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Ankara mektubu 

Adli tebligat işleri~~~~~~-~~~~~~~~~~ Siyaset alemi 

mübaşirlerden alınıyor Biri davacı, öteki 

Y 
. . · .. Ad . suçlu iki kardeş 

Acı bir ölüm Dün bir çocuk 
kamyon altında 

can verdi 

Alman müstemlekeleri 
Nazilerin isteği: 

Alman imparatorluğunun teessU· 
sünün ilk yılında m hur Bismark • 
tan müstemleke edinme-k işiyle de a
lakadar olması istendiği zaman bli· 
yUk Alman elyasl l bu teklifi reddet· 
mi~, ve sebep olarak mUstemleke e· 
dinmeğc kalkışmanın beynelmilel bir 
takım kanşıkhklar vucuda getirece
ğini, bundan b&§ka mu temlekelerlD 
Alman enerjisini dağıtarak zayıflata
cağını öylemi , fakat sonl"ftdan müs
temleke edinmek fikrini güdenlere 
iltihak etmiş \'e bu sayede Almanya.
da geni ·ıemeğe b8§lanuştı • 

enı projeye gore, lı evrak 
·ı b Dün, bu dikkate değer 

Arkadaşımız A. ·sırn 
Uzelli'yi kaybettik 

posta 1 e te liğ edilecektir davanın muhakeme- 1 Hadiseye sebebiyet ve
ren şof Ör yakalandı 

Dün saat 14 de Aksara.yda feci bir 
kamyon kazası olmuştur. 

Abkara, (Hususi muhabinmlz ayycn şartlara. bağlamakta ve bu • b k d yazıyor) - Bu devre toplan- şartlan haiz kadınlara da bu hakkı sıne a ıl ı 
tısında Kıımutaya sevkolunacak pro- vermektedir. Birinci Asliye Ceza mahkemesi, 
jeler arasında yeni yol mUkellefiyeti dUn biri davacı, biri suçlu mevkiinde 
kanun projesi de vardtr. Proje, Dev- Teşviki Sanayi Kanunu tadilleri iki kardeşin davasına bakmıştır. 
lct Şt'ırasınm tetkikinden geçmiştir. Ekonomide geniş ölc;hde devlet- Davacı kardeş, BakırköyUnUn İki-
Projenin hükUmlerine göre, bilhassa çilik prensiplerinin tatbikın- telli köyü muhtarı Hüsnü Çavuş, suç-

Millet caddesinden gelen 387 No. lı 
Dikranın idaresindeki kamyon kar~t
dan karşıya geçmekte olan kundura
cı Cemalin oğlu 11 ye.şmd&ki Kemale 
ça.rpını§tır. 

vilayetlerde diğer ihtiyaçlara sarfe- dan evvel, kurulmakta· olan hususi lu kardeş te yine o köyde rençberlik 
dilen yol paralan, bundan sonra yal- sanayii himaye için çıkarılmış ve bu- eden Musadır. Umumi harbin Alman mağtrıbtye • 

ti ile nUıayet bulması Uzerlne galip 
devletltr Almanyayı mUstemlekele • 
rlnden de mahrum ettiler ve bu müs• 
temlekeler lııgilterenlıı mandasına ,·e· 
rlldl. 

nız yollar için harcanacaktır. güne kadar çok faydalı neticeler ver- Hüsnü Çavuşla, }4usa, bir gUn köy 
miş olan teşviki sanayi kanununu kahvesinde otururlarken, askere gi- Tekerlekler altında bir kaç metre 

sürüklenen kilçük Kemal başından ve 
vücudunun muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. 

M etoorolo jik teşekküller 

Ekim lşleru1de hususi bir değe
ri olan metooroji müessesele

rinin bir tek teşekkül tarafından ida
r esi için hazırlanan projeye göre 
memleketin birçok yerlerin le meteo
roloji istasyonları kurulacaktır .Bu is 
tasyonların faaliyetlerinden köylü 
faydalandırılacak ve ziraat işlerine 
ona göre yeni istikametler verilecek
tir. 

Adli tebligat 

l
•htila.flarm mahkeme safhasına 

intikal etmesinden evvel ve son
ra, en bUyUk şikayet mevzuu olan 
tebligat işini Adliye Vekaleti, mü -
başirlerden alıp posta ile yapmayı ka 
rarlaştırmıştır. lkamrtgih kanunu 
tabiyesinin geniş tarüini yapan ve 
y eni hazırlanan projeye göre, posta· 
cı, şartlan uygun adreste kim varsa 
elindeki adli evrakı ona imzalatarak 
imzayı taşıyan tezkereyi en seri va
sıta ile mahalline iade edecektir. Ad-

li projeler arasında avukatiık kanun 
projesi, avukatlığı sayılır bir meslek 

haline sokmaktadır. Noterlik kanu-
nu ise, noterleri memurlar gibi mu· 

Hukuk 4 yıla 
çı~arılmıyor mu? 
Dünkü toplantıda bir 

karar verilemedi 

tadil için bir proje hazı1'1anmıştır. den koruculara aylık verilip verilmi. 
Bu projeye göre, yurt dışınd ,ı.ld em- yeceği meselesi Uzerlnde bir mUna· 
sali kadar mükemmel ve inkişa! et- kaşa kapısı açılıyor. HilsnU Çavuş, 
miş olan endüstri şubeleri, gi!mrUk her zaman için sözUnU dinletmeye 
takyidatı ile himayeye devaır. oluna· al~rk olduğu için bu bahiste, Musa
caktır. Ankarnda . yakında açılacak nın llfa karışmasına kızıyor: 
bir !'!ergide gUzel örneklc!"ini zevkle "- Sen kim oluyorsun, çekil git 
seyredeceğimiz el san'ıı.tlerinln ma- işine .. , diyor, ve galiba bu a.rada bir 
kineleşmiş endüstri karşısı:tda deva- de kUfür savuruyor. 
mını temin edecek projede hususi bir Fakat iş bu kadarla kalsa iyi .. Hüs 
ehemmiyeti tanımıİ.ktadır.·Kt\çilk san nU Çavuş, sanki kardeşine değil de 
atler organize ~lecelttir. N7.illi ha- düşmanına hitap eder gibi derhal fi. 
valisindeki dokuma tezgahlan koope tili alıyor ve tabancasını çekip Mu
ratifleştirilecek, aynca bir boya fab- saya bir rivayete göre bir, diğer ri
rikası kurulacaktır. Çinicili!<, halıcı- vayete göre de iki el silah atıyor. 
lık, köselecilik, kuyumculuk ve doku- Kilçük kardeşi Musa, ocak başın
macılık kanunun himaye!'!i aıtına gi- da sinerek kendini kurşunlardan ko
recektir. Küçük sanayie çok geniş mu ruyor. Fakat Hüsnü Çavuşun üstüne 
afiyetler verilecektir. doğru yürüdüğünü görünce, o da bı-

Deniz mahsulleri 

M ~mleketin zengin bir ı:ıervet 
kaynağı olan deniz mahsulle

rinden de azami istifaıie için yapı!an 
tetkikler son bulmuştur. Bundan 
sonra deniz mahsullerlle balı'klarm 
avlanma usulleri üzerinde yenilikler 
yapılacak, ihraç işleri lktısat Vekiıle
tinin kuracağı bir teşekkül eliyle kon 
trol edilecektir. 

Heyetimiz bu 
sabah · gid~yor 

ağını çekip ağabeyisine saldırıyor. 

Hüsnü Çavuş, aldığı bıçak yaraları 

tehlikeli olmadığındarl bir müddet 
sonra iyileşiyor. Ve kendini öldürmek 
maksadile ateş ettiği iddia.sile karde
şi Musa aleyhine bir dava açıyor. 

Geçen celsede, Hüsnü Çavuşun ve
kili, hadisede öldürmek kastı bulun
duğunu ileri sürerek davanın mahke. 
menin salahiyeti haricinde olduğunu 
ileri Bilrmüştür. Mahkeme, bu hu~ı 
hakkında karar vermeden evvel, suç-
lunun gösterdiği mUdaf aa şahitlerini 
dinlemeği lüzumlu gördilğü için diln
kU celsede şahitler dinlenmiştir. 

Bunların bir kısmı, hiçbir şey bil· 
mediklerini söyleml~er, fakat daya, 

cı ve suçluunun ana baba bir kart:ieşi 

Hariciye vekili yolda olan Ali, akrabalık dolayısile yemin 
M t k l ·· •• k edip e emekte serbest olduğu hal· 

e a sas a goruşece de yemin ederek evvela büyük kar-

Sırrının 3on reaimlMtndm~ biri 

Eski ve değerli gazeteci arkadaş· 
lnrımızdan A. Sırrı Uzelli. diin akşam 
saat 19 da hayata gözlerini yummuş
tur. Ani bir apandisit krizi üzerine 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılan 

Sırrı, henüz ameliyat yapılmadan ve
fat etmiştir. A. Sırrı Uzelli matbua
tımızın çok değerli bir rUknU idi. Çok 
genç bir yaşta ansızın ölümü, matbu
atımız için mühim bir kayıptır. Sırrı, 
1922 de gazeteciliğe intisap etmiş, 
Tevhidi Efklrda istihbar işlerilc meş 
gul olmuş, daha sonra istidat ye liya
k&.tini tanıttırarak Vakit nrkndaşı
mızın tahrir müdürlüğUnii yapnıı~'tır. 

Sırri bir taraftan gaıetecilik yaphl" 
ken diğer taraftan tahsilini ikmal ile 
meşgul olmuş ve Yüksek lktısat Mek 
tcbinden çıkmıştır. Sırrı, son derece 
haluk ve çok temiz yürekli bir genç
ti. McslC'ğine fevkalade bağlı idi. Va
zifesini itina ile yapar, san'atkar ruh
lu bir genç olduğu için teknik işleri
n'! san'at telakkilerini karıştırarak 

vazifesini gUzelleştirmeğe çalışır ve 
muvaffak olurdu. 

Hastaneye götürülmek için kam
yona konan Kemal, yaralarının tesi
rile yolda ölmüştür. 

Duvardan düttü, öldü 
Ama vutköyde 1-2 N o. Iı evde o

turan baytar binbaşısı İbrahimin 12 
yaşındaki kızı Nezihe dün evlerinin 
15 metrelik harap bir duvanmn üze-

rinde oynarken birdenbire milvazene
sini kaybetmiş ve sokağa dUşmUştilr. 
Hastaneye kaldırılan Nezihe yar~
rınm tesiriyle ölmUştilr. 

Bu d& ba.tkası 
Fatih lskender Paşa mahallesinde 

12 No. lı evde oturan Mecidin 7 yaşın 
daki oğlu İsmet yeni yapılmış bir bi· 

nanın altında oynarken başına bir 
tuğla dUşerek yaralamıştır. 

N ziler partisinin •urembergte 
topla.nan kongresinde Alman mUs • 
temlekelerlnln iadesi m elesl orta
ya konur konmaz herkesten evvel 
\'e herkesten fazla Londra matbua· 
tı bu mesele Ue alakadar olmut ve 
bu mesele Uzerlnde dikkate değer 
mUtalealar yürUtmUştur. , 

Bu gazetelerin mUtalealarmdaıt 

anlaşıldığına göre, lngUtre bllktımeti 
şlmdlye kadar Almanya ile bu bahis 
üzerinde konuşmamıD ve kon~maJı 
lstememl~tlr • 

İngillz mazırlan da nutuklarmda 
bu balı e temas ettlk~ lngllterenla. 
idare 1 altında bulunan mu temleke
lerin birinden de ferağat etmiyecek• 
Jerlnl n edemlyeceklerlnl &Öyleye • 
gelmi ler n parlamento<la ıkıştınl
dıklan zaman her hangi bir mtis • 

Bı·r doktor daha temıekeden Almanya tehlne fera~ate 
imkiın bulunmadığını anlatmışlar• 

k•f d f dır. teV 1 e ildi İngiltere gazetelerinden bazılıınn8 
göre İngiltere hUkümeti Almaıu·• 

Sigorta tahkikatı yeni lehine herhangi bir müstemleked~II 
f h } • • feragatin mevruubahs olanuyacağtnl 

sa a al'a gırıyor kat'i ~urettc anlatmı olsaydı Nu· 
Ya.şıyan sigortalıları ölil gö tere- remhurg tezahüratı Ue kal"fJıİaşmağJ 

rek sigorta bedellerini alan şebeke yer kalmazdı. 
hakkında tahkikata de ·a.m. ediliyor. Almanyıuun müstemleke sahibi 
Son nlnrn\r At·ı:un 1'-f1ır<>rl •tıınl-. KPr.l.. olmo.u ~in n~ltıcro 110 ....... ,.. ... ..,., 

oğlu Dimitriye (ölmU,tUr) diye rapor zaruridir. lngııtca .. .,,~ bdylf' bir a.11• 
la,mıya ran olmıya<'nğmr, yahııt 

Dün Üniversitede rektörün başkan Milletler Cemiyeti konseyi bu ayın deşi ).fuhtar Hüsnünün, küçük kar-

Merhum, çok pUrUzsUz yaı..ı yazar, 
nratfü1:1. ga.zctcl!fllc ya.z.uJtl :f'ıhrnJnr)A 
iyi bir tahrir ıhlidilrU olduğu gibi iyi 
bir muharrir de olduğunu gösterirdi. 
Sırn, Tevhidi Efkft.rda gazeteciliğe 

başlamış, daha sonra Vakit refikimi
ze intisap etmiş ve bUtUn ömrUnU bu 
müessesede geçirmiş, ornda spor- mu 
harrirliğl, fıkra muharrirliği, sinema 
muharrirliği, yapmış, hikft.ye yazmış 
ve son seneler zarfında Kurun'un tah 
rir mUdürlUğUnU yapmıştır. Cenaze
si bugUn saat 11 de Cerrahpaşa has
tanesinden kaldınlacak ve aile mak· 
beresine defnedilooektir. Merhumun 
kederdide ailesine ve bütün Matbuat 
arkadaşlarımıza samimi taziyeUeri -
mlzi sunarız. 

veren ve rapordaki imzanın 'kendi15i. 
ne ait olduğunu itiraf eden doktor 
Hancıyan da tevkif edilmiştir. 

razı olamf)·acağrnr anlatmalrtad11'. O 
halde bu meselenin bugtine dtğll, l!• 
tlkbale alt olacağı tahmin olunab1· 
lir • lığmda Ankara Hukuk fakültesi de- 16 sında toplanacak ve asamble içti- deşi Musaya iki el ateş ettiğini söyle-

knm Baha, lstanbul Hukuk fakültesi maı da 18 inde yapılacaktır. mişti. 
dekanı Sıddik Sami, Maarif Vekaleti Mura1ıhas heyetimizi teşkil eden Bundan sonra, suçlu vekili Musa· 
ytiksek tedrisat umum müdUrU Ce- ı Hariciye Vekili Tevfik RUştU Aras, nm tahliyesini istemiştir. M~hkeme 
vadın iştirakile bir toplantı yapılmış- Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Riyase- ıbu talebi reddetmiş. muhakem~ 
tır. Bu toplantıda Universit ~d"' bu yıl ti~mhur '?mu~ Klı.ti~ Hasan Rıza, başka şahitlerin çağrılması için baş
tatbik edilecek ıslahat ve bilhassa Sıvas mebusu Necmettın Sadık bu ka güne bırakılmıştır. 
Hukukun dört seneye çıkarılması me sabah Kirinali vapurile ve Pire yo
selesi görüşülmüş, bu Ronun-::u mese- lile Cenevreye hareket edeceklerdir. 
le hakkında dün de kat'i bir karar ve Hariciye Vekili Tevfik RilştU A

ras, vapurun Pirede tevakkufundan 
Gazi köprüsü · 

rilememiştir. Maamaflh, bir iki gün 
içinde kat'i netice alınacaktır. 

Maarif Vekili, dün prevantoryo· 
mu gezdi 

Maarif Vekili Saffet Arıkan dün 
yanında Maarif erkA.nı olduğu 1halde 
Bağla.rbaşındaki prevantor\T • nu gez
miştir. 

Yaş meyva tetkikleri 
Yaş meyve ihracatı hakkında tet

kiklerde pulunmak üzere !ktısat Ve
kfıleti mlUehassuılanndnn nr. Bade 
dün Trakyaya gitmiştir. 

=======-'"'-===c===--------
B İRK AÇ 
SATIRLA 

J ıtanbut Veremle Savıı Kurumu ta
rafından Eyupte inıa edılcn dis

panserin açılına töreni yarın yapılacak
tır. • • • 
DonııalPl& ve ıu 11tu:ıların'11 ve bilha!!· 
aa dar eatıclarm tcmiı:lıje riayet et
mcdilclcri glSrütmUı bcledıye bu pisliğin 
bnUnc ıccilmeal için ıubclerc emir ver
mlıtir. • • • 
Bahc;ckapıdan Sırkeclye ıidecck d8rt yol 
atzınd~ yeni bir iıaret memurluğu ihdas 
edılmfıtir. 

••• 
İltanbul Gümrtik BısmUdUrü Mustafa 
Nuri Ankarıy' ıltmlıtir. OUmrUk ısla
hatma dair bazı talimat alacak ve Pa
zartesi cUnü ıehrimh:e döneceklr. 

• • • 
bmir fuarını bugüne kadar 192,935 kişi 
gezmiotir. Yalnız g Ey1Qlde gezenlerin 
adedi Sl,123 tür. 

• • • 
Adliyede yeni haı:ırlanan 40 kişilik ter
fi, tarin ve nakil kararnamesi, bugün 
Vekilin tasdikma arzcdllecektir. 

• • • 

l 
Memleltetln muhtelif 7ef'lerlnde1d 11 ilc
m!l mektebi orta mektep IWI & tiril-
nrlııtfr. 
~ -

istifade ederek Atinnya gidecek ve 
Yunan Ba§vekili Metaksas ile görü
şecektir. 

Irak Hariciye Nazın Ja gidiyor 
Irak Hariciye Nazın Nuri ,Paşa, 

rahatsız bulunan oğlu ile birlikte 
Cenevreye hareket edecektir. Nuri 

Paşa, oradan L<mdraya gidecektir. 
Irak Hariciye Nazırı, Filistinde Arap 
larla Museviler arasındaki ihtilafı tet 
kik eden komisyona riyaset etmiştir. 
Alman tedbirlerin neticesi hakkında 
tngntz Hariciye ~ezaretine malO.mat 
verecekti'r. 

Maraş mebusu 
Mitadın sıhhi 

vaziyeti 
Bu sabaha karşı yine 
ağırlığını muhafaza etti 

DiinkU akşam gazetelerinden biri 
Gazi köprUsUnUn betondan yapılan 
temel kazıkUı.rı kakılırken bunların 
kırıldığını, bu kazıkların mukavemet 
leri olmadığı anlaşıldığmd:ın kl:SprU 
projesinde tadilat yapıl:ıcnğmı, bu i
tibarla inşaatın gayri muayyen bir 
müddet için tehir edlldlğinl yazmı~
Ur. 

Belediye Fen müdürlUgU, bu habe
rin baştan a~ağı uydunna olduğunu, 
Jnşaata vaz'ı esas resmi <;UnUnden 
beri normal şekilde devam edildiğini 
söylemiştir. Kazıkların evv?lden tcc 
rübeleri yapıldığı için kırılmasına im 
kan görülmemektedir • 

Ne,et Ömer, ct.meliyat geçirdi 
Mebus Dr. Neşet Ömer, ensesinden 

mühim bir ameliyat geçirmiştir. Kıy
metli profesör mebusun sıhhu t1 iyi
dir. Kendisi halen evinde tedavi edil
mektedir. 

4 , - .... 

snrsıntısıdır. Haricen hlg bir !rıza 
yoktur. Dimağ, yerinden oynamıştır. 

Maraş mebusu MiUıatın sıhhi vazi Hastanın vaziyetinde hcnUt bir deği 
yeti ağır olmakla beraber, hastalık şiklik yoktur. Bu, bizim için çok U -
normal seyrini takip etmektedir. Ya· mit verici bir alamettir. Ben, bundan 
rası hafif olan qi, lyileşmi,, ayağa daha ağır vaziyette olnn hastaların 
kalkmı~tır. kurtulduğunu gördüm. Vaziyet de-

Mithntı dUn Maliye, Maarif, Milli ğişmezse, muhakkak ki hasta kurtu
MUdafaa ve Nafia Vekilleri ile ken· lacaktır. Yalnız bizi korkutan şey, 
dlelnin birçok dostlo.rı ıiyRrct .. etmiş- başka yerde bir komplikasyon çık • 
tir. Ka.ıuedeyl doktor Feridun Şev- masıdır.,, 
ket, lh!!an ŞUkrU ve Mim Kemal ay- Kazaya sebebiyet veren şoför E
n ayn muayene etmi,,ltr, aynca bir mtn, Kadıköy Sulh tnahk'!me!!!ince, 
kon&Ultasyon yapmışlardır. niza.mi sür'attcn fazla gittiği için be-

DUn kendi!lle görUşen bir muhar- tediye nizamlarına. a.ykın hareket su
rirlmiz dimağ ve sinir hastalıkları çiyle tevkif edllmiştir. 
mütehassısı lhean ŞUkrll, Mlthat Alıı. Gazeteyi makineye verirken has
mın sıhhi vaziyeti hakkın1a §Unlan taneden aorduk. Nöbetçi doktoru, 
söy1emiştlr: hastanın mnalesef ağrr v.ıı.zivetini mu 

"- fühııfm ftıt~?f1'f. bf!" t!Jnuı~ n a f'n.,~ "'Himni cövlt'Ai 

Yeni kadrolar 

Misak ve Peştemalcıyan için dok· 
tor Emanoelin evvelce verdiği ra-

porlar sigorta şirketinin Paris mer· 

kezinden getirtilmiştir. Şirket, aigor· 
ta parasını tediye ederken icra se
netleri için ikişer kefil alını tır . . Bu 
kefiller, Onnik tplikçiyanın kendile

rine verdiği taahhütnameye dayana· 

rak tanımadıkltm varislere kefalet 
ettiklerini bildirmişlerdir. 

