddet eseri 
titredigini ben b!le farkettim. Fahir 
hayretle yi.izi.ime bakti. Fakat buna 
dnir bir !$CY soylemedi. 

- Budalaca bir seyahat, dedi. Tec
ri.ibem yoktu. Bir budalahga kapil
d1m. Guya Almanyada tiltiinciili.ik 
cdip te para kaznnacakbm. $imdi yal
mz1m. Birislnin yanma girdim, Qah~
yorum. 

Tekrar stikftt. Kalbimde bir ~efkat 
ve merhamet hissi kayn~yor. 

- Ya siz, I..eyla? 
- Ben mi? Her zamanki gibi i;ah-

~1yorum. Hig degi~ik bir ~ey yok. Yal
mz bir kaG scnc ihtiyarlndlm, i~te o 
kadar. 

Fahirin g0z1eri birdenbire parlad1. 
Titrek bir sesle: 

- Ben evlcnmi$f;ir diyc korkuyor
dum. 

$~1rd1m. Korku nicin? f?lmdi ben 
de kork-uyordum. Kendimdcm, ondnn, 
kaderden korkuyordum. Birbirimizl 
tesadilfen bulmu~tuk. Fahir beni ara- 1 

mad1, buras1 belli. Ben nrtik gec;mcgc 
yilz tutmu~ bir geni,;ligin yalmzhklan 
i!tinde ne~esiz ne~esiz ya~yordum. 

Onun i~in Fahirin maksadm1 ::mllya
m1yortlum. 

- Nas1l oluyor da, Leylfl, evlen-
medin bayle? 

Gilldiim: 
- Bu pek fnzla bir mcrak, dedim. 
Fahir sustu. SUkutu hayale ugro.-

d1gm1 hissediyordum. ~iiphesiz: Seni 
bekliyorum dn onun icin cvlcnmc
dim dcmemi istiyordu. ~imdi ben so-
1 uyordum: 

yecanll bir dogu~ seyrctmcdim .. 
Diyerck miitemadiyen Ti.irk gilre~

c,;ilerini alk1i.;l1yordu. 
Gtirc~gilcr nihayet berabcre kald1-

lar .. 
Bundnn sonrn meydnnn <;1kan peh

livanlardm biribirlerlni ycnenlcr, ye
re vuranlar, s1rtm1 ycrc getirip aya
grm gogsiinc dayiyru1lar ~ok oldu. 

Ve ~enlik gccc sabaha kadar derin 
ve samimi blr co~unluk i~indc de
vam ctti. 

YUNUS RE1S1N YARASI VE iNGtJ~tz 
KADINLARI .. 

Adadaki ~enliklcr devam ediyordu. 
AmiraJ Rilynin arzusu ilzcrine ada

l1lardan bir f,;Ogu ktigiik ~alopelorle 
knptan gemisinc gitmege ba~lam1i.;t1. 
Yerl:Hcr Yunus reisi ziynret ctmek hu
susunda birbirleiilc yan.µ c1knui.; gi
biydllcr. 

Yunus reis kamarasmda oturuyor
du .. bazan yava~ yavafl kalkarak gii
vertede gezdigi de vakidi. Fakat, b~ 
ucunda duran ingiliz hekimi onu hn
hafta, on gun ii,;indc yarns1 kapanaca
hafta, on gi.in i~indc yaras1 kpanaca
gi umuluyordu. 

Yunus rels ancak blr hafta sonra 
o.daya ~1kabil ekti. 

O, adayi yakmdan gormeden don
mek istemiyordu. 

Gemiyc gelenler arasmda adanm 

- , ti; 
- Ya siz, evlendiniz mi? 
- Bunn malum olan tarzda cr-v b 

vcrebilirim: idealimi bulamad1m, d1-
ycbilirim. Fakat i~in dogrusu biitun 
biltiln bai.;kn. 

Biribirimizde.n aynlall dart sene 
ge~mii.;ti. Fakat hrua bana Leyla dedi
gini ~ittigim za.man, ddrt scnc cvvcl
ki titremenin igimde canlanmak iste
digini gorilyordum. Eski hatll"alar bir
denbire tizerime o kadar hi.icum ettt 
ki kendimi Fahirin kollf:.nna atacnk 
gibi oldum. 

O c;ok ~iikilr ki yiiziime balmuyor
du. Kcndiml toplad1m. ileriledik. Bir 
agacm altma oturduk. Etrafta kimsc 
yoktu. Fahir bir f?CY soylemiyordu. Ktl· 
c;ilk bir dal ilc kumlarm iizerine bir 
~cylcr yaziyordu. Ben gormem zlige 
geliyordum. Ba!?mI knld1rd1: 

- Dort sene oluyor , degil mi Leyla? 
- Evet. 
- istikbalimin tehlikeye dil~ttigi.i-

nu gordilgtim zaman sana o veda 
mcktubunu yazm1~hm. 

- Sebcbi bu oldugunu tasavvur 
edcmczdim. 

Yiiziimc baktl. Ben cehremc sert 
bir ifade vermegc ~ah~t1m. Tamamen 
muvaffak oldum mu, bilniyorum. 
Fakat galiba muvaffak oldum. Qiinkil 
birdenbirc yilzi.inil bir 1ztlrab ifndcsi 
kapladJ. 

- Bana i~indc bir kin var m1, Leylft.? 
- 0 kadar zaman gegti ki .. . 
- Ya ... bugiln? 
Ben hayatimda hie; bir ~cy degi~tir

memek istiyordum. Fakat ba~ma ko
ca bir c;ig yuvarlanacak gibi mukad
clcratm ugultusunu i~itiyordum. 0 
dcvam ctti : 

- Boyle bir ~eye lay1k olmad1g1m1 
biUyorum. 

Sesinde nc derin bir 1zbrnb var. Ne 
yapayim, ona her zaman meglOp ol
mak benim kadcrim. Bilftihtiyar cli. 
mi koluna koydum. Dcrhal climi k p
t1. 

- Leyla, neden ask ile saklambac 
oyunu oynamah? 

- J?en a~kl sevmiyorum nrhk, Fa
hir! 

0 ~mdi giililyordu. Elimi optil, snn
ra tckrnr tckrnr nvucurnu d o 1. 