Tahkikatın henilz arkası alınma.· 
mıştır. Suçluların leticvaplan bitiril· 
miş, şahitler çağrılmıştır, 

SuriyeJ e bayram,: 
Surlyeden gelen haberler., r6tt' 

Frn.n a - Suriye muahedesinin ımıs
si Suril·ede eevlnç tezahUrlerl~'ıe 
karşılanmı tır. Yen1 muahedenlJJ 
malıiyeti gündelik habf'rlerimiz •r&" 
sında 17.ah olunmaktadır. urin btJ 
muahede Ue dahili tıııerlnf İdaredtı 
hUr oluyor, n memleketin mukad " 
deratını ele almı' huluımyor • 

Bunun mühim blr llerl adım otdtJ' 
ğu llphP. götürmez. 

Suriyenln bu ileri nclımdnn lsttf& ' 
E b • l p d~i hlr intikal dc\'l'eslnden soıır• 

ene ı mektep mual İm- aza~ ruhsatiyesi mUmkUn ola<'akttr. Fa.kat uzun bft 

leri arasında tasfiye var .. A • • milcahede sonunda knzn.nrlan J1lU -

E 
Dukkanlar mevkılerın· -e \"affnkıyet kutlulanmft~IL Hhutir. 

kalliyet ve ecnebi mekteplerinde ,.; " ·· fi Suriyelile>rf tebrik ederb:. 
t~rkçe, tarih ve co.~rafya ~e7aleri. o- gore sını ara ayrılacak ö. R. DOGRırf:,_, 
k~tmakta olan Turk mua1Iımlenne Pazar günleri açık kalmaya nıec _ ----e:.--z::m-=:ı:!ı:ılm:s::ss,,,.,,,_ 
aıt kadrolar hazrrlanılmıştır. Bu kad bur olan yerlerin alacakları ruhsatı- lskenderiye seferleri 
rol ar tetkik ve tasidk edilmek üzere ye harçları hakkında yeni bir tarife lskenderfye postalannrn kaldırıl -
yarın akşam Ankaraya gönderilecek· hazırlandığı malumdur. Şehir Mecliıi masından sonra bilhassa ihracat tıı• 
tir. Hnber aldığıma göre kadroda e- tarafından tasdik edildikten sonra kn clrlcri ile Mısırdan bir<;ok kimfteter btl 
saslı bazı tasfiyeler yapılmıştır. Bu tiyet keebedecek olan bu tarifeye seferlerin tekrar tesisini ıetcmişlı!t"' 
meyanda devamsız olan, tedrisatta göre, pazarları açık kalacak yerler di. lktısa.t VckAleti ı,ı tetldk ettir"' 
1?uvaffakıyetleri görUlmiycn mual- mevkilerine ve yaptıkları işlere göre mtktcdir. Bu seferlere ilkbatıurd3 
lımlcrle doktorluk, eczamhk, dişqillk sınıflara ayrılmıştır. Bu ~ınıflar Uç tekrar b&flanması dU ünUlmektedif· 
avukatlık meslekıe7nden hirine men kısımdır ve ruhsatiye harçları beş O zamana kadar da eldeki bUtUn """ 
sııy bulunan veya tıcaret ynpanlar a· lira ile elli lira "-rasmcla dcğifme!ctc· purlar tamir edilmiş ve vapur edoJ1• 
çıga çıkarılmaktadır. dfr. tısı da ortadan kalkmış olacaktır. 

-====-~--~-------~~----~----~~------~~--~-----

CUMA 
ı 1-9·936 Bugünkü Hava : BULUTLU aı"B .. ! r: ı ! t 

Bugün havı, kapalı o1ıcak n bulutlu 
ıec;a<:cktlr. Rlltubetl nlably vaııatlıl ~Uk
ıelme latidadını ıöıtremktedlr. Tazyik te 
arttıtına göre, havanın 11kıcı ve bunaltı· 
cı v zlyctl bir mUddet daha devam cde.
cek demektir. RUzdrm Jl(J)'razdan cıımcai 
muhtemeldir. 

Dünkü hava 
Dün hava kısmen kapalı geçmiştir. 

hararet gölgede en çok 20, en az 17,3, 
güneşte aıaml !O, 1 derece, taıyikl nui
mi 715,8 inilimtredir. Rf.ltubeti niabiye 
yıizd~ 80 dlr. Rürglr, evvelki ıec:e hir 
milıfıiet !odo!tan estikten ıonra dftn ~· 

,1... .... ..... .. .. _.. ,.. ... :,: ....... • ... .. ; .. C"lı: .... .. : .-oı ... : .... ,t ft 

G. .:. .,. c, z e ,; 
9 uncu ar Otin: 255 

1355 HICRt U,2 RUMi 
24 

Huırı 129 ı-

1
1 2 s \_4 ıs 

20 8 7 8 9 10 11 1 ~ 
OUne9ı S,26 - Öile: 12,1 ı -
lklndlı 15,45 - Alrıam: 18,26 8 14 16 16 17 18 19 
Yatıı: 20.01 - tmukı J,54 1 ' ' 

ı~:etrcdi:. • 20,21 22 23 24 2S 26 

Ceçen sene bugür. 2'7 2s
1
2elao --- te· 

Oeeen sene buıün hararet cölgede en rutubeti nisbiye yliı:de '77 oıara1< lc•~et· 
çok 25, en u t6, ıfitıeşt18 •.mi 59,5 de· dilmi,tır Rüıı~r. saniyede vasati 

7 

- . ... :.ı; T~.,vi\ci "" imi 7~8.9 milimetre. rn •iirntle ,.~miatir. 
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Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 

Sigorta tekniğinin modern esasları üzerine kurulmuş en kuvvetli finansal gruplara istinad 
Han. Telef9n 

eden milli 
24294 

bir sigorta şirketidir. 

lstanbul Yeni Postane katşısında Büyük Kınacıyan 

Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerin·den meccanen mal O mat alabil;rsiniz. 
. . 

.AcıUaRik.ntler 1 ~o•;;ğotıerı_ . "Gönül dedikoduJarı,, 
No. 42 Yazan : Ziya Şakir Her yaşa göre jimnastik ipek sineması bu akşamdan itibaren 

yeni mevsime bac-1 ·-- n~ 

Radyo 
Ortada gizli ve sinsi bir muhalefet 

kokusu hissediliyordu 
Meclis müzakeratı hazan hiç 

faydası olmayan uzun birtakım mu
havere şekillerine girmekte ve ekse
riya da §ahısları istihdaf eylemekte 
idi. 

Adliye Vekaletinde birtakım suiis 
timaller vukubulduğuna dair bir tak 
rir verilmiş; bunun müzakeresi, isti: 
zahı günlerce devam etmiş .. Netice. 
(hic;) e inkılap eylemişti. Dahiliye 
ve Sıhhiye Vekaletlerine ait olan bu 
kabilden birtakım meseleler de, yine 
ayni şekilde neticelenmişti. 

Sonra .. Başlayan büyük inkılabın. 
bir an evvel bitirilmesine şiddetle ih
tiyaç olmasına rağmen; daha hala 
bir takım basit düşünceli zevat, 
kıymettar zamanı, hiç sırası olma
yan bir takım mevzularla işgal et -
mekte ... 

(Enbiyai azam ,ve evliyayi kiram 
llazeratma kavlen ve tahriren fazaha 
te kıyam ve ictisar eylediği sabit o
lanların) muhalfomeleri aleni mi ol
sun; bunlar, küreğe mi konulsun; şa 
bitleri tezkiye olunmasın: hayır olun 
sun; gibi birtakım müzakerelerle bey 
hude yere vakit geçirmektelerdi. 

Halbuki; Anadolunun her tarafı
na· isyan ve ihtilal tohumlan saçılı· 
yor; lstanbul fesat şebekesinin el
leri; Anadolunun en saf köşelerine 
kadar uzanarak bütün vicdanları 

alt üst etm.iye ~alışıyordu. 
M~clisin • nrht.nıda:; yine o eski 

meclislerin zihniyetlerine bakım o
lan gizli taraftarlıklar; hissediyor; 
kıskanç ve sakat mülahazalar. şa
hıslan kıymet ve hörmetten düşü
:recek mütalaa ve münakaşalar işi
tiliyordu. 

Metiste; parti, fırka, zümre yap
mak hevesi, henüz his edilmiyordu. 
Fakat buna mukabil, söylenilen söz
lerden ve alman tavırlardan; bazı 
zevatın ruhunda (lehtarl:ık) ve (a
lehtarlık) gibi hislerin filizlenmiye 
baı;ıladığı bariz bir şekilde görünü
yordu 

Gizli v~ sinsi bir muhalefet baş
Jamıştı. Münevver geçinenlerden ve 
hatta, yarını münevverlerden mü
reklrep bir zümre vardı ki; bunlar, 
A.!1adolu'nun bu günkü varlığını ya
ratanları çekemiyorlardı. lı"ak'lt 

bunlar, muhalefet hududunu; mec
lis koridorlannda ve tenha köşeler
de fısıltılardan, ve şurada burada 
yaptıkları küçük toplantılarda di:!di
kodulardan ileri g~çiremiyorlardı. 

Fakat ne olursa olsun, meclisin 
ruhuna bir kurt girmişti. Ve bu kur-

dun -- meclisin mühtaç olduğu te
sanüt üzerinde - mühim rahneler 
açacağı hissedilmişti. 

Bu cereyan başlıca üç kaynaktan 
gelmekte idi. 

1 - Taa, Erzurum Kongresinde 
başlıyan muhalefetin, şimdi de baş
ka bir şekilde devamı. 

2 - Hamiyetleri ve milliyet mu
habbetleri inkar edilememekle he
raber; bu hislerden ziyade, artık Is
tanbulda barmamryarak Ankara'ya 
iltica edenlerin mutlaka birer ba.~ 
olmak hırsma kapıl:ıvermeleri. 

3 - Daha hala hilafet ve saltanat 
makamına karşı ümit besliyenler. 

Bu cereyana kapılanlar, sadece ba
sit ve ümmi bir zümreden :baret de
ğildi. Bunların içlerinde yarım mü
nevverler, münevverler, hatta ilim 
ve irfanlarının mebzuliyeti ile iftihar 
edenler de mevcut idi. Büyük Millet 
Meclisi Hükumeti oldukça kuvv~tle
nip te. tehlikeli vaziyet biraz unutu
lur gibi olunca; artık bu zümrede 
tatmin edilmiyen hislerin gizli isyan
ları baş göstermşti. 

Fakat, bütün bu gizli fikirler ve 
aykırı düşünceler; henüz, meclic:ıin 

umumi ahengini haleldar edecek ka

dar kuvvetli değildi. Büyük bir ekse

riyet arasında husule gelen hakiki 
tesanüt, bütün sinsi emellere karşı 
adeta bir tehdit cephesi göstermek
te idi. 

Bu sırada Büyük Millet Meclisi' 
nin istinat edeceği kuvvet hakkında 
iki fikir cereyanı husule gelmişti. 

Başta Mustafa Kemal Paşa olmak 
üzere mühim bir zümre; (ordu) nıın 
sür' atle ıslah edilerek yepyen\ bir 
kuvvet vücuda getirilmesini iltizam 
etmekte ve buna da büyük bir gay
ret göstermektelerdi. 

D i ğ e r bir zümre ise, or-
duda y a p ı 1 a e a k ıslahat ve 
inkılabın çok uzun süreceğinden 

bahsederek; memleketin şuurlu ve 
inkılap maksadını daha iyi anlayan 
kimselerinden mürekkep olmak tize
re bir müdafaa kuvveti hazırlamak 
fikrindelerdi. Ve bu kuvvete de, 
(Yeşil Ordu) denilecekti. 

Bu fikri ileri sürenler, bu nam al
tında teşekkül edecek kuvvetin; hem 
lstanbuldakilere ve hem de Anado -
luyu taksim etmek isteyenlere bü
yük bir korku ve dehşet vereceğini 
de tahmin etmektelerdi. 

(Arkası var) 

Gece Yarısı 
No. 88 

tam isabetle vuracak bir silah değil
di. Celil Mahir, zamanla, bunun bir 
hile, bir tuzak, zoraki bir vaziyet ol
duğunu anlardı. Bunu anlayınca, Ce
lil Mahir kahkahalarla gülecekti • 

lclal, tiyatrodaki arkadaşlar ara -
~da, kıskandırmak, nisbet vermek, 

· herhangi bir sebeple ~.ırsa olsun, 
gönül eğlendirebileceği tek kişi göre 
miyordu. Hepsi de iyi, hoş insanlardı 
Lakin, genç kadmm duygularını ok
şayamıyordu. lclal, Celil Mahirin se
vimliliğini, onlann hiç birinde bula
mıyordu. cem Mahir, yalnız güzel, 
alımlı, sevimli değildi; uyanık zeki.
sının verdiği ayn bir güzelliği vardı. 

Mah.mııt YESARi 

sıra. sessizce kalkıyor, masaya yak
laşıyor, bir kadeh doldurup içiyor, 
bir iki lokma meze alıyor, tekrar ye
rine oturuyordu. 

- Benden ne rica edecektin! Ne 
söyleyecektin? 

Diye, soruyor, hatta, genç kadının 
söylediğini ima bile etmiyordu. 

lcli.1 ona: 
- Senin tanımadığın adam yok -

tur .. Ben Celili kıskandırmak isti
yorum. Fa.kat öyle birini bulmalıyız 
ki, Celil, çileden çıksın ... Mevkice yük
sek olmalı... Celil Mahir manen 
maddeten ezilsin ... 

Demek ve danışmak istiyaıdu • 
lcli.1 biraz cesaretlenmek için, bi

ri'biri üstüne iki kadeh rakı içmişti. 

Berlin olimpiyatlarının pek par
lak olmasından mı, yoksa spor ke
limesini icat eden İngilizlerin Kralı 
Majestenin Istanbu1a gelmesinden 
mi, h~ nedense bu sonbaharda bizde 
sporculuğa daha ziyade rağbet var 
gibi görünüyOl" .. Bizimki baııta ol
mak üzere, gazeteler spor yazılarını 
genişletiyorlar. Bu rağbet hekimle
ri memnun edecek şeydir, tabii ifra -
ta gidilmemek şartile ... 

Ancak, c;ok kuvvet sarfma lüzum 
gösteren sporları herkes yapamaz. 
!fakat spor yapamıyanlar da cim -
nastik yapabilirler. Bakınız nasıl: 

A) 10 ile 12 yaş arasında ço<'tı k

lar: Sabahları saat 7 ile 8,5 ara -
sında, gezmek ve oynamak, hafif 
oyunlar; akşamları 5 ile 6 arasın

da, oyunlar, en ziyade trapez oyun
ları. 

B) 18 ile 20 ya~ arasında bulu
nanlar: Sabahları 7 ile 8 arasında 

yavaş yavaş iki kilometre yol git

mek, sonra dönerken ilkin 250 met

re hafif koşmak. daha sonra 1 ki

lometre hızlı yürümek, daha sonra 

250 metre hızlı koşmak, en sonra da 
500 metre yavaş yürümek. Gidiş ge
liş hepsi 4 kilometre eder. Akşam
ları 5 ile 6 arasında top oyunları. 

C) 36 ile 38 ya5 arasımla bulu -
nanJar: Sabahları ilkin 2 kiloınet
re yavaş yavaş yürümek, s<Jnl'a bir 
kilometre daha hızlı yürüyerek dön
mek, ve dönüşte bir kilometre yine 
hızlı hızlı yürüdükten sonra gerı 
kalan iki kilometreyi yine yavaş ya
vaş yürümek, hepsi altı kilometre. 
Akşamları 5,30 ile 6 arasınaa kısa 

lasa yollarda koşmak, soluk soluğa 
olmamak şartile ... Yahut tenis. 

D) 56 ile 58 ya§ ara.'>ında. bulu -
na.nlar: Her sabah 6,30 ile 8 ara
sında 3 kilometre yavaş yavaş yürü
mek, 1 kilometre hızlı hızlı yürü -
mek, 1 kilometre yavaş yavaş yü
rümek. Hepsi, gidiş ve dönüş 5 ki
lometre. Akşamları arada sırada 
gezintiler ve insan pek şişman de
ğilse, soluk soluğa olmamak şarti· 
le, cimnastik adımile biraz koşmak. 

Kendi yaşlarını burada göremi
yenler, kudretlerine göre, ya daha 
genç, yahut daha ilerlemiş yaştaki
lere uygun cimnastik şekillerinden 
birini seçerler. 

Her halde, bu cimnastikler iyi te
şekkül etmiş ve yaşına göre kuv -
vetli bünyeler içindir. Yaşına göre 
daha az kuvvette olanlar en ziyade 
gezintilere rağbet ederler ve arada. 
kollarını. bacaklarını oynatmak gi
bi aletsiz yapılan cimnastik hare -
ketlerile iktifa ederler. 

LOKMAN REKOI 

Genç kadın. şen bir kahkaha ile 
güldü: 

- Ben bir şey söylemiyorum! .. 
Amca Safder, pınarlarında damar 

damar kan oturmuş gözlerini ağır a 
ğır kaldırdı, Iclale baktı, bir şey söy 
lemedi. 

Bu bıokışile; od~ bir konuşmaktır! 
demek istiyordu. 

lclal, bunu anladı, gülümsedi: 
- Amcacığım Celile ne oldu? 

diye sormuyorsun! 
Yaşlı adam, bryrk altından gülü -

verdi: 
- Az çok anladım ... 
- Ne anladın? 
- Kıskançlık ... 
lclal, ona eğilmişti: 
- Peki kamyonun önünde, sen, 

ona, ne söyledin? 
Amca Safder yutkundu ve gözleri

ni kapadı, içini çekti. 
- Neye cevap vermiyorsun, Am· 

cacığım? 
Iclal, bunları düşünürken içi yanı

yordu. Amca Saf dere, ne söyliyecek
ti ? Dalmış, unutmuş gibiydi. Fakat 
Amca Safderin, terbiyeli, saygılı 
hali, genç kadının hoşuna gitmeğe 

başlamıştı. Amca Saf der, odada çıt 
olmadığı, tek kelime söylenmediği 
halde, dinler görünüyor. yalnız ara-

Amca Safdere yaklaştı ,elini omu
zuna koydu: 

Yaşlı aktör, gözlerini açtı, tekrar 
içini çekti: 

- Amcacığım bir şey söylemiyor 
sun. 

Yaşlı aktör önüne bakıyordu. 
-Sizi dinliyorum. 

- Söyleyeceklerime gticenmiye • 
cekslniz ... 

lhtiyar adamın ka hn, tok sesi, en 
basit lakırdılarda bile bir facia ağır 

....................... 
GVNVN PROGRAM ÖZtl' 

Cuma, 11 • 9 - 936 
SENFONİLER: 
22 Prai: Haydn, Beethoven. 
22 Varşova: Schrecker, Beethoven. 
22,35 Budapeşte: Filharmonik orkcstr" 
HAFİF MUSİK.l: 
21,40 Torino: Operet musikisi. 
22.10 Beromunster: Orkestra, orıı:. 
22.10 Paris postası: Macar bandosıa. 
23,15 Varşova: Şarkılı konser. 
23.30 Stutiart: Dana. 

ı 
OPERALAR: 
18.SS Viyana: Vagner'in "Götterdaeıwı' 

merug" operası 
22.10 Bükreş: Puccini'nin "Manon Ler 

caut" operası (Plak ile). • 
OPERETLER : 
21,40 Roma: Bellini'nin "Poker ' 

dame" opereti. 
ODA MUSİKİLERİ: 
18,15 Varşova: Kuartet (Mozart) . 
DANS MUS1K1Sl: 
23.10: Breslau. 
22: Varşova. . .................. .... 

Bugünkü program 
lsta.nbul 

1 
Öi /e neıriyatı - Saat, 12,30 • 12,soı 

nalda Türk musikisi; 12,50 - 13,0S: Hava• 
' Jısdis; 13,05 - 13,25: Pllkla hafif mUziki 

13,25 - 14: Muhtelif plak neşriyau. 
Ak•am ncıriyat.r - Saat, 18,03 - 19,30: 

'ay saati, dans; 19,30 - 20: Konfcraıı• 
Jr. İbrahim Zati tarafından); 20 • 20,30 
ed.ia Rıza ve arkadaşları tarafından Tür~ 
ıusikisi; 20,3G - 21: Münür Nurettin v• 
kadaşJarı tarafından Türk musiki&.İ "' 
ılk şarkıları; 21 - 21,30: Plü:la sololıırl 
.,30 - 22,30: Stüdyo orkestrası: 1 - Sııl" 
·: Duv. Dichter und Bauer; 2 - Offefl' 
.eh: Der Goldschmit von Toledo sere• 
.de ; 3 - Dvorak: Danse ılave No: 3; 
- · Dvorak: Humoreıque : S - Gunod! 
.ust (Parr.): 6 - Glinka: Der Zveifelı 
- Zvei Gittaren romans; 22,30 • Z31 

. 1adolu Ajansı haberleri. 

Kahire 

Bu huf:a kcııu'isiııi ipek Si"P.masın rta seyredeceğimiz 

Marta Eggert .. 

--ıs.30: Türk plilı:ları: 19,10: Nafii. naı~ 
tarafından konierans; 19,30: Borsa; :ZO~ 

sarı§tn yıldız Bedia Massabni i rupu; 21: Kuran; 21~~ 
Riad ül SQJ;ıJbaP, ta.9mı; 22,30: }>lü; "" 
45: Sutlan - 1&t1llriwi pl~--

Bu akşam Ipek sineması kapııarı
nı, yeni bir programla yeni bir mev
sime açıyor. 

"ipek" yeni senenin ilk filmi ola
rak Martha Eggert'in "Gönül Dedi
koduları" isimli bir filmini vermek
tedir. 

Martha Eggcrt kendisini :şöhrete 

götürecek olan Willy Forst~ bu 
film ile nazarı dikkatini celbctmişti. 
Bu bakımdan. filmin bir ehemmiye
ti vardır. Bundan başka Martha 
Eggert henüz omuzlarında müdafa· 
asJ güç bir şöhret yükü taşımadığı 
için, bu filmde saf ve rahat b i r 
oyun oynuyor. Filmin mevzuu la • 

Kayt ve .çapkın uır .Kocaya, Kenumı rrag 
sevdirmeye muvaffak olan saf bir - · .~ 

. 20,SS: Sen hallı: prlnları (Çocuk torF 
genç kızın maceralarmı teşkil et • 111). 22: Orkest ra konseri. 23: Haberle': 
mektedir Entrikası iyi tertip edil- 23,20: Plak, 23,45: Rusı;a haberler, 2

4
' 

. ·iirii.kl . i l f"l b" Pli.le. ~ mış ve s eyıc o an ı m ır 

mevsim başlangıcı için, gelecek film 
ler hakkında çok kuvvetli ümitler 
de vermektedir. 

• 
Melek sineması, önümüzdeki per-

şembe günü Joan Kravford'nn "Ka
dınlardan Bıktım" isimli bir filmi 
ile açılacaktır. Joan Kravfordun 
kadınlardan bıkmasını nihayet an -
hyabiliriz amma, eminim ki, erkek • 
ler ondan bıkmış değillerdir. 

triYEMli• 
,· . LİST-E~i . 

Baf1f yemekler - Kefal haşl• ' 
ması, fmnda makama, lazılcık pel• 
test 
Ağır yemekler - Kuzu kl7.t'rt' 

m&8I plli.vb, patJıcan bayıldı, ınef' 
va. 

~ ıııııtıııııııııııııııııııııııııııııııttıııııııııııtıı1111111111111111ııııırııır1111111111tı1111111111111111111111111111ı~ 

: Bu akşam i P E K Sineması, Sevimli Macar yıldızı 1 
i MARlA EGGERl.'in Gönül Dedikoduları 
§ Neşeli ve eğlenceli filmi ile yeni sinema mevsimi.ne başlıyor § 
5 Filme ilave olarak: Yeni Paramount (!ünya havadisleri: Londrada. Mısır-Ingiltere muahedesi imzalanıyor ~ 
: Pariste Fransız - Polonya ittifakı hazırlanıyor - Japonya - Fra_nsa deniz yarışları - Kuin Mery vapurU '
i.. mavi kordelayı kazanıyor ve saire.. J 
~ ·1111111111111unı111111111111111nm111111111111·111nınrnn11111nı11111 HHI nuı u:11111 ınnı n.11111111111m111111lf --

lığı. bir dram sahnesi tesiri veriyor- - Bakın, bunları hiç bilmiyor - hut Şadi ile Raşitle çalışın ... Ne if: 
du. Genç kadın, gayriihtiyari titre _ dum! niz var bu ça.pakin alayı ile! .. P~~ 
mişli: - Nereden bilecektiniz? nızm gittiği bir şey değil, şereflW"'· 

- Hayir, gücenmem Amcacığım. Hep, o alaycı ve acıyan bakışilc, haysiyetiniz tehlikeye girer- . ., 
Amca Safder. islimli motör gibi so- bıyık altından gülüyordu: Acaba, pek mi ileri gittim? pı) 

ludu, durdu ve Iclalin yüzüne baktı: -Sizin neniz var, neniz yok, hep· anlamak ister gibi durdu; sonr" 
- Şimdi, hepsini, her şeyi olduğu sini tahkik ettim. Allahın bildiğini ses, perde perde aJçaldı: 

gibi söyleyeyim mi? kuldan ne saklıyayım? Celil mahiri, _ SiıJi sevdiğim için söylüyorufl" 
İclal korku ile doğrulmuştu: çok eskiden tanırım ... Oyle göründü Ailenize de hürmetim vardır. ~ 
- Nasıl, siz, bir çok şeyler mi bi· ğü kadar genç değildir. Onda, epey IclAl, onun "Darülbedayi,, ' "Ş!Jil• 

liyorsunuz? yaş vardır; siz, gösterişine bakma • ideP 
1 b

. . di,, , "Raşit,, diyişinden yen . i 

Yaşlı aktör acıyarak alay ederek yın.. Ben, önce, bayır ı ır ıq, yani d " 1 
' • -s mide düı:ımüqtü. Bu heyetler. en ~ hi• 

giildü: evlenecek sandım... Ama, sonra.. rinden birin~ girmekle, Celil ~~· 
- Bilirim... Herkesin bilmedikle- Birden sustu ve incitmeyen bir gü- df' 

rr, daha neler bilirim. Celil Mahir, lüşle başını iğdi, sessizce kadehi dol re,c!;~~~!,r!~~ vu:::erı:: d;,ıı' 
sizinle daha iyice tanışmazdan ev - durdu ve bir çekişte içti: 
vel, bana geldi. - Sizin, sa~neye girmek istediği yaklaştı: Y 

lcli.l, büsbütün şaşırmıştı: nizi duyduğum zam.an ,ne yalan söy- - Çok güzel söylüyorsunuz 
3~ 

Ben, onlardan kimseyi tanıınıY0 
- Size mi geldi? Ne diye? liyeyim, içim sızladı. Artistliği hakir 
Safder, ayni kalın ve tok sesle söy- görmüyorum. Fakat... ki... . rô": 

lüyordu. Mütereddit duruyordu: Yaşlı aktör kendine güven1Y'
0 gil' 

- Sizin hakkınızda tahkikat yap - Siz bunlann arasına yaraşmaz- _. A, benim efendim, ben. ~- ri-
tırmak için. .. Elinde, sizin bir kartı- smız! ne duruyorum? Şadi ile can. çı~ • 
nız vardı. Sizin ailenizi, 11ervetinizi, Birden kaşlarını çatarak, daha dir. Raşit te, Muhsin de, betııIJl '··· 
hilli.Sa.nız, neyiniz var, neyiniz yok- tok bir sesle gürledi: nim ciğerimdir. Siz, isteyin yoksıı.· 
sa, hepsini, sordu, araştırdı. Tahki- -Bunların hepsi, çape.kin alayı .• / Iclal, sordu: 
katı ben, yaptım. Sizin ailenizi de Kapkaç insanlar ... Siz, bunların ara- - Hangisi, daha iyi.! 'l>İ s' 
uzaktan tanıyorum. sın.da yapamazsınız ... Nereden de ete Ve bu soruşunda». utanmış gı 

Iclal, şaşkınlıktan bir koltuğa. çö- ğinizi kaptırdınız ... Sahneye hevesi - riledi: 9/ 

kfü•ermisti: kekeledi: nlı varsa, Darülbedayie J?irin. .. Ya • (Arks5
1

' 
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GUndellk gazete 
Bqmuharriri 

Ahmet J:mbı Yalnaa 

Tan'ıo hedefi& HalaczrH, fiDde. 
hvte1d• tini-. clGriilt, ...;.a 
olmak, kariin .u-..i olm•p 

çalıflll"ktır. 

1 Glnln ••••....,• I 
lnrWa dostlutu 

lagUls kralma tehrlmbl .ayar. i 
ti •H s ,....., ....... mıll s' : 
....,... AWe w••+-· ı.a · I -............ ........ ... 
..w llJ•d'• .. • •• ...,.._ .p Y....Udl il• ...... , Çedtli~ 
.. ,.... • ....... ... ...... ,.UJW ... ~· llttti-
doıltlulW liattılt 'I , m 1 ..,.. 6fr ..... 
daa •rmnwlJltlı .. hı., .... ..... ,. ........ ..,.... ' 
hUlıetm...,. .... w 7 

• .., ' 

................ n ........ 1'......, • .......,,.,_,'IMıti-
•..;......., ....,., ..... lı • ,.;-..,.,.... , .... ...,_ _,._ ... ............ ... .., .... , .... ... ........... 

Mıı&rlllllJc ........... J 
.............. & ........ J 
.. blll o b4ar mltelıı=h ...... 
ld ,tqOls kn111m • ' P M 7 

j Tarihi ~•dtkodu] 
Babıali cadde
sınde bir oyun
cakçı dükkanı 
ladruua lllt.eNlm 8üttü Paşa, 

Antuan -...... Efendiyi himaye e
de.r, ona bl.r memuriyet bulmak ia
tenll • Çüakti ......... YIJ&1atı 
tarldye ~llndea a~ •Wk· 
ten IOIU'a \'Ulfeu., mema.rlyetılil kaJ. 
DUf, MMlerce acslda '*'-üştü. 
.................. Pa. 
l&)'I dyarettea blU kalmaz, lıallle, 

tawile latl.rbam ve miiraeaatte bula-

Yürrldl r..ımı 1tl ,,..,.,_~, •-:--Uterclm ~tti Pata Manu Eten
Çatlaı:lıltap~tla b'!lcluf!ı bır lıita- dtUa abtlll llllel'llMlela boflteır \'e 

6qa t.ılcilı etlqor talUf ._. .. ....._ 1llr pae llyare. 

't.tade .... yerbae .... BfellCll)'I bir 
.. ............. ., ~ wı t&tytp edl-
Jemedlllae latlkll etti. 1IMM Etea-

Solie .,,.,_" ,..,,,. ı ANlfe .._ dl ...-. lltlMm ...,.1 

.................... ~ .. _ llıatull bit 11 baldal. MI • 
.... ..,.,....... &ftede11m." .... 

.._...,.,.. ...... ICfeadl.,, 

.. _ ·--· tarafı dnlettla .... 
lmdyaz ........ lltlrMm ......... 
"- Ne lmtlpm MMM Efeadlf,, .. _ .................. ..... 

bir oyueües ftklriılı lmtlyuı ... ... = .::-ı..: ...:-= listanbulun en 
dald ................ Wdld ... 

içinde bütün Blaanı imparatorlu- :: ::...~ z';:,0=.!~ 
taıoatDn·" 

t unun do&.aux. .. ıaray, muhteıem .. _ Eyüp oyaMldaft • ....-. .. •u •• ela kbn aJMAkf'' 

1 ... 1n1c1ar. 
........... lllMINUIMWrldalt 

eşhur semti lalı tnM sııbedlıla '* W .... -t· ........ - ,.......8...,..., ..... 
M8hıil4 Lo•IM1' iil;Jwellae ._., 

.. _Kim mi alMMf 6ftyı devlet 
heyketler, lstanbulun bu eski aa1an a1.-. Eyttp oyuaeülan .. 

tinde ft - Mtdaaü ta llAel)'almu .......,....... .... &' , .. ... 

... ..::.:=.. aı:=· ........ 5 a r a y t> u r n u SiwmQı< tamir eff<ren clo.'ıtar mamures·nın bugünkG acıklı hali lardır." 

"- Hacıyatmu mıf" 
._ Eftt." 

,_ ~ ..,._. aelılfl• ta RUSSEL 
....,... Dlıq 7 .,mı =- 1 arihte !stanbulun y A Z A N : IBRAHIM HAKMI 
..._., 4.N lwWd •*'"* ' aı en metııur semti 
a.bdll alclliı ,.ı llıldl .. e•lıer 'l'lltı • . terba kalı yerinde du.rmuf, Blans- Mf '"""' ,_,,.,.,,,._ ifi1t lolıo-
'fqlk al.. pJ'Ct fılllll &it· nereudır1 Ben Tan oku· lılarla dört asırlık Osmanlı zevki ınitillcrine.,. ,.,. 9iir'flfi ueri· 
rtb'ler. } yuculanna latanbu 1 U n we1ımtnt busQıık1 latanbulwı sevki- yorlar. Şu ıörtliifiniia 7f1Sliı 

• • • I tarihi aemtlerini tanıtma le m~ etmif ve kapanık twıf fleniu 711varlanm1fh. Mü-
Avrupa iki crupa aJ'l'lhyor. : karannı verdilim zaman ._tltrde p:DDAD nıeıert gtbi '" ·eke aene'uintl• F ....... c; .. 

kendi kendime bu suali apartunua 1"Deltea latanbullula- neralj,..Sarpi yerine lıoydartlu. 
sordum ve cevabını ara- ra lılrltrf .. dtmlftlr. Bu eciıebt ne. s.....,. .. ,,..e9Pelerlncleltl '• 

Z kadar haldı.. Batta beled1yemta ol- mir ltenet!eri de B,,mb~ adlı 
dun: Büyük Tanrı eva d··•· '"-'de ....... __ bulun -vki aellml L • F .1.· • • k ... il k Sa ..... uaa .unan .... "'' rcınacı; ıenrım1.1.. arıaı 
cöklerden i& ere fay• eldclen k&illlllit ve dumura. - ..ıp,.ttuılı.,, 7 

,-:;.:e...-~~1-rmbirl ....... C1ıııı1~--............. k"""'. .... l .. ~ -tartht• ft'Jllfllınta ..-ı 
tan Vizas'ın kulağma: açık aömer bekliyor. Patıh latan-

...... ..._,... ... ......... ..., .. 
DIQa deil'- IJlle, Anapa pae 

.. sY .,. .,,., ...... Bir ..... ............................. 

._ n _,... •m'ılletllr ... 

...... ıan.r. •vullee w.a.na. .......................... 

..... ...,,. lı!ıV- ........ 

...._w: :la .. ,, ata. ......... .., ..... ,.. 
lbdM blrWrle aal•t• 1aa lle\r!et •I 
.. .... ıae.tzn' ..... blQlllda 
...,_ ..... Ta'IJorlu. .... ,.,., ..,., .. ......,., .... 
....... ıı ••• ·-··ıa..,.. .. 
l'tlt.a ft ywr'#n ,.... lftlPll-
- ...... ......,.,..... Dz• ıtnıl 
,. ...,..... "ıınltlırt.e --
..,..... de ...,.. ...... ...... 

.._ .. hm1129wlu. 
814 .... . .......... , .... ... 

,_,........,_ dıııtlnllır am•le ,... 
... h ................ .... ......... ~.n ., ......... .. 
eerey.. edecektir • ........... " ........ . 
....... p ..... ,.,. ...,.., ll&t'I .................... -~ ............................... 
la r..-. ve _,......... dtbaya • .,... 

'8tl tberlade oJUIUld* bahaPdDP 
..... ne ................ f 

"- Sehri·buraya kur!" bulu aldıb saman bu eemtln yıkık 
demiıti. t&bntlnl f\I mıaralan. möyletmıftl: 

ök • b - ...... •lnntd ..... tarlml efra119b. Vizaa ,.. ten men u Pwdıdul ..._. der biri x .. ".,. 
buyrutu aldıktan 10nra Anltebut 

kartıdaki phre baktı. De
nize batmq sibi ıiılerin 
içinde uytıyan KadıklSyü
niln kör safietine acıdı ve 
CKalkedonya - Körler 
memleketi) dedi. Vi&aa 
şehrin tohumunu Saray· 
burnuna koyduiu ilk te
mel tall)'la attı. Bianam 
ilk aaraylan ve en büyük 
yaptlan Sarayburnu ile 
Kadirıa limanı araııncJa 
toplandı. Y ukan IUUJ1f'U 
At meydanının çerievele
dili bu yamaç Biaanam 
en mettıur aemti idi. Mar· 
marayı, Botuı, Adalan, 
kaİ"I! sahilleri ayak altına 
ıeren ve serpen bu semt 
Oamanh devrinin de en 
methut aemti oldu. Oı· 
man ojullannm aaraylan 
da burada yapıldı. Evli7a 
Çelebi en meşhtır tılamı· 
lannı burada röaterir. 
Tann•nm bile lmrendlli 
bu sathımail diln nekadar 
methur idiyae bu gün de 
o kadar metruktilt. Yol· 
suz, ıııksız, laiımsız ka
lan bu emıtln harabe Jlo.. 
wltlannda. tarlbl llbl
Nntlerlnde aç ve cıplak 

lnun1ar plnüllJOr " ... 
ceU,or. 

B '•mh1vm Ralld, Datnl, 
~. Bukoleoa, Por

ftra. Katnon. mukaddt11 ve altın 
IU'&JlUI bu yam&0ta y&pılnitttJ. 

Ben buatn bu meehur Mllltin ta
rW bir yapmnı tanıtacatnn: Çat
ladıbpldaltt (Juatinly-..n "vi • deru
ltn Teodoe D (4Ci0-408) Arayı • 

Dan HM Jllduı'bfri ayakta dur-
1811& ""'8• .. l&ra)'1 ;relllden 
tetkik ettim. Beledi)~n. müze
mizin pek te (huenat defteri) ne 
~ilecek mühim .weylw ~Ttn
dim. Hemen mUıeye haber ver~)'im 
ld tarihbı metpJmr ( Bukoleon = ö
ldla - ulan) heykelinden ulam 
da burada buldum. Ufak bir ka11 
ile uırlarm aı'adığı bu heykel or
tqa çıkacaktır. Saraşm harabesi 
tı.rindeld kartal JUVUI gibi 'bir 
kulübede .a lleDedenberi otUl"&ll t. 
JJet kaptan bana (Bukoleon) ada
llDI s&terirken bilcWderiııl ,öyle 
lnlattı: 

G irdiği yere medenivt>t ve 
umran mtı 'dMl göttlrerı lo

komotif mhklan İstanbul icin bay
t\ıt llMi olmuttur. Demiryolu Ye
dikllleden Sirkeciye kadar uunır
lten mutta. kuma ve bomba tarl· 
hin blnblr pırlanta yadiglnnı ma.b 
fttmi9tt.r. O vakit clem.ieyolunu 
Yeditule kapwncian Be7Ulda p. 
tinrıtk istiyenler V&l'JIUI, fakat bUı 
beyinsiz sadrazam buna mlni ol· 
mu.ıur. Tren JtlBttı:UYen aaraymın 
ayakta kalan son enkamıı da yı
kıyordu. Arute 90bPdflld kııı1t
YI himaye eden ~ amatar 
arboloı doktor llu.el'ln verdt~ 
tahallatla Mr ayduıbert tamir edil
meye baflanllllfbr. ltmdl ayakta 
d&t kemerle ~ bbbe ftl'dır. 
8'anlann lttmerlwl tamir tdllmlt· 
Ur. Oeltoek ..... laft1lll lıd
.. v1meto ltaplalaaoü " cltnk 
tarafllldut ~tlaldan da bp&tda
oabD ... Sanım den.il taraflada tlç 
penoende .,. enıtrlnde bet taraqa 
&3'all ile Möa11 ı..tta ...... 
ele muJatllm btb"dı iki .aenner 
IGtwa nı ••• 

Ben Çatladıkapmm Uz.erindeki 
kitabe ne kapmm llOlundaki bir "6 
kg JQatiaitenin armumı bukhl2a 
Te l'eailnletiai alclırttnn. Tra ... 
Qıerklll a&raJdan döld.Uen ,...._ 
n da fotofrafla teebit ettim. Dok· 
tor h.UISel bu 1&raYI brtvacalt 
hlJtkmd& balla tfmmlt vertrbn 
dedi ld: 

" - 1 ıtmabtılun flltfl 1cadar eıı. 
da zengndw. lattltWNltı 1/fllıtu .u 
~ğa Mıtiı11 tllteya, ilitn cltem' H• 
... • eaerterift ~aeı by.. 
Mef"9ı' .,...,.. • -~ ,,,. ,........,..,...,.,,..._vea. .......................... 
--~ ,....,......,. 
Mırlar. Bu °" ..... ~ .. _,... 
.h eaer1'ri """ tli11yaMG ~ ,... o mMt lttoAhı Mr .., .,.. 
-~~, .. ~~ ........ .. ..,,.,. ~. ... ... ,.. ..,.. . ...,.~ 
Ş imdi ayakta duran bu l&l'a• 

11b IOIUlldaki tenw kultll-
11 ~ Qatl .. ıJrtpt ...... illa 
Al'lll .... .,.,....._ ~ ... 

Dl idi. Burada yalııu İmparatorluk 
clonaomuı demirlerdi. Ticaret filo
au buraya alınmamı. Bu Jfmanm 
aal taralmda kilQUk bir ada -ki 
blll yeri bellidir· ve u.eriade de 
bir 11l•nm ökUaU parçalarken ya
pllmıt heykeli vardı. Tamamen be
yu mermerden yapılan aaray rıh
tımm kenarlan da birçok kıymetli 
hayvan heykelleri ile sUslenmişti. 
Şimdi sarayın duvarında hala gö
dilen .tara oturtulmut (24) direk 
""'thPm tbıtt1ae altm llWıatarla 
(Aizze) tablolan teabit edilmişti. 

Burada bir de numune balık havu-
1\l vardı. lstanbulun bugtln bile 
mahrum olduğu bu havuzu Bizans
lllar H ,5 uır evvel yaptnlllardı. 
Bu aathımalldeki eekı. aaraydan 
bu nhtnna inen kapalı yollar var· 
dı. Rıhtım ve yalı an.ylar p ka1 

matbran bir .enstnıtk ar.ederdi. 
San.ya gelen bCltUn miAfir hU· 
ldlmclarlar, ecnebi eefaret heyetle
ri evveli. bu rıhtıma çıkarlar. IOll· 

ta da buradaki kapıdan 1&r&ya gt. 
rerlerdt. Kudüs Kralı Birlnlci A· 
mor 11 n tarlhlnde Blaans lmpan 
ratonı Amanoel Kornnen tarafın
dan kabul edlldilf r.aınuı gemileri 
bu Umana yaaa,m19.,. kendlli de 
bu ntıtmıa çdmuflarcb. 