- Seni her vakit sevdim Leyla. Ar -
da bir temkkuf devresi gecti. Tekr, r 
yolumuza dcvam edebiliriz. nel ... bcd: 
Sen ve ben ... 

Hissettigim ~ig bcni kaplad1. Bu 
vclvelenin altmda kalmak b:ina nz b 
vermiyor. Bilakis. ~imdi bana dun~ a: 
y1 mcsud hale sokan bir tils1m vJ.r: 
Fahirin dudaklan ... 011, onu ht>r za
nmnkinden gok seviyorum. Hikaycci 

KOCOK ILANLAR 
Bu haftadan itibarcn PaZ!lr. Sah, 

ve P~mbe giin1cri n~~dilecektir. 
Pazar gtinii «Kii~iik ilinlar» unaZl 

mutlalill okuyunuz! 

her sm1f h lkmdan bir c;ok ziyo.rctci
ler vardl. Bal1k~1s111dan ~6valy s·ne 
kadar biiti.in adalllar Yunus rcisi gor
mege ko~uyordu. 

ilk ~nlik gecesi Sinan reis: cDu za
fer plamm hazll"hyan Yunuc; rcistir.-, 
dcmi~ti. Gcmide D::ilmac;yah bir muh
tedi terci.iman vardi.. Simm r i in 
sazlerini terciiman ingiliz amiraline 
ayi1cn terclime etmi~ti. Amlral de bu 
hakikati halka izah cdcrek: 

- Turk amiral gemisinde dtinya.. 
mn en me~hur bir deniz kaplam bizim 
iQin yaralanm1~, yatlyor. 

Demi~ti. i9tc bundo.n sonra Yunus 
rclsc gosterilen alaka vc samimiyct 
QOk daha derinlei.;mi~ ve adahlarm bu 
co~un tezahilratl kar~smda Yunus 
reis te ilk defa gururun manasm1 sez~ 
mii.; bulunuyordu. 

Mfihtcdi terci.im::in Yunus rcisin '\a .. 
mnda bekliyor, gelip giden zlyare ·
lerin sCizleriqe terci.iman "aSI ne 
mukabcle ediyordu. 

O giln Ti.irk kaptan gemisi !;Ok kn.· 
labahkti. Gemi kethiidasi zi) ar t 
ri giivertede kar~l1yordu. Adah k -
dlnlnr Yunus ieisi yaklndan gore ·1. 
mek i~in adeta gemi gilvertesindc bi
ribirini Qignercesine yilrilyorlard1. 

Yerlilerdcn bir kadin Yunus r isl 
gorUnce ayaklamia kapand1: 

(.1rkaSI ,·ar)' 
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(Deniz Levaz1m Sat1nalma Komr;yonu ilanlar1 I 
Marmara Ossiibahri Komutanhg1 Satmalma komisyonundan: 
Cinsi Miktan T. bedeli M. Temi· Eksiltmenin 'ekli giinii aaati 

nab 
Kilo lira kr. lira kr. 

Pirin!r 50,000 9300,00 697,50 Pazarhk 12/10/936 11 
Zeytin 25,000 6250,00 498,75 Pazarhk 12/10/936 14 

Sabun 25,000 8750,00 656,25 Pazarhk 12/10/936 15 
Zeytinyag1 8,000 4400,00 330,00 Pazarlik 12/10/936 16 

Yukar1da cins ve miktarlan yaz1b erzak evvelce kapah zarf ile ek
siltme neticesinde zeytin; sahun ve zeytinyagma istekli ~ikmama11na; 
pirincin 18 kurut 60 santime haddi liy1k goriilmemesine binaen hiza· 
lannda gosterilen giin ve saatlerde lzmitte Tenane kap111nda Osaiihah
ri satmalma komisyonunda yeniden icra edilecek pazarhk eksiltmesine 
isteklilerin ayni giin ve saatlerde kanuni ki.g1tlarla birlikte miiracaat· 

1 lari. ~artnameler komisyondan puas1z ahnabilir. (1813) 

* Tahmin edilen bedeli «7950» lira olan 30000 kilo toz 'eker, 26/Bi-
rincite~rin/936 tarihine rastl1yan pazartesi giinii saat 15 de kapah zarf 
usulile ahnacakbr. 

.Muvakkat teminah «596» lira «25» kuruf olup tartnamesi komisyon
dan her gun paras1z verilir. 

isteklilerin 2490 say1h kanunda ynz1h vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarm1 belli gun ve saatten bir saat evveline kadar Kas1mpaf&• 

J da bulunan komi~yon hatkanhgma vermeleri. (2006) 

.--------------=-------------------------------------------· Devlet Demiryollan ve Limanlan l~letme 
~ Umum ldaresi llanlan 
l 

Bir sene zarfmda 156519,196 ton tahmin edilen Haydarpa~a limam 
ve deposu kok ve maden komiirii tahmil ve tahliye ifi 15418,16 lira be
delle ve a,ag1da gosterilen etki.1 dahilindeki ameliyeler bir sene i~in 
kapali zarf usulile eksiltmeye konmuttur. Eksiltme 16/10/936 cuma 
giinii saat 15 de Haydarpafada gar binas1 dahilindeki 1 inci ifletme 

I komisyonunda yap1lacakbr. Bu ite girmek isteyenlerin 1156,37 lirahk 
muvakkat teminat, ehliyet ve kanunun tayin ettigi diger vesaik, teklifi 
muhtevi mazruflan eksiltmeden bir saat evvel komisyon reisligine tes-

Sabahl1m a~ karnma ahmrsa 

KABIZLIGI 
dcfedcr. Yemeklerden sonra alm1rsa 
HAZlMSIZLICl, MlDE EK.$iKLlK ve 
Y ANMALARINI gidcrir. Ag1zdaki tat
s1zlig1 ve kokuyu izale eder. Mide ve 
barsaklan ali~t1rmaz. .$eker hastahg1 
olanlar da kullannbilirler. 

l<;IL:\1ESI LA TiF. TE.SlRl KOLA Y 
ve kat'idir. Bugiinden bir §i~e ahmz 
ve mutlaka tecriibe ediniz. MAZON 
isim ve HOROZ markasma dikkat. 