Y edinci Koetanttn (812 -
952) ile Abbasi Hailleler

den Dmıalttedtrbllllh arumda 
yapaıan bir wlh muahedeetndeD 
IOlll'a HalitelllD ı.tanbula pchr. 
ciiii Mfant M19U de bu ..... 
aara,a aııaa.rat ağirlumuftı. • ..,. •• Qtm,....,. 
!erinden biriBl de bllttın Biana tm. 
,.,....... ft Pr••••l•riala ...... 
tald Ptadlft ..,.s& ....... tal· .............. ~ 
'-lltPll ...,_ &lnlırlal ..... 
rada ....... Alıln atDta ..... 
lllldt ~ aaımm .,..... ............ ~_.. ........ 

.. _ Ne d_. lnedl ...... ..ı.,. •. 
libyOrmn • ..._Efendi.,. 

"-~ ae 'VU etea
dllll f llllıdea .. BallrU mdcltıelllcle bir 
OymKÜ~ dWdllat ~I eler 
lltlllaade IMa)'l'UIDl'9L •• ~ cltlk 
dlunı ~k totn de blr'tnhlur w 
lmtlyua lhtl.VMllB \'&l'dır. tnhl9ar ., •• 
maaa bend~lz dUkld.nı lfletmeve 
bafladılct&n IOllN bir dlierf de pffp 
yambafrnda t.41' dtlkkln .... 
Jc' r \'ti ldablmıe.nkabet edip~ K9-
Ur. ü IJ 

... _, ____ .... ,. devlehı ~ 

oek 1191 ua1ar IBtlıap b..,,.,.1111 .. 
Bunlar hep ı:enç ve ~örcüsüz, malt. 
matam klımelerdlr. Bil' meaele ,ftra.. 
yı devlette menuabahs olup müna
kaşa edlldlkte elbe~ld, Mkl aza~ 
kiram mtlakereye lttlrak ederler. Ve 
at uayt kiram ile ll'll ~Ylll •••iMia nıll tarafından reye koaal· 
._.,.. ~rler. Rey nrmelr sama-
• pllaee, yml uayı kiram. he~ .....,.ye.,._ bir )'ftlalal edin· 

dfklM'I ••"'l~ eeplerlnden ~· 
kanrl•ar. OnlerbtdMt ....... ,. he • 
rine atarlar. Eğer haesyatmu yere 
~ "reyh .archr." derler. Eler 
hacwyatmu yere yatma,.., ta ayakta 
.,.,.,. "reyim yn'lctut" derler." 

• 
lla •tN- alt .......... flknlarda 

lllrl de ....... o....... ......... Blıeyta ..,. 
ttltUa " .... IEMlp!I ..... ft ..... 
dnlet ....... .. .... ytlbebnlttL 
..................... rey topllJaa 
~let ............... . , .... , ...., .. .,. .. ..,.. .. 
••rr 'tll.w ....._ 

llllseyb; Rey, Wr mllddet clalam 
...... tabt ....... lllr .. 
ftD ~. Nihayet layana • 
... • .._ "'*'- ........... bhk 
illa p•t• WI • 

A......,__ A'I DiN 

... bu .............. edllwek 

............ ..,.,.da ..... .... 
,-----.~~-------------'-------------------------

OKLJYUCU MEKTUPLARI 

........ ..... 
fet diyor ki: ...._ ıetlrlp t.llm etmlftlr. Bü1 • 
"- Eminönttndekt blr \iyiden p. ..._ .lalta ~ yemy.,.U. ldlfltl 

118 ,ua u bntlıak ... paket pipo tlttla vanllr .... ~ ... kalla • 
ttWlaU a141m. PtJL..u &Qtan. TlltUa ........ 
iQil~ itli' llal4e tttnil oıktı. &...u.aae mit o....,_ Wr •olma•· 
Paketi M71e ,otUrdlbn. Açık oldujU dan dolayı ,mtltfıerl W7le llapl bpl 
iibı geri almadı. tnhisatm 1&t19 de • dolafmalı mıdırf ora.,-... ,_. 
pa.una mtaraout ettim. M atiP bder llüll .....,.,_ Ilı • 
Oraciald memurlar. n• libi b1r mu• ,..... ldlftıl lıllnmt .. ...,_.,. 
amele 1'Pılaoatma btlmtdiklll'I il~ ,..,. pUetl ....., lılr ...., '"' 
paketi kabul da etnıi,vorlal'. n im- ............... , •••• 
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Günün kadınları: 

Lindberge nazire 
yapan kadın 

11 • 9 • 936 ~ ==:::::ıı'.3 

Savuşturulan bir facia 

Şişli yolundaki tramvay 
kazası nasıl oldu? 

H od ırl m ~yd an!· 
500 lira koyduğumuz güreş için 
Müliyim "ben hazırım,, diyor 

( Dinarlıdan ve T ekirdağlıdan cevap bekliyoruz ) 

l Arabasını iki tramvayın ara-
1 sından geçirmek isfiyen şofô·r, 
l hadisenin başlıca mesulüdür 

' 
Mülayim, Dinarlı ve Tekirdağlı a

rasında yapılacak iddialı ve ciddi bir 
güreş için 500 lira koyduğumuzu dün 
ilan etmiştik. Dünkü gazetemizin 
aıpor kısmında üç pehlivan arasında 

yaptırmak istediğimiz l,'Üreşin şartla 

rmı ve son mlihletini de bildirmiştik. 

Mis Markam 

Telgraflar, şarktan garba doğru 

Atlas Okyanusunu ilk geçen kadın 
tayyareci Beryl Markamın yeni Is
koçyadan Nevyorka gittiğini haber 
veriyor. 

Lindberge nazire teşkil edecek de 
recede muazzam bir uçuş yapan bu 
İngiliz kadını 31 yaşında. sarı saçlı, 
mavi gözlü ve yakışıkhk bir kadın
dır. 

Hattan fırZ1yan tramvay kazadan sonra .. 

Dün, lstanbul yeni bir Şişhane fa- dir. Şoför Sabahaddinin Şişli polis 
ciası daha atlatmış, iki tramvay ara- merkezinde ifadesi alınmış, vatman
basmm elliye yakın yolcusu büyük lar da izahat vermişlerdir. 

Dün Mülayim pehlivan gelip beni 
buldu. Yaptığımız bu teşebbUsten çok 
memnun olduğunu ve kendisinin Te
kirdağlı ile olsun, Dinarlı ile olsun 
güreşmeğe hazır olduğunu bildirdi. 
Şimdi söz Dinarlı ile Tekirdağlıya kal 
mıştır. Bu iki pehlivanın çok taraftar 
lan olduğunu da bilirim. Hele son za 
mantarda Dinarlının şöhreti Mülayim 
den fazla yayılmıştır. Bizde bir adet 
vardır; ekseri pehlivanların taraftar
ları pehlivandan fazla atar tutarlar. 
Biz ciddi müsabakalara ve kıran kı
rana güreşlere yol açacak şartlarda 
yaptll'acağımız güreşte taraftarların 

iddialarını da kökünden halletmek is 
tiyoruz. Mesela bakarsınız, Değirmen 
derede bir güreş olur, orada filanca 
pehlivan bulunamaz. Köyünde yahut 
başka bir tarafta işi vardır. Yahut o 
güreşten haber alamamıştır. Veyahut 
o sıralarda idmanlı değildir. Taraftar 
lar arasında hemen bir münıkaşadır 
baflar. Derler ki; Değirmendere gü
reşinden kaçtınız. Gelseydinlz sizin 
pehlivanın sırtının nasıl yere geldiği
ni görUrdUnüz. 

Mülayim Pehlivan 

Londrada şık giyinişi ile tanınan 
bu kadın kırlarda erkek elbisesi gi
yer, ata biner ve bilhassa yürümelf.
ten zevk alır. 

Bery evlidir. Kocası Mansfild 
Markam sinema rejijsörüdür. Kayın 
babası milyonerdir. 

bir kazadan tesadüfün yardıını ile Tramvayın vatmanı anlahyor: 
kurtulmuştur. Bir muharririmizin Çok fazla hasar gören 159 numa .. 
vak'amahallinde yaptığı tahkikata ralı tramvayın vatmanı 249 Ahmet 
göre, Şişli - Bomonti yolunda geçen Reşat muharririmize hadise hak-

betti. lşte biz 500 lira koyduğumuz 
güreşle bu kararsızlığın önüne de geç 
mek istiyoruz. 

Yağlı güreş pehlivanlarımızın ek
serisi serbest güreşe başladtlar. Hep 
si taraftarlarile beraber biribirind~n 
üstün olduğunu iddia edip duruyor. 

kabul ederlerse yirmi gün evvelinden 
müsabaka tarihi belli olmuş olacak
tır. Bu suretle kimsenin, hazırlana -
nıadım, iddiası kabul olunmaz. 

Tayyareci kadının 7 yaşında bir 
oğlu vardır. 

bu kazanın tafsilatı şudur: kında şunları söylemiştir: 
Çarpı,ma na..ıl oldu? "- Bomontiden hareket ettim. Şiş 

Tünel • Şişli tramvay hattında ça- liye geliyordum. Kamyon, birdenbire 
hşan 159 numaralı vatman Ahmet solumdan geldi, tramvayın ön aol ta .. 
Reşadm idare ettiği 249 mo~ôris nu- rafından taktı. Ben kontrol kolunu 
maralı tramvay, saat 16,18 de Bomon mıknatısa kadar çektim. Fakat kam .. 
ti durağından kalkmış ve Şişliye doğ yon, biraz daha ilerileyerek önüme 
ru ilerlemeye başlamıştır. Karşıdan çıktı, arabamı epeyce yolda.n çıkardı 

Bazan meydan yok. dersiniz. 
Bazan para yok. dersinlz. 
Bazan da hasım yok. dersiniz. 
lşte biz hem meydanı, hem hasmı, 

Avusturyanın en muk
tedir kadını: Gleich Bizim yapacağımız ~reşle boş id

diaların, havadan mazeretlerin de ö
nüne geçilmiş olacaktır. 

hem de parayı buluyoruz. Ağalar: da 163 motoris numaralı 293 Musta
fnnın idaresindeki Şişli - Tfinel ara
bası görünmüş ve Bomonti - Şişli yo 
lunda iki araba biribirine hıı.yli yak
laşmıştır. Tam bu sırada, Sular ida
resine ait şoför Sabahattinin idare
sindeki 194 numaralı kamyon, gayri 
nizam! ota.ı"ak"yolun solundın gelmiş 
" !Al ..ı ı:ı.\Jautıı. cı.1 cS.<> ..... .Ja.u t;;t:lfHu;;h. :.... 

Hodri meydan ! ! 
Mülayim gibi, diğer pehlivanlar da Eşref ŞEFİK 

Günler geçer bir düğUn nıUnasebe
tile bu sefer Boluda güreşler yapılır. 
O güreşlere de Değirmenderede ka
zanını' olan pehlivan girmemiş olur. 
O vakit te Bolu güreşlerı1ie giren 
pehlivanın taraftarları ağızlarını a
çarlar. 

Taksim stadındaki boks maçı 

Romanyalı boksör ilk 
1 

temiştir. Direksiyonu böyle dikkatsiz 
ce iki arabanın g~it noktasına doğ
ru kıran Saıbahattin, vitesi açmış 

ve Şişliden gelen tramvaya bütün hı 
ziyle çarparak onu yoldan çıkarmış 

ve sonra olduğu gibi, sağd-an gitmek 
te olan tramvayın soluna yüklenmiş
tir. Bu çarpış ikinci tramvayı da bü
yük bir gürültü ile yoldan çıkarmış
tır. Tramvaylar öndeki salımlıklara 
ve kontrol, cereyan cihazları parça
landıktan sonra durdurulabilmiştir. 

Kamyonun arka tarafı ezilmiş, sağ 
kısmı tamamen kırılmıştır. 

Eskiden TUrk pehlivanlarının ha
kiki seçimlerini yapabilecek büyük 
müsabakaların tarihleri aşağı yukarı 
belli idi. Her baş pehlivan o tarihe 
göre idmanını tamamlar vaktinde er 
meydanına çıkardı. Bugün Kırkpınar 
güreşleri oluyor, Silivri güreşleri de 
yoktur. Böyle muayyen ·zamanlarda 
büyük güreşler olmadığından başa 

güreşen pehlivanlar tam idmanlı va
kitlerinde biribirlerile çatışamıyor • 
lar. 

maçını pazara yapıyor: 

Türk başpehlivanlarını muntazam 
\Ye vaktinde iyi ilan ediimiş müsaba:
kada iki kere görebildik. O müsaba
kalarda Ankara ve Taksimde yapı· 
lan Tilrkiye ba,pehlivanlığı güreşle
riydi. O güreşlerde Kara Alinin ra
kiplerine faik olduğunu anlamıştık. 
Taksim ve Ankara güreşlerinden son 
ra yağlı güreş pehlivanlarımızın vazi 
yetleri yine karıştı. Her önüne gelen 
bir taraftaki güreşe girdi. Het' pehli
van bir tarafta kazandı, yahut kay-

Boksör Melihle döğüşmek üzere Ro 
manyadan getirtilen Romanya yan 
orta siklet Romanya sampiyonluğu
na namzet olan Teodorisku ilk maçı
nı bu pazar günü Taksim stadında 

yapacaktır. Evvelce ayın yirmisinde 
Melihle karşılaşması kararlaşan Te
odoresku maçı nahak yere lstanbul
da bir hafta bekleyeceğini ileri sür
düğü için Melihin bir hafta evvel dö 
ğüşmesi düşünülmüştü. Melihin id .. 
manlarda bazı arızalara uğradığı ve' 
bu hafta döğüşmesinde mahzur olc).tJ 
ğu anlaşıldığından Romanyalr gib 
kendisine pek güvenen bir adam kar 
şısına tam idmanlı ve tam sıhhatli 
çıkması şartı hatırlanarak Romanya
lr ile ilk maçı yapacak biri aranıl
mıştır. 

Romanyalının çok yüksekten at
tığını ve kendisini dövebilecek kud -
rette Türkiyede birkaç boksör çıka-

Sovyet Rusya seyahah hazırlıkları 

Dünkll toplantıda bulunan 3porculaf' 

Sovyet Rusya tarafından spot te- hakkında izahat verilmiştir. Sporcu
masları yapmak üzere davet edilen lar, 14 EylUl Pazartesi günü saat 4 
Halkevi sporculan dün Halk Partisi te Galata rıhtımından hareket edecek 
Istanbul merkezinde saat 10 da bir ler ve ilk müsabakalarını ayın 19 un 
toplantı yapmışlardır. da Moskovada yapacaklardır. Ayni 

cağını ileri süren boksör Kiryako Ro- ı 

manyalının meydan okuma.sına mu-1 
kabele ederek ilk maçı kabul etmiş
tir. 

Bu suretle takarrür eden pazar 
günkü maç hakkmdaki mütalealan
mızı son güne, yani pazar sabahına 
bırakıyoruz. ı 

Romanyalı ile Türk boksörleri ara j 

1 

Gercy Gıeoci' 

A vusturyada çocukların selameti 
ile meşgul olan bir kadın vardır. A
dı Gerty Gleich'tır. Bu kadın ÇO • 

cukların selametini temin yolunda -
· ki faaliyeti ve muvaf fakıyetleri yü

zünden (Avusturyanm en muktedir 
. kadını) unvanını kazanmış ve bu 

:m, Pazar 1ftrya1ro .ıte tm maçını 
Taksimde yapacak olan Romanya 
§ampiyonuna kar~ gel.ecek hafta 

çetin bir maça hazırlanan Melih 

sında iddia haline giren bu ilk maçın 

· Unvan tanınmaya başlamıştır. Gerty
nin aylığı 1.000 liradır. 

yırlı olmaz. Her yiğitin kalbinde bir 
aslan yatar. 

Çırak uıtcuını dövdü 
Şimdiye kadar boks tarihinde az 

görülen bir vaka oldu. Hafif siklet 
dünya şampiyonu Kanzonçri ile o • 

neticesine göre Selimin Romanyalı 
nun senelerce çıraklığını yapmış olan 

ile döğüşüp döğüşmiyeceği belli ola-
Lou Amber ismindeki lıoksör Nev • 

caktır. 
yorkta karşılaştılar. 

Y olculann telaı ve heyecanı 
Her iki tramvayda bulunan yolcu

lar, bu ani çarpışmanın dehş~tile fer
yada başlamışlar, kendilerini kurtar
maya, pencerelerden a~ağıya atlama
ya çalışmışlardır. Bu arada, kadın 
yolculardan hayli korkanlar, hatta 
bayılanlar olmuştur. Fakat hem vat
manlar, hem şoför, hem Ge yolcular 
bu müthiş tehlikeyi anzasız atlatmış 
lardır. Büyük bir facia yaratmak is
tidadını göstermiş olan kazanın yal
nız maddi zararla böyle hafif savuş
turulmasındaki amil, akşam seferle
rinin yeni başlaması ve arabalarda 
mutattan çok az yolcu bulunmasıdır. 

Tahkikat baılıyor 
Hadise, Şişli ve Bomonti muhitinde 

duyulunca, çoluk çocuk, kadın erkek 
bütün meraklılar caddede toplanmış 
ve tramvayların etrafım sarmışlar
dır. Polis, tahkikata başlark,~n seyrü 
sefer ve tramvay şirketi fen mühen
disleri de vak'a yerine gelmişler ve 
vaziyeti olduğu gilıi tesbit etmişler -

Maçı tertip edenler Romanyalının 

bu hafta behemehal döğüşmek arzu
suna birinci maçı kaybettiği takdir
de ikincisini yapamayacağı şeklinde 
mukabele ettikleri halde Romanyalı 

On beş devrelik maçın dokuzuncu, 1 
onuncu ve on ikinci devrelerinde Kan 
zomeri çok güzel döğüşm\iş ise de 
maçın sonlarına doğru yorulmuştur. 

razı olmuştur. Yani bir nevi peşin pa 
zarlığa girişmiştir. Romanyalı bu pa-
zar yapacağı maçı kaybederse, Me

lihle çarpıfmak imki.nmı tehlikeye 

koymuş olacaktır. Fakat buna rağ

men bu pazar .döğiiş.mekte ısrar et
mektedir. 

Biz Romanyalıya §Unu hatırlatı
rız : 

Bir çırağın ustasını dünya şampi
yonluğu gibi mühim bir mevki için 

dövmesi ve şampiyonluk kemerini us 

tasmdan alması boks tarihinin pek 
nadir kaydettiği bir hadisedir. 

Balkan oyunlarına gidecek 
atletlerimiz 

Şoför ~abahattin anlatıyor 

ve o zamana kadar frenlerim para ef 
mez oldu. Arabamın hasarı, ön tara· 
fm tamamen parçalanması, kontrolö 
rün ve camların kırılmasıdır. Kalça• 
mm sol tarafı biraz ezildi. Fakat muz 
tarip etmiyor. Sağ kurtulduğuma şülC 
rediyonım.,, 

Biletçinin anlattıkları 
Ayni tramvayın biletçisi 220 Meli• 

met te hadiseyi şöyle anlatmıştır: 
0

- Kamyonun çarpışı çok ini vd 
korkunç oldu. Araba, hemen parkeo 
nin üzerine dönüverdi. Yolcular ba • 
ğırmaya başladılar. Bereket versiıı 
ki, hepsi, güneşten kaçarak, sağ ka .. 
napelerde yer almışlardı. Kalabalık 
yoktu. Bahriye zabitletinden Kemal, 
Süvari mektebi komutanı yüzbaşı Rl 
za yolcular arasında idiler. 

Ya bu kaza, akşam servislerini ya• 
parken başımıza gelseydi ... Geçmiş ol 
sun, hepimize .. ,, 

Tahkikat devam etmekt~clir. Fe:ıı 
heyetleri bugün raporlarmı verecek'" 
lerdir. Tramvayların maddi zararları 
6 bin liradan fazla tahmin edilm~ 
dir. 

Halk Partisi idare heyeti azasından gün bisikletçilerimiz de 100 kilomet
ltahmi Atağın bulunduğu bir toplan- re yol üzerinde yanş yapacaklar ve 
tıda kafile reisi Cevdet Kerim Inceda- gece güreş takımınız Ruslarla. karşı-
11 tarafından sporcularımıza. seyahat !aşacaktır. 