Istanbul komutanhgi 
Satmalma Komisyonu llanlart 

Istanbul komutanhgma bagh k1· 
taat ihtiyac1 olan 30000 kilo pa· 
tales a~1k eksiltme ile ihalesi 5/11/ 
936 perfembe gunii saat 15,30 da 
yap1lacakhr. Muhammen tutar1 
2250 lirad1r. ~artnamesi komisyo
numuzda goriilebilir. lsteklilerin 
169 lirnhk ilk teminat makbuz ve
ya mektuplariyle hero.her Fmd1kli
da Komutanhk satmalma komisyo
m•na gelmeleri. (1999) 

lim etmeleri laz1mdir. ================ 
Istanbul O~iincii lcra Mcmurlugundan: T eklif mektuplarmda &fag1daki mUfredalln her birine ton ve cins 
Kahirede mukim ve ikametgah1an itibarile ayrt ayn fiat dercedilecek ve bu fiatlar esaa ittihaz edilecek ve 

me~hul M1S1rh R1za Y egen ve kans1 Ni•artnamenin tamamen okunup kabul edildigine dair metruhat verile-
-r met Y egen varisleri ve ~ocuk1an Mahir 
cektir. Fiatlann hatas1z ve silintisiz rakam ve yaz1 ile yaz1lm1t olma11 ve Kemal ve Nafia ve Siirreyya ve Siitu-
laz1md1r. ~artnameler ve mukavele projeleri komiayondan para11z ola· deyc: 

1 
rak dag1hlma.ktad1r. Ahmedin asliyc Dordiincii hukuk mah-

c Ameliye A- Vapur anbarmdan supalan yapmak yani a~1k vagon kcmesindcn istihsal ettigi 2/3/ 936 tarih 

t iizerine veya vapurun guvertesine veya r1hllma getirmek. ve 61 numarah ilam mucibince bekcilik 

Ameliye B - Vagon iizerinedn supalanadn a~ik vagona hotaltmak. iizcrindcn zimmetinizdc alacag1 olan 

Ameliye C - Supalandan arka ile vagona veya yerden veya anbar- mnsrafs1z 2037 liramn temini ic;;in a1a-

r. 
{ 

1 
( 

dan ~uvalh olarak ahp vagona hor.altmak. cakl1 vekilinin talebi vec;;hile 20/ 9/936 

Ameliye D - Gemilerin i~inden veya yerden arka ile depoya veya tarihindc Y enikoyde Panaiya - Koyba,1 

t vagona taf tmak. 
Ame Ii ye E - Her nevi vagondan arka ile elli metre mesaf e dahilin· i 

t de depoya tahliye veya idare vinci ile gemilerden ahp a~1k vagonlara 
r bo~altmak. 

f • 

I 
s 

Ameliye F - Depo stokundan makinelere veya vagonlara yiiklemek 
(1670) 

* Muhammen bedeli (11594,90) Lira olan 25 sabit ve 22 seyyar te-

r lgraf makinesi ile bunlara aid 10 kalemden ibaret yedekler 16/11/936 
pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulii ile Ankarada idare bi· 

c nasmda isahn ahnacakllr. 
2 Bu i'e girmek; isteyenlerin (869,62) lirahk muvakkat teminat ile 
t kenunun tayin ttigi vesikalar1, reami gaztenin 7 /5/936 giinii ve 3297 

numarah niishaamda intitar etmit olan talimatname daireainde veai.ka 
g ve tekliflerini aym giin saat 14,30 a kadar Komisyon reisligine venner 

lel'i laz1md1r. ~artnameler para11z olarak Anknrada Malzeme daircsin· it 
g 
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b 
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den, Haydarpatada teselliim ve sevk fefliginden dag1hlmaktad1r. (1789 

Istanbul Deniz Komutanl1g1 
Sat1nalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 4930 lira olan takriben «l 70001t ton komil• 
run ho,altma ve yuklemesi a~1k eksiltmeye konmu,tur. 

Talip olanlarm 369 lira 75 kurutluk ilk t~minat mektub veya mak
buzu ve eksiltme kanununun 2 ve 3 iincil maddeleri ile f&rtnameainde 
istenilen vesikalarla birlikte 26/Birincite,rin/936 pazarteai aiinii aaat 
14 de Kas1mpa~da Cami altmda Istanbul Deniz komutanhi1 bina· 
smda tahnalma komiayonuna gelmeleri ve fartnamenin paru1z olarak 
her gun bu komutanhk levaz1m miidiirliifiinden ahnablleceli illn 
olunur. (2004) 

caddesinde kain eski ve yeni 20 numa

ralt yalm1zda mevcud ve mufredati dos

yada yaz1h ccm'an 324 - lira k1ymet 

takdir edilen menkul e~yamz tahti hacze 

almm1~ ve ikametgahm1z mec;;hul bulun· 

mu1 oldugundan bu babdaki zab1t vara

kas1 goriip okumamz vc bir itirazm1z var

sa bildirmeniz ic:,;in icra vc iflas kanunu

nun 103 iincii maddcsi mucibince teb
ligi muktazi davetiyenin ilanen tebligine 

karar vcrilmi,tir. Bir diycceginiz varsa 

ilan tarihinden itibaren bir ay zarfmda 
36/ 1426 No. dosyaya bildirmeniz I 03 
ihban tebligi makamma kaim olmak 
iizere ilan olunur. ( 26288) 

Kartal aulh hakimliginden: 
Kartalda sakin Hasan ilc olii ~evket 

karl!ll Nimetullahm 1ay1an ve mli1tere
ken uhdci tasarruflannda bulunan 1-Kar
talda Hayrat kuyu mevkiinde klin 71 
No. h 1636 metre murabbamda 80 lira 
k1ymeti bir par~a tarla 2 - Kartalda Hay
ret kuyu mevkiinde 72 No.Ii ve 46 - 50 
tapu No. h 25 74 metre bir k1ta tarla 50 
lira k1ymetinde 3 - Kartalda Hayret ku
yu mcvkiindc 2580 • 2581 tapu ve 86 
No. It 3268 metre murabbamda ve 250 
lira k1ymetinde bir parc;a tarla izaleyi 
§UYU z1mnmda a~1k arttarmaya c:,;1kanlap 
mii1terisinin bedeli feragi tesviye etme
mi1 oldugundan on bet giin miiddetle 
tek:rar arthmaya c;;1kanlm11 olmakla ta]ip 
o1anlann 26/ 10/936 tarihine miisadif 
pazartesi giinii saat I 5 de iyiizde yedi bu
~uk nisbetindc pey akc;;esile Kartal sulh 
mahlcemesine miiracaatlan ilan olunur. 