Sporda bu kadar burnu kaf dağında 
olmak iyi değildir. Alemin yumruğu
nu Bozdoğan armudu sanmak ta ha-

7 inci Balkan oyunlarına iştirak 

için hazırlanmakta olan atletlerimi • 
zin Eylülün 23 ünde hareket etmeleri 
takarrür etmiş ve keyfiyet Atinaya 
bildirilmistir. Kontrolör nozisyon• par ça1.antın tramvayın hali 



• ...... ---- -- ----------- - - ------------ - ------- - - - -- - -- - - -- - 7 

YUl'Ollavya ordusunun muhtelif 8llUf1anna ait objektif 

Dostumuz Yuğoslavya
nın kudretli ordusu 
"Tan,, objektifinde 

Bitin Balkan Yarmıad.LiDUD fi· vulyet.lndedlr. 8evk ve k1are, talim 
~ .-it idi' arui llserhıde yer- 'fe terbiye halnmmd•n, bu ordu ve • 
letmt 'bulanan Yupl&VJ& Kralblt rllen emri bqarmü huauaunda Jlls
latbmmel bir devlet kara~terl can- de yQs bir harp bbD1yetlni nefBiııde 
landlrmattlıdlr. Orta Awupa De Bal· mullafua etmektedir. Ktltebı18181a
lraa A.'mıpuı arumcla otoriter bir rm fikrine latlnad ederek aöylenebllir 
'-1ı miıftel* olan Yugosla9Ja bu- ki YUIOBl&vya plyadelıl blltiln elinde 
llbı Avrupa llyul mtlv.ueneebıde butundurdqu moclenı llllhlatm tam 
'atılaıJrkak ld ...ıı bir sulh uuuru- telllrln1 vermek huauunda kelimeuin 
'-· 'l'Urldp Be doıltluk ve ittlfak tam m1Dbile olpnlaflDJfUr. 
lldbwıebetlerlne l&hlp bulunan Yu • Yuımlavya topçuawıa gelince, m 

lallavya bqQn h• baJamdan kuv - 19Dl toplar ~- dost ve mtıtte
~ ve k1ldretU bir orduya da malik & YUIOlllaVJ& orduu hayli talim 
1lbı..ame1rtacbr. KamJeket mldafauı Ye t.ldye a&l'llllıfWt· Bava Jmwetl 
~ ol4uta slbl llJul lcaplan ,eri bl'lmftmAaa da blı 'orcla Jlmt bava 
.. llltlaaP.j!k ~da Yup • ••'••-- eUnc1e ~ 
law,a ....... mAnuDe techlz .. .. .......... ~ ltıüat, a,ıe --
~ 1ılr .... ,.. Ye ~ eJemam• BIJOID ld clolt w mtltt.eflk Yugo1-
~ fm'wllJd nlllmlerde ... brU• Javpna llıadNtll ..... b•kktnda 
~.~~ Yu ~ _.... &alae lr.t!l ma 
~'' ~ ,ırmı lmlo$1,. tak .... ~. '•·ittir- BIJIUl ll'"""'Aanlara, ŞIDidl ..... ......... lmkkmc1& 
..... ......,. llltüaat edm 1111 _,.., lllrkao keUme 1lide ts&hd vfftllbn: 
~~ old~u lellller- Her Dd ..nda )'1lbıdU aNı,a 
~_. W.t ftmektedlr. Bu ordu doira Yupüv Jil1adeıil, topcalan 
' llllb -. .,._ıJ•n blkımmdan Tanklaft ve proJl*tor ~ 
~~ motma ve utJam 81llhlan e-~· 
-. ~. YqmJ&Y pi Doetumus ve~ YU'goe 
,,..... loalımda QOk atılpn bir tur- lavya ordunnu Amıpa4& ... 11ı bir 

........_ ldltleleflll'f ifadesi IUJh 1lll8Ul'll olarak ~ 

aki-1eri •• Yukarda madalyonda K r a 1 II P 1 Y E R 

Başvekil ismet lnönü 
ve çocuklan 

Ômer İnönü ile mülakat 
"Babamın en çok hoılandıfı ,ey, büyük 
itlerinin arumda boı kaldıiı zamanlar biz

, lerle birkaç aat geçirebilmektir-,, 

~, ,.,,.,._ ref'lüm w ~ ae Wr.,..,. 

BaaftkD ı..et ID&dblln Wrib.i • ye hlddetlenirf-
rhldm .mmJ1 Ye blrlblrblden terbi· Küçük Omer lnönU, hiç tereddüt 
,eu ,, ....ıu ... Baalardan lki8i etmeden: 
mbdmbd ltblll' c1eltbJh w tlcDncll· - Benim babam hiç hiddet!~ 
el pek JUDllD bit~ ım... Gali· mel, diyor, fakat eler blr tı yapar • 
ba 'babul ela Jumdi•\111 blru ful& ken onu di)ltlnmeaek çok tlzWUr. 
•viyor. - Baban hUBUlll hayatmda en çolr 

SofnA babal&rma en btıyUk bir neden 11evk dQV, bunır aöyler ml • 
umimiyetle: • .._baeıtnn ... Babacı • Bin! 
tmı .. dlye hitap eden bu.yavrular l- - En. QC>k neden mi sevk duyar! .. 
c;inde bu ktlçtlk kar& pın ımm ba- Bir an dtlttlnllyor IODI'&: 

buma öyle bir nazlanıp ve öyle tat- - En çok mevk duyduju teY pll
h, tatlı konUfUfU var ki, yemek l&lo- ba bl;rtık itlerinin arumda bi~ ~ 
nunda daima gözlerimi tıattne çeki- ça bot kaldJiı aman blzJerl etrafı. 
yor ... Kestane rengi bukleleri arum na toplamak, bizlerle birkaç saat 
dakl kJrmm kurdelAeım u.lbya, 11&1- geçirebilmektir. Babanım en fu1a 
bya bqmı bir JUi& eflyor ve babul· bundan uvk duJduluıw u.nnedi,yo • 
na hentıs nlan tell.ffu eclemJyen ... rum. 
vimJl kODUfUIU ~ durmaclan bir 187 Dl~ cevap veriyor. 
!el'. anla~ .. cımı dlnllyenlerin clu - Sen bUytldUjlln saman ne aıl • 
daklarnida llM8ll glll1lnuıemeler ya- mak nlyetlnclealn ! 
ntıyor, t.met Jıiöntıntın Ud oğlu, ter- - Ben bttylldtlğUm zaman ya u-
'blye ve neaketin birer nUmunem. ker, ya mtıhendia olacainn fakat 

Bu iyi yetittlrllmiı çocuklar uzun bundan hangisini tercih edecelbnl 
pan~n giyiyorlar ve kulaktan ~ henUz bilmi~. • 
lWt.~Jfla ~et. onlara da -A.1'. di,.,_,. .ukl6: •~•••·••• 
ha~~~- 1i4lC Udllfai ...... ,. • fen •Mtl• .. 
bablt.lanna nultınaeat Ja11 gec;mft- 1unma. Jlılılıi lialkııldr. 
ler. Ve bunu mtldrik olduktan da - Bunu ben ele clltlndtlm. U. .ı 
pek l•ik&r .... Vapıra alnllğlmhıden- halde öyle yapaeaiJm pllba!. 
beri hep kendilerlle konuşmak isti· - Ya erkek ka.rdetln, o ne yapa• 
yorum .Fakat onlan öyle gbe1 ve cak? Onun niyeti nedir!. 
tatlı, tatlı oynarken görllyonım ki, KtıçWt Omer lnönll gWtıyor: 
oyunlarım bomıaya gönlüm razJ ol • - Onun hiçbir fikri yok •• O tama 
nuyor. mile bana tlbl .... Sen ne olursan ben 

Om. lnin11-1ıdı7« de o olacafmı,, diyor. 
Vapur hmlre tam yaklıprken Ja. Kendialle da.ha falla koımpnamı • 

met tıaöntlntln Uç ..vtmll çoculunun a lmkln yok •• Vapar &mire pet 
en bllyilğil olua Omer !n&ldlutl ırama- ,.ıdqtı. Vapuru ~J& gelen 
raamdan cıbrkell gtrdBm ve ldeta tayyarelerin lellinl ıptl,arus. Ktlçllk 
,ol1lll1I keler sAli ~ yak1qtmı. 
ÇUnkll ba ıu..u ~ iateml • Omer Iıı&ıtlnden a,rdlyonm ft gll· 
)Of4um: verteye ÇJbyorum. Daha evvel oyu-

-~ dedlm, ben Suat Der nunu bcısmaya layamlıcblJm lçln tim 
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v111&- PDm• llmlml lılo lelttbı dik kendi bıldtıne htddetJenmekte • 
ml f Son •mularda Tan guetesin· ,tm. Klm.bWr amanla daha neler ket 

1 de gocuklarla mtlllkat aerlal yap • nupbllecektlt. ! .. 
mıttmı belki okumupundur. 

fAkl baJatb ktlçllk deUkanh ,uza. 111.t DERVIS 
.. baktı Ye: 

- Ob4'D. efendim. Dedi laml • 
Dilli~ _ KM+•uJı- gocuklar aramıda 
....... ~11 i!IUJonlllm. l'a 
llat • , f ( .. :nıaa 

Tabanca ile 
o~arken ••• 

Küçük bir çocUk kaza 
neticesinde öldü ~ifl.I''"=-= .... ,....... 

~ll.a efaHIM .... • 1C11mak Ödenif, (BUUlll mubablrlmfıl • 
....... ,. • den) - BaraJ& '-il Kim na!ü19-

- SB11ıa blbıa ,..._ .. ı. . ... 'Umarcü MSJl,O: .üdullali 
bam QOk ...- mlllnT otlu cm 8f ,._,.., :Mellmet. l>lr. 

......... Ben babamr pek tok •• ~ ~--~ 
mm. lardlD 1*tr • ....... tlabetlJe,..... 
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damtT .. O*.m~lllrclnleta- c1m) -Deiljı_..,. ~ 
dam o1ctala *- mi. V61ad J..m.t ,_ Wr Wu• tut JhuiieJer. tara-
tnenll o14uta •• - ..... ,. fDldaa dBllMlll' ,. ,...... .,.,. 

tile ~ gllJlkillllt)at: ~nı.-
- BeD ....... a1dala ICln• Wlr& ~ ...... ~ " 

ftl'lm. Biç etekl cOaeUerl dllllmiae • HJ't ~. KIMhnih ciılıd fta 
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4JOk 18V81'. Babam iyi bir devlet a • uopmD ~-
damı oldala kadar Ye iyi bir asker Vhm 111lca4ele c.lyetlndea: 
............. -~- , ... de bir babldlr ı.tanbul .....ıe ,.,~. ~ 
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lzmir fuarı umqmiyet itibarile 
·muvaffak olmuş bir eserdir 

Mısı.r pavyonu, medeni ve olgun Şark 
zevkinin bütün hususiyetlerini taşıyor 

Muntazam yollardan süslü ve temiz bir insan seli akıyor. Büyü~ 
zahmetle yürüyerek paviyonların arasına güçlükle sokuluyor~z. 

İzmir, 8 (Sureti mahsusada gi • 
den arkada.,nmızdan) - Sıcak bir 
rilzgir hatif, hafif eserek esvabı • 
mm eteklerini dalgalandınyor ve 
b~nna bağladığım renkli mendil • 
den çıkan saçlarımı dağıtmağa caba
hyor. 
Oturduğum tara.sanın biraz ileri

sinde muazzam bir havuz var. Bi
raz ötede de üstü bayrak ve ışıklar
la süslü muazzam bir tiı.kı hatır • 
latan kapı görünüyor • 

lnıan ıeli 
Muntazam yollardan süslü ve 

temiz bir insan seli akıyor. Sanki, 
:A.vrupanın en büyük ffehirlerinden 
biri olan Berlinin en bel • 
li başlı ve güzel eğlence yetlerinden 
biri bulunan Luna parkın umwni 
manzarasını seyrediyorum. 

Bu benzetiş, ne Berlindeki Luna • 
parkın aleyhinde, ne de lzmir bey • 
nelmilel panayırının lehinde bir mü • 
balağa sayılmamalıdır. 

lzmirin ortasında.ki bu büyUk, 
fakat buna rağmen iddiası gibi he
nüz beynelmilel olamamış sergi, ha
rici görünüşü, paviyonlarm tertip 
sırasiyle ışıkları ve genişlikleri ile 
hakikaten Avrupai bir görünü.'.jte .. 

Sergiyi dolduran kalabalık, bir 
:Avrupa şehrinin kesa!etini gösteri
yor. Ve sergi hiç şüphesiz ki, bu ba
knndan da muvaffak olmuş sayı • 
labiliı; .. Macar orkutrcuı 

Tarasadan a§ağı iniyorum. Sergi
nin içinde yeni yapılmış olan bu ga
zinoda resmi küşat gecesi verilen 
ziyafete rahat rahat yer bulunmuş • 
tu. Böyle geniş bir eğlence ve 
resmi kabul lokaline sahip olan İz
mir şehri hakikaten bahtiyardır . 

Alt kat salonda güzel bir Macar 
orkestrası var ... Ve geniş salon ma
sa bulunamıyacak kadar kalabalık ... 

Müziği harikulade, servisi kusur
fUZ ve mutfağı pek fena olmıyan bu 
gazinonun bir tek, fakat milthi~ bir 
kusuru var. O da pa}\alılığı.. Bura -
da mini mini bir fincan kahve otuz 
beş kuruşa içiliyor. Ötekileri siz he
saplayınız .. 

Bütün dünyada kendi nevinden o
lan lokaller içinde hiç şüphesiz ki 
sergi gazinosu pahalılıkta rekor kır
mıştır • 

Pavyonlar arasında 
Çakıl taşlı yollardan ve büyiik bir 

ka.J.a.balık içerisinden A.deta zahmetle 
yÜrüyerek paviyonların arasına so
kuluyoruz. Serginin henüz ilk gün • 
leri olmasına rağmen, ziyaretçilerin 
çokluğundan paviyonlar rahat ra • 
hat gezilemiyor. Paviyonlan yakın

dan seyre ba§hyoruz. İlk girdiğimiz 

paviyon Sumer Bank paviyonu. 
Bütiln intizamına rağmen, İstan -

buldaki laalettayin bir Yerli Malla:
pazarı camekanmdan tenevvü itiba
riyle çok daha fakir ... 

Sovyetlerin paviyonundayız .. Gra
fiklerle, rakamlarla propaganda kıs
mı harikulade zengin olan bu dost 
ve komşu devletin paviyonu ayrı
ca da fabrikaııyonlarının nl.mune
sini ayni cömertlikle ve ayni &ekilde 
gözü ve tecessüsü doyuran bir bol • 
lukla vermiş .• 

Mısır paviyonu medeni ve olgun 
bir şark zevkinin bütün hususiyet 1-

lerini taşıyor. Ve sergide en fa.Zla 
dolan ve en çok ziyaretçi.si olan pa-
viyonlardan biri... _ 

Helen paviyonunda, kimyevi is
tihsaliitm Yun8llistanda pek kuv -
vetli olduğunu ve boyaqlık gibi pek 
esaslı olan bir branşm büyük yer 
tuttuğunu görüyoruz. 

Diğer pavyonlarda 
Şimdi, geniş yoldan geçtik. Sıra 

• • • .... 

... ,, 

Jzmir /uarımn en giizel pavyonl armdan ~iri: Trakya pavyotımıdan 
bir g örii.nil§ 

ile diğer paviyonlan geziyoruz. Bun- seyredilmeğe değer .. 
la.r arasında nazarı dikkatimi ilk İstanbul Ticaret Odası bu pavi • 
çeken, _Kocaeli paviyonu oldu. Diğer yonların üstilne sarı güneş .i§JenmJ.f 
vilayet paviyonlan içerisinde Trak • mavi bayraklar dağıtmıştır · 
ya paviyonu teşhir ve tertip husu - Bu, İstanbul bayrağıdır. Ve biz 
sunda lstanbuldan sonra birincidir. sergide gezerken o bayraklan gör. 

Trakya hakkında umumi bir fi. dükçe kendimizi bir parça 1sta.nbul
kir veren Modern ve güzel propa - da hissediyoruz. 
ganda broşürleri ile hatta propa • Serginin muvaffak paviyonların • 
ganda cihetinden 1stanbula bir fai • dan biri de Moskof paviyonudur. 
kiyet göstermiştir, diyebiliriz . İnhisarlar köşesi, kusursuzdur. tz-

lstanbul Ticaret ve Sanayi Oda- mir paviyonunu tenkit etmiş olma · 
sının paviyonunda da bir güzellik mak için ondan bahsetmek istemi -
ve modernlik var. Deri fabrikaları - yorum. 
nın bazılarına .tahsis. .edilen köşede Çok ileri ve çok modern bir şehir 
gördüğümüz eldivenlik gri, bej de • olmak istidatlarını gösteren bu 
riler. kahverengi, siyah iskarpin şoehrin paviyonu, gelecek senelerde 
derileri köseleler hep birbirinden şüphesiz daha mükemmel hazırla-

' • nııcaktır . 
güzel... · t · 'b · Gene. İstanbul fabrikalannpı ör - lzmir panayın umumıye ıtı arı-
güleri, döşemelik kumaştan, üzerin- le muvaffak olmuş bir şehirdir .. 
de dikkatle tevakkuf cdilmeğe, iyice Suat DERViŞ 

Amasra, Bartının sayfi
ye yeri haline ge~iyor 
Zengin maden damarlarının işletil
mesi, Amasraya refah getirecektir 

Amasra limanının uzaktan görünü~ 

Amasra, (Tan) - Bartına. on sc. - Buraya uğrayan turistler, t.opraIC.la
kiz kilometrelik bir ~osa ıle bağlı o- rmda tarihi eser gömUlU olıın •ehri, 
lan Amasra, Karadenizin tuihl ka- alika ve merakla gezmektedirler. 
sabaların~n birisidir. Bart:ının bir Ahalisi kıamen balıkçı, kısm•m kayık
ithalat iskelesi haline gelmiştir. Bar- çıdır. 

tın boğazına fırtınalı zama11'arda eş- Kasabanın civarmda zengin maden 
yfl çıkaramayan vapurlar, yü~lerini kömilrU damarlan vardır. Kuvvetli 
Amasra limanına bofaltırlar. bir sermayedar bulunmadığı için ~im 

Şosenin bazı yerleri bozuk olması
na rağmen yaz, kıt seyrüserere clve
r:şlidir. Flibe tarihi eserler bakımın
dan zengindir. Etrafı, Cenevizlerden 
kalmış bir surla çevrilidir. 15 dakika 
mesafedetlhedesten harebalcri vE.r • 
dır. Bu arada Ku~kayalı dronilen bir 
de kaya içinde büyük bir kartal ne 
kafası koparılmış bir heyk ~lin ttra • 
fında birçok kitabeler m~vcuttur. 

.dilik işlenememektedir. Açı\.ın ocak
lann hilkflmet eliyle tekrar faaliyete 
geçmesi, Amasranın tarihi ve iktısa
cli kıymetini ).'ilk11eltecek, bu yüzden 
köyler ümrana kavuşacak, halk bü
yUk bir refah içinde ya.şayaca.<tır. 

Deniz kenannda güzel bir park ya
pılmı,tır. Ata.tilrkiln bUıtleri parkı 

siislemektedir. Kasaba, Bartının say 
tlyelik bir yeri halindedir 

11-9-936 d 

Esrarengiz 
Poons Romana 

Yazan: A. C. R. Roo.velt 
· · d hikciyey' neticelendirecektt. S-. lı' "l" .. yarım saat &0nra, yolun ilerıınn e 

Cim Bla ın o umu JaL·n Erıkfne idi. Polis romaıt" onun otomobilini gördü. Fakat iki da '~ kll Romancı .Authony .Abbot burıı- bili b' d b' 1-rını en iyi .•ckilde bitirme kika sonra, otomo n ır en ıre ıu ll' 

da durdıı. Hikayeyi devam ettir- • me.•hur romancı, bu hıkdycY6.' bir uçuruma yuvarlandıgını, uçuru· ll' t 
11 mek sırası, Madam Rita Wci- .ı-i- .... Reisicilmhur RooaetJel '. mun dibinde tutuşarak alev alev yan ua ,,. .. 

'm.an'e gclmi§ti. Madam Wei • 1 · ı nezareti oo ta.svibi ile, p nei'" dığını önce dehşet e, sonra aevınç e 
man Rcisicilmhur- Roosevclt'Le , ce•" verdi: . 

seyretti. 90 ıa 
göril§üp mıla§tıktan sonra §öyle Ertesi gün, polisler, parçalanmış Uzun mUcadelerden sonra, dert 
devam etti: otomobilin yanında, kavrulmuı bir bir vicdan azabı duyan Kart.er Ne\f• 

Miss Şarlot Hop'un kendini sev • ceset buldular. Bu Cim Blak idi. D- yorka dönerek, husust katibi Mi~ 
diğini anlıyan sabık Cim Blak ve la- ka sevincini zor ıaptediyordu. Mi • Şarlot Hop'u telefonla aradı. Kendi 
hik Fransis Karter Kanadanın To- k • sı· 1·çın rok aziz olan seai tanıyaJI yonlara konmuştu. Artık zev , eg • ll' 
ronto şehrine gitmişti. Bu büyük şe- ~~ genr kız telefonda BOrdu: 

lence ve qıkı Erl ser~tçe onun ll' hirde, banker Karteri çok tanıyan • _ Kimsiniz? u demekti. lar vardı ve onu severlerdi. Dos arı _ Ben, Cim Blak ! 
onun tamamile iyileşerek ve üstelik Olmamıf bir cinayet _ Ne? Cim Blak mı! Demek ö1 • 
servetini tekrar kazanarak aralan· Hikayenin bura,nnda, polis ro • mediniz! 

11 na dönüşUne sevindiler. Karter, ya- mancıkırının mı büyüğü aayılan Ve patronunun adresini öğrent. 
ni sabık Blak, hazırladığı bu plan sa S. S. Van Dine müdahale etti tıe genç kız, derhal kO§up yanına git~ 
yesinde on beş milyon dolarlık ser- hikliyeye yeni bir entrika unau"' Fakat hayret! Karıısında Cim Blak 
vetini de, işletebilecekti. Ve nitekim koymak zamanı geldiğini söy'UJ- göreceğini sanan Şarlot hususi h~' 
eski Banker Karter gibi, çalışmaya di. EsaJten, Reisicilmhu,r Rooae- tanede gördüğü adamla prşıl~~ 
başladı. Hiç kimse ondan şüphe et- velt'te buna lüzu.m göstermi§ti. tı. o zaman Cim ona olanı bitenı ıtı 
miyordu. Yalnız, mühim bir mese- Van Dine kalemi eline ıııdı: raf etti ve Karterin etklli aıtınd" 
le vardı. Cim Blak'ı öldürmek, onu, Palis tahkikatı otomobilin ve ce- aşık Şailot, Cim Blak'ı bulmakta I' 
resmen defnetmek lazımdı. sedin Cim Blak'a ait olduğunu tea • cikmedi. . 