~ (M. 8S8) 

~ Ayvalzk Beledige Reisliginden: or. AHMED AllM ONUR 
g Belediyemizin kirk lira asli maaf h fen memurluiu mUnhaldlr. Bu 
R i'in ehli evsaf1 ve fenniye ve resmiyeyi haiz taliplerin Bay1nd1rhk ba. OrtakOy 
d kanhgmca kabule \layan vesaiki ile Belediyemfze miiracaatlar1. (1634)" 

~ !!IBIE'f311B~e·y~kmomz~K-u•n•d·u-ra---F-ab·r·i-ka_s_1__ ~i!'!cnderi~'!':..~ 
~c Turk Anonlm $1rketlnden : ..... 
:rr, Artt1rma ile satilacag1 ilan olunan 5000 aded kullamlmtt bof 9u· .J,!.,,!dl aanafda ameliyat iicreti 

u vah 23/9/936 tarihinde yap1lan arthrmasmdo. verilen fiat haddl Ii- Doium ve kadan ameliyatlarile 

le y1kmda goriilemediginden, bu ~uvallar 16/10/936 tarihinde saat 13 ftbk, apandiait, baaur ve diier 
ameliyeler i~n ~ok chven busust 

L yenid !1 nrtt1nmya konulmuttur. Muvakkat teminat a!k~ai 75 lira· fiatler. Ortakoy tramvay yolu Mu· 
I ~ r. C llar1 gormek i~in Fabrikam1z !dare Sefligine ve \jRrtname i~ln aJlim Naci cad. t 11 • l lS 

.... __ _..,_~- fabril..am1z Ticaret Gervisine miiracaat olunabilir. C::E!2l'lra§lf iiim:::ii11&2J Telcfon - 42221 

Sat1l1k saglam bir tab1 makines· 
Frankental markah 70X100 eb'admda gayet temiz ve ayarh 

fonna ve cedvel ve aaire tabetmge elveritli ve kolay kullamth sag· 
lam bir tab1 makinesi motorile birlikte satthktir. Gormek ve pazar· 
hk yapmak isteyenler hergiin ogleden evvel Ak,am matbaas1 mil· 
diirliigiine miiracaat edebilirler. 

I 

VILDIRIM' li"1c;a01 lie t1rata1 olun. VILDIRIM 

paketlerlne lkramlye flolerl kondu. 

Kapah zarf usulile eksiltme i1an1 
•• 

Erzurum U~iincii Urnumi 
Miif etti§ligiinden : 

1 - Eksiltmeye konulan it Erzurum Vilayeti dahilinde Ciimhuri
yet meydam Istanbul caddesi ve Hakk1 pa1a kofil<ii araamdaki araada 
yr:.p1lacak ii~iincii Umumi miifettitlik Kolordu Halkevi mmtaka jan
darma Miifettifiiii posta telgraf otel gazino ilk mektep miifettitl 
umumi evi Kolordu kumandam evi mevkii miistahkem kumanadn1 ile 
on bir memur ve zabitan evleri intaab muhammen kefif bedeli 720 bin 
yeid yiiz yirmi bin lirad1r. 

2 - Bu ite aid tartnameler vo evrak fUnlar1dr: 
A - Eksiltme tartnameai. · 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk itleri genel f&rtnameai. 
D - O~iincii Umumi Miifettitlik gurup in~aatt Umumi fenni f~ 

namesi. 
E - Silsilei fiat cedveli. 
F - Plan ve proje listcsi. 
G - Plan ve projeler. 
lstekliler bu f&rtnameleri ve evrak1 36 otuz alb lira bedeti mu

ki.bilinde lstanbulda Nafia Miidiirliigiinde Ankarada Baymdirhk Ba· 
kanhg1 yap1 i~leri Umum Miidiirliigiinde Erzurumda O~iincii Umuml 
Miifettitlik Nafia Mii~avirliginden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30/10/936 Cuma giinii ~aat 15 de Erzurumda O~iin
cii Umumi Miifettiflik dairet;inde yap1lacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktir. 
S - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 32550 otuz iki bin bet 

yiiz elli lira muvakkat teminat vermesi bundan ba~ka a'8g1daki ve
aikalan haiz olup getirmesi laz1md1r. 

A - Nafia Veki.letinden almmif yap1 miiteahhitligi ehliyeti vesikaai 
B - O~ yiiz bin lirahk it yaptig1na dair Nafia Vekaletine tasdikli 

vesika. 
C - 1936 Y 1hna aid Ticaret Oda11 vesikas1. 
D - 1ateklinin Miihendis veya mimar olduguna dair diplomaai' 

veya sureti Miihendis veya Mimar olmad1g1 takdirde intaabn devamt 
miiddetince mesuliyeti deruhte etmek iizere bulunduracag1 miihendia 
veya mimar1n noterden musaddak taahhiitnamesi. 

6 - Teklif mektuplar1 yukarida u~iincii maddede yaz1h saatten bir 
aaat evveline kadar ii~iincil umumi miifetti,lik daireaine getirilerek 
eluiltme Komisyonu Reillligine makb.uz mukabilinde verilecektir. 
Poata ile gonderilece.k mektuplarm ii~iincii maddede yaz1h saate kadar 
gelmit olmaa1 ve dtf zarfm miihiir mumu ile iyice kapatilmu~ olma11 
tartbr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1777) 

I · I Istanbul beledlyesl llAnlara 

Betiktatta Sinanpafa medreaesi
nin 4 No. lu oda11 teslim tarihindcn 
itibaren 937 veya 938-939 May11 
aonuna kadar). 
Patabab~ede iskele caddesinde 

15 metre murabba1 yol artig1 (tes
lim tarihinden 936 ikinci tetrin 10-

nuna kadar). 