Bundan iki sene kadar evvel, Cim bit etmekte gecikmedi. Hiç şUphe yok Blak hususi katibine aşkını da itı' 
Blak, otomobili ile Kanadada bir se- tu. Cim Blak bir kazaya kurban git- raf ederek kendisile evlenmeyi te1' • 
yahate çıkmış, bir kasabada, otomo- mişti. lif etti. Fakat Ilka ile Erl'i kurtar • 
bili bozularak onu bir garaja bırak· Fakat birdenbire Mi!!I Şariot Hop- ,mak için, asıl ve eski şahsiyetini Ye: 
mıştı. Garajdan aldığı makbuz bera ortaya çıktı. Ilkanın kocasına karşı niden iktisap etmesi lazımdı. O zat 
berinde idi. Onu hatırladı. Otomobi- beslediği emelleri biliyordu. Onu; ko man da tekrar Blak olunca, Şar}~ 

ı lin üzerinde numarası vardı ve bu nu casını katletmekle itham etti, ve bu ile evlenmesi imkansız olacaktı. zı• 
ı mara, Nevyorklu a~~kat Cim ~lak'e kaza, bir vaz'ı sahneden başka bir ra Ilka kansı idi ve hiçbir zaman oJl 
aitti. Karter düşündu. Ve kısa bır tet şey değildi. dan aynlmaya razı olmıyacaktı . 
kikten sonra, bir doktorla ahbap ol- Bu itham karşısında adliye hare • Ilkanın idamı gUnU yaklaşıyo~ıJ. 
du. .. . kete geçti. Ceset tıbbı adliye gönde- Onu yalnız vali kurtarabilirdi. Ci!lt 

Doktor gençti, sefihti. Muthış ku rildi. Yapılan muayene neticesinde, ile Şarlot valinin yanına gittiler, ırı' 
mar oynardı, ve kadınlara çok para cesedin beyninde iki kurşun yarası seleyi olduğu gibi anlattılar. Fak.~t 
sarfederdi. Ustelik ahlaken şU~~e~l bulunarak, Şarlot'un şüphelerinin vall bunlara inanmak istemedi. s<>1. 
olduğu gibi, Amerikalı da degıldı. bir hakikat olduğu meydana ~ıktı. le ~asal mı olurdu? Şüphesiz bu~· 
Bir Ispanyol ismi taşıyordu .. Tanıştık Diğer taraftan kurşunlann kalıbre- lar, Ilka ile Erl'in suç ortakları ~; 
tan 80nra, Kart.er onunla, Cım B.1~~- si tesbit edilince Şarlot, llkanın bu ler ve onları ölUmden kurtarmak ıç 
la az çok benzerliği olan ve yenı ol- kalibrede bir tabancası olduğunu bil bu hlki.yeyi uydurmuşlardı. Hayıt• 
müş bir adamın cesedini satın al • dii,inl söyledi. Ayni zamanda llka, ldam hilkmU yerine getirilecekti. 
mak hususunda mutabık kaldı. ?0~ garajdan ayrılıp ta kazayı gördüğü Mesele bu !Jekli alınca, Ka.rter, '!' 
tor, ona, böyle bir ceset ele geçırdı- ana kadar geçen vaktini ne şekilde ni Blak kendisini~ ~akiki Bl~k ol·d~ 
ği dakikada haber verecekti. Çok kullandığını isbat edemiyordu. ğunu isbat için dahıyane ~ır. fık # 

beklemediler, ve bir hllfta sonra, Ilka bu itham kar,ısında yığılıp buldu. Hikayenin batında ısmı .. ge ~ 
doktor telefon etti. Karter, derhal kalmıştı. Şarlot'un dediği !Jekilde bir çen, ihtiyar, yan kör sadık ko~ iJSI 
garajın makbuzu ile gidip otomo?.ili tabancası olduğun~ itiraf ett~. FBr • Tinker'i hatırladı. Tinker, efendıs 
aldı Gar&j sahibi ,iki sene .evvel go~- kat nerede oldagunu bilmıyord~. görmediği halde, yakla15tığını ko~U: 
iüğli ve eşkali hayalind?, kalmadıgı Kaybettiğini iddia ediyor~u .. GaraJ- .ııundan anlayınca, ~erhal ~r:uğtl ·t 
bu adama, makbuzu görunce ,otomo- dan ayrıldıktan sonra vaktını nerede nu sallar, sevinç alametleri gostert C 

bili vermekte çekinmedi . . geçirdiğine dair de bir ıey söylemek di. Eğer, Tinker, ayni şekilde hareke 
Cesede Cim Blak'ın eski elbıaele- istemiyordu. edenıe Blakın ıahsiyeti hakkındJ 

rinden biri giydirildi. Parmağına o- Şarlot Hop ile avukatı bir mühim kimse~in ıUpheai kalamazdı. 
na ait bir yUzUk: cebine, Blak'ın bir nokta daha bulmuşlar ve yeni bir it Fakat Blak kaybolduktan sonf111 
altın taba.kası kondu, otomobile ~i~- ham daha yapıyorlardı. zaten ihtiyar olan köpek kederind~ 
dirildi, Karter de bindi. Plan şu ıd1' Cim Blak servetinin on beş milyon hastalanmıı, ve tıka onu bir haY"~ 
Karter otomobili, tehlikeli dağ yol : dolarını yanına almıştı., Acaba bu hastanesine götUrmüıtU. Köpek, ~ 
tarından birisine götürecek, kendı para ne olmuştu? Ilka ile iııkı Eri mek üzere idi. Hemen bir otomob11' 
otomobilden atlıyacak, otomobili, ce Marşa], bu parayı almak için onu ta atlıyarak, Şarlot, Blak ve vali has~ 
setle beraber bir uçuruma yuvarlıya kip ederek öldUrmemişler miydi? neye gittiler. Tinker, bir köşeye u , 
ca.ktı. Pek ta.bil, herkes te, ceset bu- Filhakika, tahkikat neticesinde, zanniıı, yatıyordu. Baytar, can çe 
ıuııunca Cim Blak öldü sanacaklar • Erl'in llka ile beraber otomobille Ka, kiımekte olduğunu söyledi. Yanııı' 
dı. nadaya gelmiş olduğu anlaıılmııttı. yaklaştılar. Sadık köpek, derdind~ 

Fakat, bu arada Blak'ın karısı 11- Fakat niçin lika bu noktayı ~kla. •. hastalandığı efendisinin yaklaş~• 
ka'da boş durmamıştı. Kocasının mıştı? lika kaza o~d~~nu g~rdü~ ğını hissedince, sallana sallana a~rı~ 
koyboluşundan bir müddet sonra zaman Eri nerede ıdı. . Ertesı gu~ landı kuyruğunu sallamaya, sev ,t 
Mies Şarlot Hop'un da ortadan kay- hadiseyi polise haber vermeye geldı ali.metleri göstermeye başladı. Fa~ 
boldıuğunu, üstelik, milyonlarda~~.0~ ği zaman Eri niçin beraber gelme • bu gayret onu bitirmişti. I~i sanı~ 
beşinin de meydanda -görUnmedıgını mişti? . . . sürmeden son nefesini ve:_dı. Art 

1
• 

tarkedince, Ilka birdenbire, Ka~~da- Bütün bu ıuallerın. cevabı basıttı. Blak'ın hakiki Blak oldugu anlaŞ~ 
da bir garaja bırakılan otomobıh ha Katledilen ve otomobılle uçu~a a- mıştı. Bu anlaşıldıktan sonra, ~ 
tırladı ve kocasının, ki.tibl ile be:a- tılan Blak'tan çalınan on beş ~ılyon ile Erl'in cani olmadıkları da ani 
ber Kanadaya kaçtıklarını tahmın, doları Eri kaçırmıştı. Fakat ~ınaye - dı, serbest bırakıldılar. . . tf 
ve otomobili orada, kocasının. vak- te alet olan tabanca nerede ıdi, ne Fakat şimdi Blak'm vazıyetı ne 
tile ve kasten bıraktığını tasavvur olmuştu? lacaktı? 
etti, bu planı, Cimin uzun senelerdir Erl Marıal tevkif edildi, fakat her Vali: şşf 
hazırladığını zannederek, derhal bir hangi bir cinayet i§lemediğini iddia _ Torontoya. dönünüz ve Millll yrşt' 
otomobile atlayıp, Kanadadaki ga - etti. Evet, lika ile beraber Kanada • ıot Hop ne evleninlı, ve orada ıf' 
raja kotmuıttu. Fakat pek geç kal - ya kadar gelmi§ti, ve evet, kazanın eiı Karter ismi altında yapyıtı <Y 
mııtı. Garajcı, Cim Blak'ın bir saat ertesi günU, llka ona, derhal denize lsporculan himaye ediniz, gelecek~ 
evvel gelip otomobilini aldığını söy atmak emrile bir tabanca vermi§tl ve limpiyatta da bize §eref vermeler 
ledi ve hangi tarafa gittiğini de ta • 0 da tabancayı denize atmı§tı. yardım ediniz. 
rif etti. .nka, gece yansı, ku':"et~.i fe Bu itiraflar tıka. ile Erl'in idama Diye tavsiyede bulundu. Blak: iP 
nerlerinı yakarak ve çılgın bır surat mahkum edilmelerine ki.fi gelmiıti. _ Dkayı, dedi, unutuyorsunuz, ol" 
le kocasının peeine düıtü. Nihayet Fransis Karter, bütün bu cinayet defa evlenemem ki.. Onunla evli 

TAN 
~SONE VE i LAN ŞARTLAR• 

Bir •1'* • ı ı ı l 50 
1 • • • • • 4 -
• .. • • • • '50 
1 "°* .. .. 14 -

·-14 -
il -

Ola tetn blacd* llrketlertae m6 
racut edllmelldiı. 

KUcü Olalar dolnadan dotnaY• 
•daremlıce aJmablllr. 
KUçWı lllnlarm 1 1at1rlıf1 bir 

defalılr IO nnaetar. 5 .. tırdan faı 
lan kin utır batma 5 lnanae almır 
Bir defadan fasla lda ,uhdarı 
,;, 10 lnanat IBdlriUr. 
GllnD H(ftlie nDıhılar S hruıtur 

davasını gazetelerden takip etmiş ve makta devam ediyorum. 
'ıdam kararını görünce, beyninden vu k nl tt 

Vali gülere a a ı: ~ı· 
rulmuşa dönmUştü. Ne yapmalı? _ Hayır, dedi, onunla evli de~· 

9 doktorun kendisine tedarik ettiği ce siniz. Zira, mahkeme esnasınd8:J'eft 
aet, şüphesiz intihar etmiş bir ada tığımız tahkikattan, Ilkanın, sı • 
ma aitti ve tesadüf' intihar için kul- evvel Polonya da evlendiğini, ve ıco ' 
!anılan tabanca, Ilkanın denize attır- 1 d · inle bur& 

casından ayrı ma an sız '. . 
1 

tel 
dığı tabancanın bir ayni idi. Fakat da ikinci defa tekrar evlendığın ı-' 
madem ki, o, yani hakiki Cim Blak pi; ettik. Binaenaleyh, sizinle o tıl' 
bayatta idi, Dka ile Erl cani değiller izdivacı esasen kanuni değildir, 
di, ve masum olarak idama mahkum cihet anla3ılmıştır. e"' 
edilmielerdl. O halde? Vali, bu sözlerden sonra, bfra!I r0e• 

Bu iki masumun idam edilmeleri- vel Albany'deki makamına dlSn .-rte 
ne mUsaade edecek miydi? Yoksa bi d' onu tefr 

üzere. tayyareye n ı. re 
tekrar eıki phsiyetine avdet ederek ~elmiş olan Blak ile Şarlot takyY9.ad't' 
hakikati ııöyliyecek mi? Ne müşkül k b ı a. 

havalanıp uf~kta . ay o an JıoC' 
vaziyet. Dilriist ve namuslu olan gözlerile takıp ettıler . . Sonra, .ıcol 
Blak müthi§ azaplar içinde kıvraru- meydan ortasında, biribirlerinin 1't) -
yor ve bir karar veremiyordu! lanna dUştUler. llk defa olarak 

Sadık lıöpek caklaetılar. 
Şimdi artın, ııltıncı muharlrir, , SON 
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!faau dokuz tııgiliz konanmm or 
~ .. atıldı ve öntın.e ilk gelenle kar 
lt~ zaman onun da kılJcmı çek· 
'""llU gördü. 
tıı.!&ka.t Dertli Haııa.n çevik da.vran· 
-""" Ve kendisine wrulmak Uzere !JY 
~ kllm.cı tutm&kt& olan eli bir w 
... ıa keelp atmıgtı. 

"2tt..lk koldan kan fıtkırdı ve kor
hre yuvarlandJ. 

-ı Oıı\Qı öcUnU almak isteyen ikinci
kk~dan wrularak yuvulandJ. 

h...t~ar, eılrlerlnl bmı.kmı~lar, 
~l Rıuna çullanmıtla.rdı. Tepe

) 1-ter de yetltmek üzereydi. 
~ &kat Dertli Huanm kllıcı hava
~0rkunç halkalar çiziyor, her P.V 

'1nıda ya bir dü~man l~1!:cmm: 

' 

IZLANDAVA 
''T&:JR.1<,, AKINI 

1 N ::;::::================::;::===========================9 
Bir senede 900bin 
kilo çay içiyoruz 

No.41 

MAl21 ANTUVl\NEli .. 
TJ_,omo..n ı 



-- 10 t N 

İnşaat kalfalan 
• 

proıe yapamaz 
Mimarlar birliği beledi

yeye müracaat etti 
lrişaat fabrikalarmın rroje yapma 

lan menedilmiş, Kalfalann ancak mi 
f marlar tarafından yapılan projelere ' I göre inşaat yapabilecekleri tesbit e
dilmi9tir. Bu karar Ankarada tatbik 

1 edildiği halde şehrimizde buna riayet 
edilmemektedir. Mimarlar Birliği, 

Belediyeye müracaat etmiş ve Anka
rada olduğu gibi bu karann şehrimiz 
de de tatbikını istemiştir. Belediye 
Hukuk işleri müdürlilğü, bu mesele
)i tetkik ederek bir rapor Lazırlamış, 
belediye reisliğine vermiştir. Mimar
lann talebi ile Hukuk işleri müdür
lüğünün raporu Belediye reisi tara-

11-9-936 ;::;' 

~•NAZARI DIKKATE: 111 

B O R SA MUkemmel fransızca ve aıman· 
ca bilen, muhabere ve muhase 

~........, işlerine tamamen vakıf olan ve Y 
10 EYLtlL PERŞEMBE 

Paralar 

Ahı 

Sterlin 634,50,-
1 Dolar 123,50,-

20 Çek kuronu 84,-
20 Belçika Er. 80,-
20 Drahmi 21.-
20 Ley 13,-
20 Dinar 49,-
Franıız fr. 165,-
Liret 165,-
İsviçre fr. 816,-
Florin 82,-
Avusturn ıilin 22.-
Mark ıs.-
Zloti 21,-
Pencr. 

Leva 
Yen 

22.-
22,-
3Z.-
31r-

Satı ı 

634,50,-
125,-
88,-
84,-
23.-
15,-
52.-

165,-
170,-
820,-
84,-
24,-
30,-
23,-
24,-
25,-
34.-
33,-

i ve ecnebi piyasalan iyi tanıyJll 
bir Bay yüksek tahsiline ve lkti· 
danna layık bir mevki aramaı-ta· 
dır. Birinci derecede referans ve 
'kefalet mevcuttur. " tktidar" ru 
muzile Jstanbul 176 No. lu posta 

kutusu adresine yazılması -

Bütün kremlerin içinde bi
rinci olan ve daima birinci 
kalan Krem Pertev oldu. 
Bu Krem Pertevin her za· 
man pek büyük bir itina 

Son lngiliz manevralannda yeni tecrübe edilen rayuareleritı irtifalarını ölçen ciha~ fından tetkik edildikten sonra Beledi 
yede bir komisyon teşkil edilecektir. 

İıveç bron• 
Altm 
Banknot 

050,-
243,-

951,-
244.-

ile ihzarmdan başka bir §ey 
değildir. Krem Pertevin 
terkibine , (gayrisa!) hiçbir 
madde giremez. 

Asker görüşü : 

Son ltalya manevrası 
yeni silihlarla yapı1dı 

[ Hitler Yahudilere ve bolşeviklere 
şiddetle hücum etti 

Çekler 
Londra üzerin' 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Sofıa 

637 
12.06 

J,79.25 
10,10 

4,69,97 
2,43,98 

i3,S3.88 

FAlnıe Asliye Hukuk Hi.ld:mliğbl' 
den: Edirne adliye mUbaşirlerindel 
Hüseyin Acar tarafından kansı :Mat 
lfune aleyhine açılan boşanma da' 
vasmda ikametglhı meshul kal" 
müddeaaleyhe ili.nen tebliğat icraS" 
na karar verilerek arzUhallerden bit 
nüshası mahkeme divanhanesine t'' 
lik edilmiş olduğundan müddeaalef 
hin ili.n tarihinden on gUn içinde d'' 
veya cevap vermesi ve 24 • 9 - 1936 
perşembe günü saat 9ı da mahkeııte' 

de hazır bulunması veya bir veıdl 
göndermesi aksi takdirde gıyabındt 
kanuni muamele yapılacağı ilin olt1' 
nur. (25522) 

--- Başı Birincide --- Florin 
Çekoslonlı: 

1,17,20 

Manevrada baştanbaşa motörlü bir 
"çelik kıt'a,, da tecrübe edilmiştir 

sanlrğa musallat olmasına da kat"§I 
gelmektedir. Sovyet Rusya haricin
deki memleketlerde teşekkül eden ko 
münist fırkalar Bolşevik Kominter
nin etranje lejyonlandır.,, 

Göbels bu şiddetli hücumlarından 
sonra komünist partilerin Moskova
ya muhakkak bağlı olduklarını izah 
ederek İspanyadan uzun uzadıya bah 

Birkaç gün önce İtalya Kralı ile 
Sinyor Mussollninin ve sair devlet ri
calinin huzurile manevra yapıldı. ltal 
ya veliahdi Prens Umberto mukabil 
kuvvetlere kumanda ediyordu. Ma -
nevranm yapıldığı saha Napolinin ce 
nubundaki dağlık ve sıplak arazi idi. 
Manevrada., bilhassa yeni. piyade si
lahlan tecrübe olundu. Bunlann biri, 
hem tayyarelere, hem tanklara karşı 
kullanılabilecek küçük mitralyözler -
dir. Biri de 80 dereceli zaviye yapa
cak kadar yükseltilebilen bir küçük 
toptur. ÜçUncUsü tanklara karşı kul 
lanılmak üzere hazırlanan yeni bir 
piyade topudur. 

Manevrada bütün bu yeni harp ve
ıaiti tecrübe olunduktan başka, "çe
lik kıt'a" adı verilen, ve baştan başa 

motörlU vesait kullanan bir askeri 
kıtJa da tecrlibe edilmiştir. 

Manevralar bittikten sonra Sinyor 

Mussolini bir tek kumanda ile 8 mil

yon asker toplayabileceğini söylediği 
nutku irat etmiş ve bu nutuk İtalya 
haricinde birçok tefsirlere sebep ol -
muştur. 

lngiliz manevralannila 
Dünyanın her tarafında tayyare 

tehlikesine karşı tedbirler alınmakta 
dır. Son İngiliz manevralannda tec
rübe edilen yeni bir cihaz, tayyare
lerin irtifaını ölçmeye yaramaktadır. 
Cihaz irtifaı ölçtükten sonra tayya
reye karşı harekete geçecek toplar, 
daha isabetle mermilerini atmakta ve 

-\ayyarelerin taarruzunu akını bırak
mak imkinlarmı çoğaltmaktadır. 

. setmiş ve oradaki vakayü tahlil et
l l..+" 

1 
m'9 .. ır. 

Rosenberg te yahudilik tehlikesin
'ı den bahsederek Almanyanın bu teh-
like ile nasıl mücadele ettiğini anlat

! mış bulunuyor. 

1 
Bugün bolşevikliğe ve yahudiliğe 

hücum günü idi, demek mübalağa 

j teşkil etmez. 
Hitlerin hücumu 

Her Hitler de dün akşam kongre-
nin kÜltUr işleriyle meşgul olmıya 

tahsis ettiği celsede bir nutuk söy
liyerek yahudiliğe, demokrasiye ve 
bolşevizme karşı otorite prensipini 
müdafaa etmiştir. Celsede bütün Al 
man nazırları ve sefirler heyeti ha-

, zır bulunuy~rdu. 
, Hitler ezciımle §U sözleri söylemiş-

tir: 
"Dünyada YUkua gelen bütün bü

A§ır tankUır tarafından nakledilen ~iik mücadeleler, mevcudiyeti muha-
bir seyyar köprü faza griresi ve milletlerin hayati te-

Fransada yapılan son askeri ma
nevralar esnasında d&, tayyare teh
likesine karşı yeni bir cihaz tecrübe 
olunmuştur. Bu cihazın vazifesi, tay
yarelerin yaptığı gürültüyü en uzak 
mesafelerden kapmak ve tayyare u
zaklarda iken gelmekte olduğunu ha
ber vermektir. Bu cihazın bir başka 

şekli Japonya tarafından denenmiş 

ve iyi neticeler vermiştir. Ordu için 
bir kulak vazifesini gören bu cihazın 
tayyare tehlillesine kar§ı faydalı ol
duğu anlaşılıyor. 

mayülleri ile izah edilir. Bunun gibi 
zamanmırzdaki mücadeleleri icap e
den avami, bazı ınklarm takip et -
mekte olduklan hayati gayelerdir.,, 

Her Hitlen büyük lransız inkıla-

bının korkunç vakayiini hatırlatmış 
ve bu vakayii esasen inkılap yüzün
den parçalanmış olan A vnıpa ale -
mine harp ili.hının yapmış olduğu 

hücum ve savletin takip etmi~ oldu
ğunu söylemiştir. Hatip, bundan 
sonra on dokuzuncu asır sonlarının 
tarihini hatırlatmıştır. Tarihin her a
nında ortaya birtakım peygamberler 
çıkmıştır. İçlerinden çıkan peygam-
berler birer edip olmayıp ta birer 
devlet adamı olan milletler bahtiyar
dırlar. 

Otorite meıeleıi 
Başvekil, ferd hürriyeti tahdit et-

mek suretiyle milli camiayı vUcuda 
getirmeye medar olacak olan geraiti 
tahlil etmiş ve: 

"Şiddet ve huşunetle meydana ge
tirilen bir ,ay, zaaf ile muhafaza edi
lemez ve anarşiye bir gQna tavhatta 
bulunulamaz.,, demiştir .. 

B. Hitler, ekonomi seferlerini, ki
liseler rilesasmı ve nasyonal - sosya
list kültilrü taraftarlannı otorite 
prensipinin esasi kıymetini tama.mi
le kavramağa davet etmiştir. Muma
ileyh demiştir ki: 

/ta)pı ~!/(l&!ffıfn tayyareye kar§' 1cullandığ1 yenl 
{.Jlussolini bu kıt' ayı tefti§ ediyor) 

piyade topları 

"Otorite mevcut olmıyacak olursa 
bir f ela'ket vulcubulacak ve bu fela
ket daha dürüşt ve behimi bir otori
tenin teessüs etmesi ve icrayı faali
yet eylemesi neticesini tevlit edecek 
tir.,, 

Çakmak taşı 
lzmirde bir kaçakçı 
i• üzerinde tutuldu 

1 ltzmlr, (Huırust muhabirimilJdeıı) 
~de kaçak çakmak tqı sa
tan bir kaçakçı yakala.nmıgtır. An
tepli Fuat aduu taşıyan bÜ kasakçı, 
hmire çakmak tqı getirt.mi§ ve u
tarken takip edildiğinin farkına var 
l!ll§tır. Fuat ka.ça.maml§, yakalan -
lftllbr. Üzerinde 166 kiğrt, torba 
içinde 16,600 kaQak çabıa.Jrtaşı bu
lwım~ım. 

Mısır kralı 
Birinci Faruk gelecek 

sene taç giyecek 
Kahire, 10 (Hususi) - Hali hazır

da bir vasayet meclisi ile idare olunan 

' Mısır, gelecek Temmuz ayında genç 

Kral Farukun tetviç merasimini ya
pacak ve bu suretle vasayet meclisi
nin vazifesi nihayet bulacaktır. Kral 
Faruk gelecek Mayıs aymda Londra
ya gidecek ve Kral Sekizinci Edvar
dm taç giyme merasiminde ham bu
llllıacaktlJ'. 

Her Hitlerin dün söylediği nutuk
ta temas ettiği noktalar beynelmilel 
&.lemde akisler yapmışhr. 

Bunlan naklediyoruz: - .... 
Moıkova gazeteleri -

Yoskova, 10 (A. A.) - Tass X
jansı bildiriyor: 

Bitlerin nutku hakkında tefslrat
ta bulunan Pravda gazetesi yazıyor: 

"Bir program nutku faşistler Için 
itiraftan ihtdva eden bir tövbe nut
kuna münkalip oldu. 

Krup fabrikasmm :Alman röneean
sı için çok iyi ~alıştığı iddiasmdan 
sonra, Alman sıyasasmr idare eden
lerin meshur müsalemet sever temf-

natlarmdan ne kalmı:J oluyor! Yal
nız silah yarışı itirafL 

İaşe mesele8inde, gelecekte de muh 

Avusturya 
Mark 
ııveç korona 
İspanya peıetı 

telif maddelerin yokluğu hissedilece- E • la a m 
ği hakkında.ki iddiadan sonra mev'ut ----
faşist cennetinden ne kalıyor? Hazin la Banka11 MI 

• • N bir açlık ve krtlık manza.rasL .. .. Hamiline 
Nutuk, ücretlerin çoğaltılması kat Anadolu % 60 

" % 100 
iyyen mevzuubahs olamıyacağmı a • Şirketi Hayriye 
çrkca haıber vermektedir. Boş kama Tramvay 

Bomonti Nektar 
boş bir cep ilave ediliyor. Terkoı 

Ücretlerin çoğaltılması fikri bile Aslan Çimento 
Merkez Banka11 

faşist zima.mdarlart'll başını döndü- Osmanlı Bankası 
rüyor ve bunlar: "Ücretleri çoğalt • Şark Merkez Eczanesi 

mak ve çalışma saatini uzaltmak bir ı • 1 i lı r a % l a r 
deliliktir,, diyorlar. Faşist noktaina
zarmdan bu her halde bir deliliktir. 

Devlet hazinesi tükenmekte ve al
tın ihtiyatı erimektedir. Gıda madde
leri satınalrnmasma imkan yoktur. 
Zira, son döviz mevcudu da silahlan
mak için sarfedilmektedir.,, 

Türk Borcu 1 

" " n 
" " Ilı 

Erıani A. B. C. 
İstikrazı Dahil[ 
Sivu - Erıaram t 

• u 

19.21 
4,19,60 
1,97,33 
3,04,50 
7,19,30 

15,-
10.-
10.-
25,-
41,50 
16,-
17,25 
9,25 

12,50 
12,80 
81.-
27,50 

S.50 

23,65 

22,10 
22,20 
97,50 
96.75 
Ç9,25 
gg,zs 

Mısır 

1886 1 
1903 II 
1911 m 

talıoilleri 

101,50,-
95,-

Talaoilat 
Rıhtım 
Anadolu I ve II 

• III 

• Mümessfl 

Nutuk, dış sıyasa üzerinde çok- 1 t b 1 y d • • • 
az durmakta, fakat bazı yerlerinde, s an u e ıncı ıcra 
Almanyanm müstemleke iddiaların-
dan vazgeçmek istemediğini ve mils- Memurlugv undan· 

102,so.-
96.-

10.JS 
45.-
46 ,50 
45,tf 

temleke elde etmeye çahşacağmı bil- • 
diren kısımlar mevcut bulunmakta- Ölü Mahişahın uhtesinde olup mirasçısı Agaha intikal 
drr. Nutkun taal'I'\lzt mahiyeti kıt- edecek olan ve Emniyet Sandığına birinci derecede i~ 
lık kadar açlıkla görUlüyqr. Nutuk • tek bulunan ve tamamına üç ehlivukuf tarafından °23 70 
tan Sovyet aleyhtarlığı demagojisi lira kıymet takdir edilen Saraçhanede Dülgerzade mB" 
kaldınlırsa ne kalır? Nutuk Alman 
ulusuna ne kazandırıyor? Kıtlık, en hallesinin Devehanı yeni sokakta eski 11 mükerrer ,,e 
zalim dehşet, harp. Faşist kongresi- yeni 13 N o. lu sağı emanet malı arsa arkası Mustafa ,,e 
nin ileri gelenleri, görünüşe bakılır- Yekta arsası sol tarafı Fatma Seza arsası önü Kemerba" 
sa, işe fena başladılar. şından Kıztaşına mürur eden 1 5 metrelik yol ile mah ' 

lzve.stiya gazetesi de, B. Hitlerin dut ve evs~fı aşağıda yazılı bulunan bir kargir evin ~
Atman killtür, tiyatro ve edebiya • tılmasına karar verilmiştir. Bodrum zemini toprak olılP 
tındaki inkişafına ve "Almanyanm 
refahı" na dair olan beyanatını cer- harap bir haldedir. Zemin katında: renkli çini bir aıı-
hettikten sonra diyor ki: tre ve 4 ayak merdivenle çıkılan bir sofa 3 oda bir bB-

"B. Bitler, profesyonel, ba.ıış ve la. Birinci katında: bir sofa üzerine 3 oda ve heladatı 
aza.mı rolilnU oynamak hakkındaki geçilen bir balkon mevcuttur. Binanın beden duvarl•" 
ltararmı unutarak birdenbire "Al • n kargir döşemeleri ahşaptır. Cephede bir şahnişi ~ 
manyanın nUfus fazlası" hakkında • 
nutuk söylemeye başlıyor. B. Bitle- bir ufak balkon olup bodrum ve zemin kat pencerelet1 
rin "Mein Kampf" ismindeki kitabı demir parmaklıklıdır. İçinde elektrik ve ıerkos tesiSS' 
1ia, Almanyanm emperyalist ve taar- tı vardır. Umum mesahası 72 metre murabbaı oltıP 
ruzklr sıyasasmm sakınılmaz bir şey 
olduğunu ispat için bu nokta Uzerin- bunun 66 metre murabbaı bina zemini, kalanı aralık O" 
de klfi derecede durmuştur. B. Hit- lan bir kargir evin tamamı açık arttırmaya vazedilrtıİŞ 
ter, taarnızklr planıarmı zikretme· olduğundan 9-11-936 tarihine müsadif Pazartesi gürıii 
den yapamıyor. Nutkun, ernperya -
Ust maksatlan ihtiva eden kısmmm saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icrs 
diğer kıllımla.rdan daha kolay anla- edilecektir . . Arttırma bedeli kıymeti muhamminenitl 
vılmakta ve daha iyi söylenmiş oldu- yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde müşteri üzerinde hıra-. 
ğunu söylemek lazımdır. 

İngiliz gazeteleri kılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü ba1'1 
Londra, ıo (A. A.) - Times ga- kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilere1' 

.zetesi Nürembergde yapılan beyanat 23 11 936 "h" d"f S 1 S hakkındaki makalesinde şu mUtalea- - - tarı ıne müsa 1 a 1 günü saat 14 ten 16 Y 
tan yUrlitme'ktedir: kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasıt1: 

İngiliz efkan umumiyesi, eski Al- da arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 7 5 fl1 

man mUstemlekelerinin tekrar Al· bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamıtt8 
manyaya verilmesi meselesini ancak 
umum bir tesviye sureti yapılmak tevfikan geri brrakıhr. Satış peşindir. Arttırmaya iş-
şartiyle ve Almanyaca siyasi bir a- tirak etmek istiyenlerin kıymeti muhamminenin yüıde 
let olarak harbe müracaattan bila • 7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teıııi
mel vazgeçilmesi mukabilinde ciddi nat mektubunu hamil bulunmaları la"zımdır. Hakları 
surette nazarı itibara ala:bilir. 

Halihazırda Almanyada harp zın- Tapu sicilli ile sabit olmıyan alacaklarda diğer alakad•" 
niyeti t~oi edilmekte ve şimdiden ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve bu~" 
Almanyaya karşı fedakirlıklarda bu sile faiz ve masarife dair olan iddialannı evrakı müsbl' 
lunmak adet onu yarm başka talep- t 1 ·1 b. rk T' ··ıı 
terde bulunmaya davet etmek olur. e ene ır .1 ~e 1 an tarihinden itibaren nihayet 20 gU ~ 

Morning post, diyor ki: zarfında bırlıkte dairemize bildirmeleri lazımdır. J\1' 
"Afrika müstemlekelerinin Alman takdi~d.e haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar sa.tJŞ 

yaya rücuu, ona yeniden tevessü et- bedelının paylaşmasından hariç kalırlar~ Müterakıı11 
mest i~in istinat nokWan vermek de vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsıJ' 
mek olur. Eğer İngiltere hükumeti mu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil oluntıt'• 
taallül ve tereddüt edecek yerde 20 Senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aitt!f·: 
kat'iyyen iphama mahal bırakmamak Daha fazla malumat almak istiyenler 6-10-9 3 6 tarih1ıı 
suretiyle bu meselede kat'iyyen ve 
hiç bir veçbile serfüru etmiyeceğini den itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bıl' 
nıve etmiş olsaydı ihtimal dUn Nu- lundurulacak arttırma şartnamesi ile 34/6099 No· .?~ 
rembergde yapılmıa olan beyanat ya.. dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut veSSlP 
pılıp.ıyac~ktı. . görebilecekleri ilan olunur. ( 1182) 
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t YENi NEŞRIYA1 tstanbul Beşinci İcra Memurluğun- ls,anbul ' Delterdarhğından: 
dan: . 

Karaciğer, mide, barsak ve böbrek hastalıklarma 

Rollvntl - 1atanbu1 Ma.gaziıı 

Bu mecmumnm 10 EylUI tarihltnils
bası zengin Jt azılar ve güzel resimler
le çıkmıetır. 

Yeminli üç ehli vukuf
1 

tarıtfmdan 
tamamına (26084) lira kıymet tak
dir e<luen Maçkada Maçka palas kar
§tsında ( 4: 75) N o. lı eski 6 yeni 12 
No. lı Zeki Paşa apartımanı namile 

Beykoz sdı hukuk hildmllğbıden: maruf apartımanm nısfı olup mUşte-
Açık arttıima ile paraya ~vrile- milatı: Zem.in kat: apartıman kat sa

Cek gayri menkulün ne olduğu: Bey- hanlıklar ve koridorlar karesimen 
kozcıa. Şahin.kayada 32 sayılı dört kat merdivenler moza.yık ve demir pa.r
:Yedi oda. birımatbah üç heli.dan.. iba- ma.klık korkulukludur. Birinci kat 
ret ahşap bir ve Beykozda Yalrkö _ merdivenleri mermer diğerleri moza. 
Yünde FıstıHiı ..sokak 21 No. lı iki o- yıktır. 
dalı ahşap ~er bir ev. Takdir olu _ Daire: 1 : Bir koridor üzerinde cep
nan kıymet: tŞa.hinkayada · 32 No. ıı he ve arka kısmında iç: içe üçer oda 
evin 1680 vet Yalıköyündeki evin 500 olmak üzere sekiz oda karismen döşe 
liradır. Arttırmanın yapılacağı yer, li bir mutfak bir banyo mahalli fa. 
gün, sa.at: Birinci arttırma 13 _ ıo _ yans gUvet lev sbasu vardır. Dr. Be-
936 68.lı sa.ati 10 • ıı. İkinci arttır _ kir Ramiz ayda 45 lira ile kiracıdır. 
:rna 28 _ 10 -936 çarşamba. 10 _ ıı de. Bodrum: Çimento bir koridor ille· 
l _ İşbu ga:Jri menkulün arttm:na rinde 6 kömürlük, bir.heli. mutfıı.k üç 
§art.namesi :00 _ 7 _ 936 tarihinden i- oda sabit kazanlı tekneli çam~rı:-ha
tibaren 36 _ 10 No. ile Beykoz sulh ne odalarda kapıcı oturuyor. 
hukuk dairesünin muayyen numarasın Birinci kat: Daire: 2: Birinci da
da herketıin görebilmesi için açtktır. irenin eşidir. Yalnız ön yan ve arka 
l:ı kıammda ka.rismen bir balkon demir 
ln~~~J~~~;:ı~~:.~~~a::r:::~ parmaklrk korkulukl\ldur. Koridora 
Ye ve 36 _ :10 dOflya. numaraeiyle ayrıca servis kapısı vardlt'. Zeliha ay-

da 70 lira. kira ile m'Ustecirdir. 1 Ey
tnemuriyetirmze müracaat etmelidir. ifil 936 da kontratı hitam bulacaktır. 
2 - Arttırmta.ya iştira.k için yuikar • İkinci kat: 3: Daire: İki No. lı da
da ya.zılı ~ıw;netin yüzde 7 ,5 nisbe • irenin aynidir. Bu katta borçlu vekili 
tinde pey ve)~ milli bir bankanın temi Ali RWı. oturmakta.dır.. Kontn.t gö
ııat mektubuttevdi edilecektir. (124). rülmemiştir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer üçüncü kat: 4: No. lı daire: 2 No. h 
alaka.darla.rmı ve irtifak hakkı saıhip- dairenin aynidir. Sami Dans 60 lira 
!erinin gayri pnenkul üzerindeki hak- ile müsteci.rdir. Kontrat görülmemiş
la.nru hususile faiz ve masrafa dair o-
l tir. 
ıı.n iddiala.nm i11bu ili.n tarihinden 

Dördüncü kat: 5 No. lı daire: 2 No. itibaren yi.rıDiı gün içinde evrakı müs-
biteleriyle bkliıkte memuriyetimize lınm. aynidir. Salih kira.cıdır. Kira 
bildirmeleri •icaıp eder. Aksi halde konturatı görillmem.iŞir. 
haJdarı tapu ısicilile sa.bit olmadıkça Beşinci kat: ô No. 1ı daire: 2 inci· 
satış bedelinin paylaşmuından hariç nin aynidir. İçinde hissedar Pakize 
kıW:rlar. 4: -Gösterilen günde art- oturmaktadır. Heyeti umuıniyede 
tırma.ya iştirak edenler uttınna gaz, su, elektrik ~ardır. Ahşap kısmı· 
şartnamesini ıokumuş ve lüzumlu ma- lar yağlı boyadır. Beya.z tavanlar 
lfıınat almış • bunlan tamamen ka- kıamen karton piyerdir • . 
huı etmiş ad \le itibar olunurlar. 5 - Bahçe iki set üzerine kmmeıı Çİ-; 
'ra.yin edilen eza.manda gayri menkul mento tarhlı olup on ad.et ıneyva ·ve 
u~ defa bağnldıktan sonra en çok çam ağacı vardır . .Binada birinci kat
artttra.na ın•e edilir. Ancak arttır- ta.n itibaren şahniş vardır. Açık art

· tna bedeli mulıammen krymetin yilz

de yetmiş be:;ini bulmaz veya 
ll!atlfJ isteyenin alacağına nıçhanı o
lan diğer a.laoaklıla.r bulunup ta be

del bunla.nn o gayri menkul ile te
atin edilmiş aJa.ca.kla.nnm mecmuun -
d 

• ,. .. ,.. ~ 

a.n fazlaya ç~a en çok arltrra-
n.m taahhüdü 6bakl kaıiriak üzere art-
tırma. on beş gün da.ha. temdit ve on 

beşinci günü ayni sa.atte yapılacak 

arttınnada, bedeli satış isteyenin a,.. 

la.cağına ruçharu: olıın diğer alıı.cak -
hıa.rm o ga.yrltmenkul ile temin edil
tnit alaca klan l mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile,, en çok arttrrana. iha.
le edilir. Böyle lbir bedel elde edilme:ı:
ll!e ihale ya.ptlmıaz. Ve satış talebi dU
§er. 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derh&l veya verilen 
llıühlet içinde parayı vermez se ihale 
kararı fesholunıa.rak kendi~inden ev-

!t~ en yüksek ~klüte bulunan kim
le a.rzetmiş olduğu bedelle alın.ağa 

tam: olursa ona, razı: olmaz veya bu
hınmazsa. hemen on be.ş gün müddetle 

llrttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
lha.ıe edilir. İki ihale anu:ımdaki fark 
"e geçen günler için yüzde 5 ten he -
8ap olunacak faiz ve diğer za?'M'lar 
ltvnca. hükme hacet ka.lmalasmn me
bıııriye~ alıcıdan tahsil olunur. 
ka.dde (133). • . 

İşbu iki ev yukarıda gösten1en 
b . , 10 - 936 tarihinde Beykoz Sulh 
hllkuk odasında. işbu ilin ve gösteri
leıı arttırma şartnamesi dairesinde 
'attlaea.ğı ve yüzde iki buçuık delilli· 
te ile 20 senelik vakıf icaresinin alıcı
S't. 8ıit olduğ u..ili.n olunur. (25527) 

tınnaya vazedilmiş olduğundan 12 -
10 - 936 tarihine mUsadif Pazartesi 
günU saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edile<'.e'lctir. Art 
tırma bedeli muha.mmeni:n % 75 ini 
bulduğu takdirde mUşteruri üzerinde 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttn-annr tkfıhütıtfbaki 'Ra.lma.k ü
ure arltırmatl5 gün'Müddetıi- tem
dit edilerek 27 - 10 - 936 tarihine 
müsadif Salıtgünü saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak 2 in 
ci açık arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin % 75 ni bul
madığı takdirde sat!§ 2280 No. lı ka
nun ahk8.mına. tevfikan geri bırakılır. 
Satış peşindir. Arttırma.ya iı,tirak et
mek istiyenlerin klymeti muhamme
nenin % 7,5 nisbetinde pey akçe8i 
veya ~li bir bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Ha.klan Tapu sicilli ile sa.bit olmıyan 
ipotekli alacaklarda. diğer alakadara
nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı müsbite
lerile birlikte ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 gün zarfında bir1ikte dai
remize bildirmesi laznndır. Aksi tak
dirde haklan tapu sicilli ile sabit ol
mıyanla.r satış bedelinin paylaşma

sırıdan hariç kalrrlar. Müterakim 
vergi tenviriye tanzifiyeden müteveJ
lit belediye rüsumu ve vakıf icuesi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. 
Daha fazla maliimaıt almaık istiyen
ler 21 - 9 - 936 tarihinden itibaren 
herkesin1 görebilmesi için dairede açık 
bulundurulacak artttrmıt ~a.mesi 
ile 934 - 1282 No. lı d~yaya müra
caatla. mezkur dosyada mevcut vesa
iki görebilecekleri ilan olunur. 