Senelik muhammen 
kira11 

30 

15 

I · I 
Ilk teminat 

• 

2,25 

1,13 

Yukarda semti senelik muhammen kiralari ve kira miiddetleri yaz1h 
olan mahaller ayrt ayr1 kiraya verilmek iizere pazarhga konulmuf tur• 
~artnameleri levaz1m miidiirliigiinde goriilebilir. lstekliler hizalarmd~ 
gosterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir glin evveli
ne kadar ilk teminatm yattr1lmas1 daha muvafik olacag1 15/10/936 
per~embe glinil saat 14 de daimi enciimnde bulunmahd1rlnr. (B.) (1741 
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Scandinavian Near 
East Agceny 

Gnlnta Tahir ban 3 tincii kat 
Tel : 44991-2-3 

S\·cnska Orient Unien Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzig, 

Cdyni-.i Copcnhag Abo Reva! v.e bi.iti.in 
Bo..ltrk limanlnr ~rk vc Karadcniz ba,h· 
ca limanlnn nraamda ! 5 gUndc bir azi· 
met ve avdet i~in muntnzam postalar. 

Gdynia • D.antzig - Gothenburg ve 
01lodan beklcnen "Ynpurlar. 
Yikin land "Ii puru 20 T. evvele dogru 

Nordland vnpuru 5 T. s niye dogru 
Cunborg v uru 10 T rini niyc do v ru 

Y kind 1 t bul n H bur Roter· 
dam • Kop h g, Gd n' Gothcnberg, 
D~ntzig - St kholm, ve Oslo, l manlan 
i~in hare ct edc ck ' purlar. 

Li uri.:i v p ru 19 T. c" I dovru 
V1kingl nd ' pu u 24 T. evvele d.J v ru 
Nordland ". puru 6 T. s ni) c do v ru 
Fnzln bfsHiit it:n Calat.i' da Tahir han 

5 Uncu katt kain ncentah8'mn mihacaat. 
Tel: 44991-2-3 

~Slunbul U~iin ii i rn M murlu ~undnn: 
M1 1rl1 R1zn Ye en vnri Jeri , imct 

Y c en 'c c;ocukl n Mahir ve Kemal vc 
Nafia ve Surcyya 'e Si.itudc uhdesindc 
olub t<1htJ hacize alu an 'e t m mma 
21000 • (yirmi b'r bin) lira k1ymct tak 
dir edilcn Bogazi~indc Y enikoyde esld 

Pan, iya > eni Koyb 1 caddesinde eski 
Ve yeni 20 numarah bir t rnft Hiiduver
di oglu vcrc csi arsas1 bir taraf1 Toros 
oglu snhilhanesi bahi;esi vc duvan bir 

tarnft <;iroz m halli bir tarnfi deniz ile 
mnhdud ve M car ve A' usturya sefa
rethancsi itti linde zemin kall kurgir 
diger iki kati ah b "lie bahi;eye birinci 

katt n demir kop ii il 6 ec;1lm kte ve 
ark mda U~ ed b h C i ha i o} n VC 

(M 1 Ii R1 Ye n h ) 
ruf bulun n y 11 ma ka nr 
Ver I i tir. 

Heyeti umu i 2359 metre mur b-
b I olub bund n 3 71 m tre mura bba1 
iizcrinde y Ii ve 150 metre mur bba1 
iizerinde kalan mu lcmilat ve geri knla
m bahc;cden ibarettir. Yalmm zemin katt: 
<;ini do eli bir ta,l1k iizerinde 4 oda bir 
~amns1rhk I kilcr 2 odunluk bir koridor 
iizerinde I abdesthane I oda I kahve 
oca v 1 1 kny1khnnc med ha Ii nynca bir 
koridor iizcrinde I yemck salonu ve nb
de hnnesi ohm bir hamam. 

Bir"n i kat: 7emini cililh parkc bi.iyuk 
bir ofa i.izt:rinde kap1 ve pc ncercl ri ci-
1" It kara avn~ ta,nnl n mu anna yaldtzh 
k rton piy er i.ii; od.i I, 5 0 irtifamda ku
ra agai;t n mu nnn i lemeli si.ipiirgelik
Ier ve yerli bir biife i olan yemek salo
nu 1 ofis 1 abde thane aynca iki odad11. 
Bu knta nynca c;ihc iki tnraf11 mermcr 
merdi\icnle o:,;1k1lmakta ve bu kattan dc
mir bir koprii ile bahc;cye i;1k1lmaktad1r. 

lkinci knt: Cnmckunln aynlm1s bir so· 
fa iizerindc 7 oJa olub dordiinun ii;inde 
sabit aynn cebhede ilstii kapah bir tara
sa ayrica bir koridor iizerinde I abdcst
hane fayans do1eli bir banyo dairesi ala
franga bir abdesthane aynca 2 oda I 
nbdeathanc. Tavan araa1: Buyuk aofadan 
vc bir abdeathancden ibaret oluh bu ka
ta zemin katandnn nynca bir mcrdiven 
ilc i;1k1lmaktad1r. Binada terkos, havaga
%1 vc elektnk t isah vardar. Mii1temilat 

hah~edc tonoz kemerin iistii bahi;c olan 
bu yuk bir mutf ak dairesi bir ~ama11rha
ne bir oda vard1r. Bah~ede iic;iindi aetdc 

oir limonluk ve bir su deposu vard1r. Gayri 
menkulun 11 11 936 tarihinde rasth-

yan i;aroamba giinii aaat 14 den I 6 ya 
kadnr dairemizdc birinci a~1k arthrma11 
icrn edalec:ektir. Artbrma bedeli k1ymeti 
muhnmmencnin "~ 75 ini buldugu tak-

dirde mii tcri iizerinde bnablacakttr. 
Ak · takdirdc en son arthranm tanhhii
du balci kalmak tartile artt1rma I 5 giin 

mu tle temdid ed1lerek 27 11 936 
tanh musad1f cumn gi.inii aaat 14 den 
16 ) a kadar keza d 1remizde yap1lacnk 
ilcinei n<;1k arttmnas nda 2004 numaral1 
kanuna tcvfikan gayn menkul en <;ok 
artt.ira~m uzerinde b1rak1lacakt1r. Sat11 
pc md1r. Arttmnaya ittirak cdecekler 
k1ymcti muhammencnin % 7,5 u nisbe
.tindc pcy ak~esi veya milli bir bankanan 

teminat mektubunu hamil olmalan la
z1md1r. Haklan tapu sicilleri ile sabit ol
mayan ipoteldi alncald1lar ve digcr ala
kadnr1ann ve irtifnk hakki sah' I . • 1p ennm 
bu hnkl nm ve hususile fn1'z ,.e ·r masan c 
d ir ol n .iddialann1 cvrak1 miisbitelerile 

nlakte ilan tarihinden itibnreh 'h 
20 .. ni ayet 

gun zarfmda daircye bildirmeleri la-
z~md1r. Aksi takdirde pa) ln§madan ha
:rii; kahrlar. Muterakim vergi ve be)ediyc 

re imleri ile dcll"liye ve vak1f icaresi bc
deli muz yededen tenz"l olunur. Yirmi 
eneli':, vak1f i re i t•n iz bedeli mii tc-

fl} itt11. D ha f zl m h'.im t nlmak 

c 1 r ii· n t rihinden itibarcn da:re-
k ol rtn~ ile 936 1426 

It d y ) 1 okuy bi) e kleri i'a i 
(26297) 

Sahife 11 

- Dr. HAKKI AVRI ~I 
Beyoglunda fstikJal caddesinde 

MlSlr aparhmanma naklettigini I 
bifdirir. 

I t n ul Gayrimi.ibadiller ko i on n • • 

ZA YI - 3 7 4 I No. 11 arabac1hk eh
liyetimi kaybettim. Y enisini <1lacn• : 
dnn eskLinin hiikmi.i yoktur. 

Ayvnnsnrny arabac1lanndan 5403 

No. Ii nraba Remz.i 

D.No. Semt.i ve mahalleai 

658 Kandilli 

2646 Arnavutkoy 

2647 Aksaray Katip Kas1m 

2942 Beyo~lu Hiiseyin agn 

Soka(ia 

E. Ycni 
y. Kuyu 

E. 'Y enimahalle 
'Y· Abdiilhak molla 

Lnnga bostnnlan 

Fcridiye 

Emlak No. 

E. 56 
Y. 18 

E. 3 Y. 28 

E. 27 Y. 35 adn 
819 P rsel 1 

E. 78 Y. 84 

Cinsi "e hissesi 

Bnh«;eli nh~ap 
hanenin I I 0 his. 

Ah~ap hancnin 3 8 his. 

15 0 metre a rs a 

5 1 metre nrsa 

HiS!eye gore 
muhammcn K. 

120 Ai;1k 
artt1rma 

380 ~ 

450 :t 

2970 A aray Tiilbcntci H'"samcttin Fabrikn E. 60 Y. 18 

E. 8 Mii. 
Y. 10 VO 

Ada 7 

102 :I) 

360 > 

500 > 

COMOGENE 
Sa1;larm kolderini kuvvetlcndirir. 

Dokulmesinc mani olur. Kcpekleri 
izalc edcr. Nc~viiniimasm1 kolay
la,tira k hayat kab1liyietini nrttt· 
nr. Liiuf rayihah b' r sai; ckshidir. 

3 I 2 7 Bo tanct 

3203 B lmkoy Ccvizlik me"Vkii 

3846 0 kiidar Murat reis 

4536 0 kiidor Sd:.mi Ali 

4541 Oskildar icadiye 

7876 B yoglu Hiiseyinaga 

7957 p, bah~e 

8377 Dur , z, da 

Bn•dat cad. 
ve YazmacJ 
tariki 

E. Andonaki 
Y. Arahk 

<;nvu§ <leresi 

E. Rem;ber 
Y. lspir 

E. Ha ac1 lstepan 
Y. Hasact Raif 

Harita 77 

E. 6 Y. 15 

E. 190 Y. 216 
Mnhallen 202 

E. 2 Mii. 
Y. 2/1 

E. 3 Y. 3-5 

E. Caddeikebir E. 559-559 Mii. 
Y. Galip dede cad. 561-563 Y. 

563-565-56 7-563/1 
Mahallen 3 7-39-41 

Arnavut 12 

E. incirkoy 
.Y. ~mar cad. 

E. Yah 
Y. <;ar§I caddesi 
\'C yah 

E. 109 Mii. 
Y. 16-18 

E. 29 
Mahallcn 3 I· 

30 

304,50 metre rsa 

62 metre ar"a 

2 7 metre dukkun , rsa 1 

63 metre arsa 

1 71 metre arsa 

Kagir apartiman '\'e iki 
diikkan ve imalathanenin 
I/ 112 his. 

Ta§ baraka ve arsa 

Ah~ap hanc vc 
dtikkanm J /2 his. 

Ah .. ap kah ... e diikkani 

> 

50 > 

iO > 

200 > 

210 > 

200 > 

610 > 

500 > 

lNCILlz KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU • tST ANBUL 

Yukanda evsnft yaza1i ga,ri menkullc-r on giin mi.iddetlc sab a li•kanlmt§hr. 
ed n pa rte i giinil saat 14 dedir. Satt, miinha0 uan gayri miibadil bonosiledir. 

Jhalelcri 19 10 9 36 tarihine tcs dlif 

an 

Askeri Fabrikalar Umun1 Mudiirlilill 
Sat1nalma Komisyonu lianlar1 

100 - 200 ton mutahhar pamuk 
I 

Tahmi11 edilen bedeli «90000» lira olan yukarda miktan ve cinsi ya-
21h mab:eme Askeri Fabrikalar Umum miidiirliigii satmalma komisyo
nunca 23/11/936 tarihinde pazartesi giinii saat 15 de kapah zarf ile 
ihale eidlecektir. $artname «Dorl» lira «50» kurut mukabilinde komi.s-

1 
yondan verilir. Talipl...rin mu\'akkat tem"nat olan «5750» liray1 hav1 
teklif mcktuplarm1 mezkur giinde saat 14 e kadar kcmisyona vcrme· 
leri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkiir giin ve saatte komisyona miiracaatlar1. (1762) 

lktisat Vekaleti I~ Ticaret 
Umum MiidUrliliilnden: 

30 ikinci Te.c;rin 1330 tarihli kanun hiikiiml•·ri dairesinde i~ yapmaga izinli bu· 
lunan ecncbi §irketlcrinden Alman tabiiyetli ( Do)<;e Bank Und Diskonto Gczel
~nft) !;iirkcti bu kcre miiracaatla ~irketin Istanbul ~ubesi Miidiir muavinligine 
(Emil Oberl'nin) tayin edildigini ve evvclce imza selahiyeti olan Vilhelm Frcs·-
den imza hakk1mn ref edildigini bildirmj~ ve luzimgclcn vesaiki "'ermi§tir. Kcy

fiyet kanuni hiikiimlerc uygun goriilmi.i~ olmnkla ilan olunur. 