.(25532) 

------------------------~--------------------- / 

[ lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Müteahhide ihale edilip mukaveleye riayetsizliği yü
zünden ihalesi feshedilen ve keşif bedeli 749 lira 98 ku
ruş olan vilayet aygır deposu tamiri pazarlığa konulmuş 
tur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım Müdürlüğün
de görülür. İstekli olanlar bayındırlık direktörlüğünden 
tasdik ettirilmiş fen ehliyet vesika ve kanunda yazxlr ve
~ik:alarla 5 7 liralık ilk teminat makbuz veya mektubu 
tle beraber 17-9-936 perşembe günü saat 14 te daimi 
encümende bulunmalıdır. (l) (934) ı .... "'tııı- ..,, ... , 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 2 8 inci mad
desınin ilk fıkrası mucibince Ben2ol ile Eter döpetrol~ 
<len Gazolin Benzine kiyasen Kiloda bir kuruş ve kuv
\1ei rnuharrike olarak kullanılan katran yağından da Ma-
20t ve Bakuraya kiyasen Kiloda 20 para istihlak resmi 
-lınacağ-ı ilan olunur. "B" ( ııı 85) · 

Muhammen kıymeti TUZLA iÇMELERi Lira Kuruş 
DA YEHA TUN: - Büyükyeni nan alt kat 61 O 00 
eski 3 7 - 38 yeni 36 - 38 sayılı iki odanın 1/ 2 

!~me trenlerinin vapurları Köprürlen 6,25 - 7,40 • 8,40 - 9,10 - 11-
13,15 -15,10 • 15,50 dir. •••••11111!1!111• şer payları.. _ 

ARANVUTKÖY: - Kireçhane sokağı es- 800 00 
ki 12 mükerrer yeni 20 sayılı evin tamamı. · 
KADIKÖY: - Tuğlacı başı mahallesi Bağ-

1305 

dat caddesi eski 59 • 61 maklup sayılı harap 
bağın 16 / 80 payı. 
l\.ADIKÖY: - Caferağa mahallesi Bahçe 
sokağı eski 1 O yeni B sayılı dükkanın havası-
nı müştemil eski 8 yeni 6 nolı dükkanın yarı
hissesi. 
KINALIADA: - Aziziye mahallesi Karan
fil sokağı eski 1 O yeni 7 sayılı arsanın 1-5 
payı 215 metre 47 de_simetre murabbaı. 
KIN ALIADA: - Aziziye mahallesi Teşrifi
ye sokağı eski 1 sayılı 956 metre ve 13 desi· 
metre murabbaı arsanın 1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Aziziye mahalelsi Yazıcı 
oğlu sokağı eski 4 sayılı 1241 metre ve 13 de
simetre murabbaı arsanın 1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Aziziye mahallesi Livad
yayi cedit sokağı eski 1 sayılı 4 2 4 metre 6 2 
desimetre murabbaı arsanın 1/ 5 payı. 
K!N ALIADA: - Aziziye mahallesi Karan
fil sokağı eski 8 sayılı 1273 metre ve 88 desi
metre murabbaı arsanın 8/ 5 payı. 
KINALIAD;A: - Aziziye maha11esi Şevkiye 
sokağı eski 5 sayılı 1269 metre ve 86 desimet
re murabbaı arsanın 1/ 5 payı. 
KIN ALIADA: - Aziziye mahallesi Ağ asi 
sokağı eski 4 sayılı 4 8 5 metre ve 5 3 desimet
re murabbaı arsanın 1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Aziziye ~ahalelsi Ağasi 
sokagı eski 1 sayılı 7 9 8 metre 9 6 desimetre 
murabbaı arsanr11 1/ 5 payı. 
KIN ALIADA: Aziziye mahallesi Zeytinlik 
sokağı eski 72 sayılı 222 metre ve 37 desi
metre murabbaı arsanın 1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Muradiye mahallesi Li
man sokağı 1 7 3, metre 5 2 desimetre murab
baı arsanın 1/ 5 payı. 
KINALIADA: - . Muradiye mahallesi Li:. 
man sokağı 121 metre ve 24 desimetre mu
rabbaı arsanın 1/ 5 payı. 
KIN ALIADA: - Muradiye mahallesi Çar
şı sokağı eski 64 sayılı 82 3 metre 40 desimet
r~ murabbaı arsanrn 1/ 5 payı. 
KINALIADA: ~ Muradiye mahallesi altın
cı sokak eski 3 sayılı 3 9 9 metre 3 4 desimetre 
rnurabbaı arsanın 1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Muradiye mahallesi Mu
radiye sokağı eski 6 sayılı 3 8 2 metre ve 1 O 
desimetre murabbaı arsanın 1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Muradiye sokağı eski 4 
sayılı 13 5 3 metre ve 7 5 desimetre murabbaı 
arsanın 1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Muradiye sokağı 12 sayrlı 
1068 metre 7 5 desimetre murabbaı arsanın 
1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Muradiye sokağı 11 sayı
lı 397 metre 50 desimetre murabbaı arsanın 
1 / 5 payı. . 
KINALIADA: -Muradiye sokağı eski 7 sa
yılı 369 metre 46 desimetre murabbaı arsanın 
1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Muradiye sokağı eski 4 
sayılı 270 metre murabbaı arsarun 1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Muradiye sokağı 3 sayılı 
574 metre 60 desimetre murabbaı arsanın 
1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Çarşı sokağı eski 66 sa
yılı 545 metre 87 desimetre murabbaı arsa
nın 1/ 5 payı. 
KIN ALIADA: - Cedi diye sokağı eski 1 sa· 
yılı 13 7 9 metre murabbaı arsanın 1/ 5 payı. 
KIN ALIADA: - Cedidiye mahallesi Sulta
niye sokağı eski 5 sayılı 3 44 metre ve 7 6 de-
simetre murabbaı arsanın 1/ 5 payı. ı 
KIN ALIADA: - Cedidi ye mahallesi Kilinç
çi caddesi eski 33 sayılı 574 metre 60 desi
metre murabbaı arsanın 1/ 5 payı 
KIN ALIADA: - Cedi diye caddesi eski 1 
sayılı 2558 metre 11 desimetre murabbaı 
arsanın 1/ 5 payı 
KINALIADA: - Cedidiye mahallesi Kilinç. 
çi caddesi eski 1 sayılı 5 7 4 metre 6 O desimet· 
re murabbaı arsanın 1/ 5 payr. 
KIN ALIADA: - Aziziye mahallesi Zeytin
lik caddesi eski 56 sayılı 279 metre 54 desi
metre murabbaı arsanın 3/16 payı . . 
KINALIADA: - Aziziye mahallesi Karan
fil caddesi eski 58 sayılı 265 metre 17 desi
rnetre murabbaı arsanın 3/ 16 payı. 
KIN ALIADA: - Aziziye mahallesi Sev
kiye caddesi eski 59 sayılı 326 metre 37 desi
metre murabbaı arsanın 3/ 16 payı. 
KINALIADA: - Yazıcı caddesi eski 60 sa. 
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Oevlet Demiryolları ve Limanları işJetme 

Umum idaresi ili.nlan 

1152 

Derince lin1anrnrn bir sene zarfında tahminen 245152 
tondan ibaret tahmil ve tahliye işi kapalı zarf usulile ek -

23 siltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 20152 lira 80 ku.ruş 
tan ibaret olan bu işin muvakkat teminatı 1S11,46 lıra
dır. Eksıltn1e 17-9-936 tarihine tesadüf eden perşembe 

69 günü saat 15 te rlaydarpaşada gar binası dahilindeki 1 ci 
işletme komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler teminat makbuzlarile birlikte 2490 No. lu 
50 kamında tasrih edilmiş olan vesaiki 7-5-936 tarihli ve 

3297 No. lu resrni ga.:tetede bildirilen ehliyet vesikasını 
havi teklif ınektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar 

09 komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartna .. 
meler konüsyonda parasız olarak verilmektedir. ( 7 3 9) 

1202 , 

87 
A~ık Eksiltme illnı 

36 Nafıa Bakanlığından 
1. - 4-9-1936 günü ihalesi yapılmak üzer~ açık ek-

00 siltmeye konmuş olan Ankara ltfai~ meydanında orta 
.. mektep binasında yapılacak fosseptik tesisatı için teklif 
ed"ılen yey layıkı hadde görülmediğinden eksiltme aynı 

00 

40 

00 

57 

şartlarla 1 O gün daha uzatılmıştır. • 
Keşif bedeli 9043 lira 63 kuruştur. 
2. - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: . 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Hususi şartname. 
D. - Keşif bedeli silsilei fiat cetveli. 
E. - Proje. . 
İsti yenler bu şartname ve evrakı 4 5 kuruş bedel mu

kabilinde yapı işleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
3. - Eksiltme 14-9-1936 tarihinde Pazartesi günü 

saat 16 da Nafia Vekaleti yapı İşleri Eksiltme odasın
da açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

10 
4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 679 lira 

nıuvakkat teminat vermesit bundan başka 1-6-936 tari
hinden sonra Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet vesika .. 

7 5 smı haiz bulunması Iazımdır. 

80 

55 

80 

00 

75 

5. -~- !stenilen vesikalar yukarda 3. üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar eksiltme komisyo
nu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. (789) 
(1112) 

. nh-saıaar Umum Müdürıüğünden; 

45000 Kilo taz paket kolası. 
.15000 kilo töz makine kolası. 
Yukarda cins ve miktarları yazıh toz kolalar 30-IX· 

936 tarihine rashyan Çarşamba günü saat 15 te pazar
hkla şatınahnacaktır. İsteklilerin şartnamelerini görmek 
üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve sa 
atte % 7 ,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta leva-
z:.m ve mübayaat şubesi Müdürlüğündeki ahm Komis .. 

16 vontnıa mii.racaatlarr. ( 1170) 

80 

00 

32 

00 

13 

00 

23 

yılı 230 metre 41 desimetre murabbaı ar-
' sanın 3/ 16 payı. 

KIN ALIADA: - Aziziye mahallesi Teşri
fiye caddesi eski 61 sayılı 3 21 metre 7 7 .desi
metre murabbaı arsanın 3/ 16. 
KIN ALI ADA: - Aziziye mahallesi Ağasi 
caddesi eski 5 sayılı 2 9 7 metre 6 4 desimetre 
murabbaı arsanın 1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Sultaniye caddesi eski 3 
sayılı 528 metre ve 63 desimetre murabbaı 
arsanın 1/ 5 payı. 
KINALIADA: - Cedidiye mahallesi Sulta~ 
niye caddesi eski 4 sayılı 410 metre 26 desi-

8 64 

12 10 

71 20 

21 14 

metre murabbaı arsanın 1/ 5 payı. 16 41 
Yukarda yazılı mallar 22-9-936 Salı günü saat 14 te 

peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli
ne istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvili de 
kabul olunur. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçele
rini vakti muayyeninden evvel yatırarak İstanbul Def .. 
terdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde miite~kkil l!latxs 
komisyonuna müracaatları . .,M'' ( 1O3 2) 

' 



' 
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aslanmaz HASAN Tıraş ıçağ Bir Dakikada °J.d: 
Ne sabun, ne de fırçaya ihtiyaç vardır. Kat~iyyen paslanmaz. Yüz 

defa tıraş eder. Alameti farika ile ihtira beratı vardır. Ne ingilizler, ne 

Fransızlar, ne de Amerikalılar~ ne de bütün dünya aynını yapamaz 

HASAN tıraş makinesi le HASAN tıraş sabunu ve tıraş kremi, tıraş 
kolonyası, tıraş pudrası birer şaheserdir. Mutlaka HASAN markasını 
arayınız. ısrar ediniz. HASAN deposu: Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

Kullanacağınız fener ve pillerin en iyisi 

DAIMONdır. 
\ Bunlar. görmek 1 ıtersenlz 

iZMiR SERGiSinDE 
83 - 92 nu 

maralı pa-
viyona mü 

Satılık Piyano 
Mükemmel bir halde Kaps mar
ka bir piyano satılıktır. Hergün 
saat 2-4: arasında Pangaltıda 

Belvll apartımanının 3 numerolu 
dairesinde görülebilir. --

14:36 

----------------------
iHTiRA lLANI 

BU AKŞAM 

Taksimde PANORAMA Bahçesinde 

Bayan SUZAN ın 
San'at yıldönümü kutlulanacaktır. Tel. 41065 

aat e _ "Yüksek tekisüflü oleumlarm 
r~c . . imaline mahsus usul ve cihaz" hak- IJ 
dınız, hız- kmda alınmış olan 21 !kinci Teşrin 
zat görü - 1934: günlü ve 1877 sayılı ihtira be

~ Nişantaşında •• 

nüz. 
POKER TIRAŞ Bl~ACıl iLE . 

DAiMON FENER VE PiLLERi de 
Bu sergidedir. İki kromlu Alpaka KAŞIK ve ÇATAL

iarını da daima tercih ediniz. 
1284: 

iSTiKLAL LiSESi ı 
DiREKTÖRLÜGÜ~DEN: ' 

1 - tık, Orta ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yaWı ve yatı
sız talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat 
edilebilir. 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale
benin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek is· 

tiyenlerin bir an evvel mUracaa tlan tavsı;e olunur. 
ııtı - Eyltiltlft onbqine kaclu kayctint yenlletmiyeıı elk1 talebenln 

mUracaatlan .ka.bul edilmiyecektir. 
5 - İstiyenlere kayıt şartlarmı bildiren tarif name gönderilir. 

Şehzade başı, Polis karadolu arkasında. Telef on: 22534 

'Tarih ve Cografya Oğretmeni aranıyor 

Tarsus Amerikan Koleji 
DlrektörlO§iinden: 

Tam devreli lise derecesinde olan kolejimize Tarih ve Coğrafya öğ· 
relmenl lizmıdır. Aranılan evsafı haiz olanlar Kolej idaresine, yahut 
Fincancılar yokufwıda Amerikan Bord Heyetine müracaat ede-

1 
bilirler. 1409 

,-Merzifon Amerikan Okulu 

KIZ HAYAT OKULU 
Teclriaat 28 Eylülde bqlar. 

Tam i!evren orta derece oldufu KWtilr Bakanlığmca tudik edilmlş
tir. Tnrkçe, lngWzce, Fransızca okunur. Ev idareai Ticaret deraleri 
vardır. • 

Leyli ücret 200 lira, Nehari ücret 25 liradır. 
---- Ful& ma16mat için Direktörlüğe müracaat. ___ .. 

1347 

,.. ____ Kolec ve Ticaret kısımlarile ----.. 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 

ratı bu defa mevkii fiile konmak 
üzere ahare devrü ferağ veya icar 
edileceğinden talip olanların Gala
tada, Iktısat hanında, Robert Ferri
ye müracaatlan ilan olunur. 

1302 

KANZUK 

Sa~ eksiri 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendi 

rir. Dökülmesine mani olur. Ke 
pekleri izale eder. Neşvünilmasım 
kolaylaştırarak hayat kabiliyeti
ni arttırır. Li.tif rayihalı bir saç 
eksiridir. 
INGIUZ KANZUK ~ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Mateftulp •W.Wnifanr 
~. "-' ~ (9elee) " "-....... . '"' ...................... . 

...... 941.,. 9"1.ıııı ........ · ··-· ............ ,._,.,., " ı...ıt111. 

""9tW : l(_,j.. • ıı.u . .. 
~<••• .. ,.,... ......... 

25 ... ıl .. Hllı-..... ,... .... ,., 

ISTAI-.,..,.... ,, . 
Tlae l _,_., 12 ile.••· 

•l•H"""' ılpret etllala .. .,._ 
t2 ................. ....,..... 
l'IJ•tl•-••ıl• .. .,. .. teulllt. 

EylWUn 22 Del 8alJ lilntl saat 13,30 da açılıJ'. Sıhhat&, tedriaata ve 
abllka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için aa1J gUnlerl saat 
9-12, cumarteSi gllnleri aaat J,.4-18 e kadar mektebe müracaat. la- Eytlp Sulh Hukuk mahkemeein -

.. _teyenl~ mektebin tarifnameai gönderilir. Telefon: 60474--• deb: 
1184 Bahariye caddeıriııde Şahsultan ma-

- --------------- ---------- h&llesinde 47 numaralı evde ölen Ve

s A ç 
BAKiMi 

GGzelll§ln 
En birinci fartıdır. 

Petrol Nizam 

1 
ISTANBUL'un 

Büyük muharrirlerin yazıla rile 
okuyunuz. 

SESi 

silenin mirasçılarmm tarihi ilandan 
itibaren üç ay içinde kanuni vesikaya 
istinat eden sıf atlarmı mahkememi -
ze bildirmeleri ve ölü Vesile zimme
tinde asaleten ve kefaleten alacak .. 
lan olan ve müteveffiyeye borçlan 
bulunan ve herhangi bir suretle hak 
talep eden veya miras hakkında ma· 
Uunatı olanların ilin tarihinden iti
baren bir a.y içinde mahkemede ~ılan 
defteri mahsusuna kaydettirmeleri ve 
bu müddet za.rfmda alacaktan veya ----lll I talep ettikleri herhangi bir hakkı ka-

l yrt ve tesbit ettirmeyen kimselerin 
mirasçıya şahsen ve terekeye izafeten 

________ .. _ müracaat edemiyecekleri malfımlan 

15 Eylfilde çıkıyor 

-======================== olmak Uzere kanunu medeninin 534, 
Sahibi: 4hwıt Emin I' AIMAN-Umuml Neptyatı idare Eden: 8. 8 AI JM 560 mcı maddesi mucibince illn olu-
Gazetecflik ve Nepiyat Tnrlr Llmltet Şirlrett-BuddJil yer TAN matbaam nur • s 

IŞIK Eski "Feyziye,, LiSESi 
Memleketimizin en esl<i hususi lisesidir 

Ana, Dk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 
lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Tele fon : 44039 

saraçhanebaşı_ Hayrı·ye L·ıses·ı Gunduz 
Horhor caddesı Yat ı 

ANA - iLK - ORTA • LiSE - TAM DEVRE 
Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil 
tedrisatını yeni bir teşkilatla kuvvetlendirmi§tir. Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mektebi,n hususi 
otobüslerile nehari talebe her gün evlerinden aldırılır. Istiyenlere tarifname gönderilir. Kayit için her 

gün saat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. - T e 1 e fon: 2 O 5 3 O 

iSTANBUL AMERiKAN KOLEJi 
K 1 Z k 

. Amerikan Kız Koleji f!11 Robert Kolej •ERKEK k I 
ısmı.Arnavutköy, Tel. 36.ıoo a:. Bebek. Tel. 36 ... 3 • ısm 

Mektep Ingtllzceyl ~h 1yt lS~ten bir mU~ir. MUU terbiye ve kilit Ure son derece ehemmiyet veri!ir. 
Almanca veya Fransızca lisan dersleri, ':muhtelif sporlar, lngilizce için ihzari smıflar. 

·orta kısım· - Lise kısmı - Ticaret Dersleri 

M • • h d • k Ameli ve nazari usullerle elektrik, 
u en 1 s 1sm1 makine ve nafıa mühendisi yeti3tirir 

Dersler 21 Eylül Pazartesi sabahı bqlıyacaktır. Leyli talebenin 20 EylW Pazar ak§amı mektepte bulun -
ması lizımdrr. Tecdidi kayıt erkek kısmında 18 Eylill Cuma ve Cumartesi gilnleri, kız kısmında 19 Eylül 
Cumartesigünüdilr. Yeni talebenin kayıt muamelesi hergi.ln yapılmaktadır. 

Fazla malfımat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

D. No. Semti ve mahallesi Sokqı Emlak No. Cinsi ve His. Hisse ya ıöre 
muhammen K 

302 Çngelköy E.Kilise E.13 147 metre arsa 150 A. art 
Y. Tannverdi Y.21 

1064: BUytlkdere Büyükdere cad. E.398-400. Ki.gir dükki.n ve 
~02 hanenin 9/ 60 his. 

Y.367 
1169 Un kapanı Hızırbey 1.eyrek yokUfU E.137 Ki.gir dilkkln 

Y.155 
2993 Tophane Hacı Ali Çıkmaz Dibek E.veY. 201 metre arsa 

26-28 
3059 Kasmıpaşa Büyük Dere boyu E.4 94,80 metre ana 100 .. 

Piyale Y.7-8-10.11 
3448 Bakırköy Kartaltepe Kabrlatan 9 1289 metre ana 200 .. 
3490 Y edikule lmrahor Merhaba kö/eai E.12 70 metre arsa 120 .. 

Dyasbey Y.18 
3788 Bostancı Çatalçe,me E.11-15 Mü. 161 metre arsa 160 .. 

Y.~ 

3985 Arnavutköy Francalacı cad. E.98 Mü. iki dükklıı. ve baraka 
Y.23-23/ l 

Harita 4: 
4229 BüyUkada Yalı E. Aya Yani E.9 fD',ou metre arsa 460A.art-

Y. Düz Y.7-9 tırm• 
4704 Yeşilköy Şevketiye E. Bulvar mahallen 360 metre arsa 650 ,. 

Y. G. Avra.noa 40 
ve saadetli 

7402 Ortaköy E. Dereboyu E.l17Mü. '.Ah,ap lianenln llS his. 80 ,. 
müezö.n oğlu Y.10 
Y. Ktlf&diye 
mahallen Saadet 

8096 Çengelköy E. Abdi oğlu E.14-16 Bahçeli ahf&p hanenbı 180 " Y. Abdi P&f& Y.24-26 1/ 2 his. 
8172 Beyoğlu Yenifehlr E. Paçacı E.'37 Ahpp hanenin 1/ 4: his. 200 " Y. Katmerli Y.35 
8355 Kadıköy Zlihtilpaşa E. Fener Cad. E.32/ 2 114:1 metre ananın 220 .. 

Y. Yeni açılan yol 35/ 120 his. 
8359 Yedikule Fatih E. Bakkal E.2HU. 171 metre arsa ve bara- 80 • 

Sultan Mehıİıed Y. Bele,çi 2MU. kanm 1/ 5 }\is. 
Y.2 

mahallen 2/ 4 
Yukanda evsafı yaztlr gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkanlmı,tır. lbaleleri 21-9-936 tarihine 
dUf eden Pazartesi gUnU eaat on dörttedir. Satıf mUnhasıran gayrimUbadil bonoalladır. 