~ekerciler Cemiyetinden: 
Esnaf cemiyctlcri talimatnamesinin b~nci maddcsine uyularak idarc heyctinin 

te~dil. o~unacak matf iza11 yerine 13 I 0 936 sah giinii scc;im yap1lacagmdan cc· 
mayctimizc kayJth eanafin tayin edilcn gilnde saat I 0 dan 16 ya kadar hiiviyet 
ciizdanlarile birlikte Dordiincii Vak1f Han Asmakatmdaki Ccmiyct merkezine 
gelcrek reylerini kullanmas1 bildirilir. 

Tiirk Hava Kurumu 

Biiylik Piyangosu 
~imdiye kadar blnlerce kl,lyl 

zengln etml,tlr 
6. c1 Ke§ide 11 Birinci T e~rin 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 200.000 Lirad1r 

Ayr1ea: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.008, lirahk 
ikramiyelerla iki adet mOklfat vardrr. -

Hava korunmas1 --

1 
General VE.YSEL UNOVAR'm ha
va korunma"1 hakkmda gerek aivil 
halka, gerck asker ve zabit1erc 
pek faydah vc clveri§li olmak iize
re yaz1lm1s, §ekillerle bas1lm1:i 
ciddi bir eserdir. Hava tehlikelc
rinc·, bomb. lannn, zchirli gnzle,e 
knr 1 korunmnnm hiiti.in u ul vc 
i;arclcrini g·· tcrmektedir. 50 ku
ru fiatla l lilmi Kit phane inde 

aat1lmaktad1r. 

l1tanbul ikinci icrn memurluiundan: 

Mahcuz ve paraya <;evrilmesine karar 

'\'erilen Eyup Silahtnr nga 27 No. Ii Tugla 

harmnnmdn iki fmn i~inde bulunan 

140,000 pi memi tu;;.la ilc on ton ko

mun.in birinci 1k artbrma ile 16 1 0 9 3 6 

cuma gi.inu sa t I 5 ten I 6, 5 kadar ma

hnllindc snhlacnktir. lsteklilerin mahal

linde bulunmalnn ilan olunur. (26287) 

Beyoglu lstiklal caddesi 

BiCKi ve DiKi$ OKULU 
Bcyoglu Agacamii ko§esindc I numarah apartimanm ikinci katmdn Noemi 

Asaduryan ve S1d1ka Evcim tarafmdan Kultilr Bakanhgmm ruhsatnnmesilc 
a<;1lm11 olan bi1Ski ve diki~ yurdunda en sonve kolay F rans1z metodu ilc az bir 
znmanda diki~ ve bi~kiyc miiteallik her§ey ogreti~ 'e devir sonunda Maarifcc 
tasdikli §ahadetname verilir. Derslere ba lanmak iizcre oldugundan musaid !IC· 
raitle talebc kaydma devam olunmaktad1r. lstiyenlerin per§embe ve sali gun-

leri saat I 0 dan 16 ya ve cumartesi gilnlei 9 dan 1 c kadar muracaat 
cylcmcleri. OKUL DIREKT0RL0G0 

YUCA ULKU LiSELERi 
Lise Haz1r/1k S1n1f1 

Lise bitirene ve olgunluk smavlarma hari~ten girmck istiyenlere kolayhk 
olmak iizere ge~en y1l Yuca Olkii Jisesindc aplan ve ~am bir !ntizam 

ile devam etmi~ olan (Lise Haztrhk S1mf1) ogremlerme 
bu y1l 15 Birinci te§rinde ba§lanacaktir. . 

Yuca Olku Lisesinin tamnm1~ vc kudrctli o~retmenleri tarafmdan 1dare 
cdilen bu s.imf ge~en y1l miidavimlerine biiyiik istifadeler temin etmi~, 
muntazam devam edenleri muvaffak1yete gotiirmii~tiir. Ogremler mem~r
Jann ve diger i§ adamlannm i§ler~ne engel o!m1yacak saatlerde venlir. 
Bu sm1fa ~ok okrenci almm1yacakhr. Sartlan o~retmcn ve k~y~olunmak 

istiyenler okulun kay1t biirosuna hemen muracaat etme11d1rler. 

Istanbul Harici Askeri Kitaab llanlan 

1 - Alpullunun 60,000 kilo yulaf ve arpa11, Vizenin 90,000 kilo ar• 
pas1. 

2 - O~iide eksiltme auretiyle yap1lacakbr. 
3 _ Alpullu yulafm1n bedeli 3,600, arpamn 3,000 Vize arpasmm 

4500 lirad1r. 
4- Eksiltmeleri 10 Birinci Tefrin 1936 cumartesi giinii saat 11 de 

Vizede yap1lacakbr. 
5 _ Alpullu yulaf mm ilk teminah 270, arpasmm 225, Vize arpas1-

mn 338 liradir. 
6 - ~artnameler her giin Vize satmalma komisyonundn goriilebilir. 

(373) (2016) 

* Beher metresine 295 kurut k1y-
met bi~ilen 9100 metre mavi renk· 
te kaputluk kumat kapah zarfla 
e~ik eksiltemye konmuttur. Tah
min edilen bedcli 26845 lira olup 
ilk tcminat ak~csi 2013 lira 38 ku
ruttur. lhaleai 26 B. Tetrin 936 aa
at 15 tedir. ~artnamesini almak ve 
niimunesini gormck isteynlerin 135 
kuruf mukabilinde M. M. Veki.le
ti Satinalma komisyonundan ala
bilirler. Muhabere ile tartname 
gonderilmez. Ekniltmeye girecekle-
1in kanunun istedigi vesaik ile bir
likte teklif ve teminat mektupla
nn1 en ge~ ihale saatinden bir sa· 
at evveline kadar Ankarnda M. 
M. v~ki.leti Satinalma komisyonu-
1.n vermeleri. (354) (1735) 

-HllHntWnHlmllntUlllllllllllllllllHlllllHllllllllllllHHnttNllHIHH• 

•-•Operator- Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
ldrar yollart 

ba1tabklan motehu1111. KOprnba 1 

Emlnonn ban Tel: 21916 

01kiidar Hukuk Hakimliginden: 

Hikmct vekili avukat Ismail Hakk1 
tarafmdan Pendikte Arabac1Jar sokagm• 

da Yanyala Halidenin hanesindc sakin 
Hami aleyhine ai;1lan botanma davast 
uzcrine miiddcaleyh tebligata ragmen ~ei.. 
mediginden mildCleiye vckilinin tale~i~e 
giyabcn tahkikat icrasma karar vcnhp 

tahkikat 5 I 1/936 per§embe saat 14 de 
talik edilmekle ycvm ve saati mezkurda 
yine gt:lmedigi takdirdc g1yabmda tah· 

Jcikata devnm olunncagma dair yazilan 
"J h' 'kamet ahmUI g1) ap karan muma1 cy m 1 . 

mei;huliycti ha:;cbile mahkeme divanha· 

ne ine a 1ld1g1 gibi keyfiyet aynca gazete 
il c1 i . I nur. (26283) 
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• 
RADYDLARIN ~AHESERI 

ANKARA 
IZMiR 

: Vchbi Ko~ Ticaret evi I BURSA : Mehmet Huzmen ZONGULDAK : lsmet Ag-1rtan • Ahmet Yiiksel \ ANTAL YA : Veli karde~ler ve ~s1. Turk 
: Artur V~tter Tica~et evi KONYA EREGLt : Mustafa Erkek Yagctlar Tecimg~si lstikbal .Sirketi 

ADANA 
SAMSUN 

: C~. CRizl~J ~~el~ Y
5
enKa maglazSa KA YSERf : Ismail ve ogullan Cmgdh KONY A : Ahmet Mi.icip Do'.en ESKt,SEHlR : Hasan Alan ya 

: . e a vz u • • ema ezen . I 
Liiks magazast, MERSlN : Jorj Satel ANTE? : Naci ve H. Ahmet Dai karde~ler DlY ARIBEKlR : Celal Ayy1ld1z, A yy1ld1z pazan 

S A H i B i N i N s E s i Beyotlu istiklal Caddesi, 3 O 2 

MARK A MARKA 

Kultur llk tedrisat ispekterlerine ! 
Kazalar .kultur i!?yarlar1na ! 

ilk okul ogretmenle_dne ! 

KUltUr Bakanllgtn1n ilk okullar: iyin 

kabul ettigi sisternde. 

OKUL 
YA-zr o-CLARI CIKMl$TIR: 

K1rtasiye~ilerden . sorunuz ~ ve _isteyiniz •. 

Buy.Ok Deposu : 

DOGAN TiC"ARET EVi - - .. .. - .......... . - -- . -
Galata, .Tunnel_civari, Kinaciyan Han. 

MOBiLYA, BIBLO MERAKLILARINA _.. 
Nadide ve kiymetli mobilya, biblo edinmek arzulanni 11 Te~rinievvel Pazar 

gi.inii ac;1k artbrma surelile yapilacak satI~da mebzulen tatmin edebileceklerdir· 

Cok maruf bir ai lenin bOtun e~yas1 
Tafsilath ilanlan Cumartesi gazetelcrinde okuyunuz. 

Sahibi Necm eddiu Sadak Umwnl ne~riyat mildiiril: Enis 'l'il 
t 

Va~ad1g1m1z ekonomi 
devrinde size pahah
ya mal edilmek iste
nen nasihatlan §Op
heli gorunoz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yarun 
saat zarfmda o tesirini 
gostermii;;tir, bile. 
Krem Pertcv'in yanm a· 
sirllk ~ohreti as1ls1z de· 
gildir. Yilzbinlerce ki~i· 

den Krem Pertev hak
londa samimi kan aatlc· 
rini sorabilirsiniz. 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu itanlan 

Pangalt1da yedek subay okulu 
ocaklan i~in tugla, kum, ~imen
to, ve dokiim mnlzemesinin pa
zarhg1 13/10/936 sah giinii saat 
15 de Tophanede satmalma komis
yonunda yapilacakhr. Tahmin be-

deli 985 lirad1r. ilk teminab 73 lira 
87 kuru~.tur. ~artnamesi komisyon
da goriilebilir. l stcklilcrin helli sa
a tte komisyona gelmeleri. 

(150) (1981) 

Zayi - 1932 scnesindc F eyziati lise
sinin sekizinci sm1fmdan almI$ oldu· 
gum tasdiknamemi zayi ettim. Yenisi. 
ni alacag1mdan eskisinin hi~ htikmu 

FAHRIYE SABRIYE MEL\KE C. NERIMAN 

MELiKE CEMAL ve SABRiYE 
Beyoglunda 

Birahanesinde 
Kernan: CEVDET, Kemem;e: SOTIRI, Piyano: FEVZI, Udi: MISIRU 

IBRAHIM, Kanun: AHMET .... Okuyucular: YA~AR, AHMET 
Fiyatlarda tenzilat yap1lm1~tir. Tel. 40227 

kalabal1k eden ve ekseriya tehlikelL olan _ butun r 

mamulat1 kald1rin1z I ve yerine $6hret_kazanm1f olan 

TURAN mamulati koyunuz.: 

U AHA ... Ho~ kokufu.' y~ksek kalifeh. her. ohtiya~ i~i11 kullan1ior 

• 
bor ev sabunudur.1 

Mina maden ve camdan mamul biifUn en•va ooi . . ( 
kamaid1ric1 bir parlaklok vero~,. 

'T U RSiL" Cama~irfari liendi ~end111e yokar ve buliin kuma~lar~ .. 
parfak bor betazl k venr .• 


