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ispanyada hUkOmet 
kuvvetleri muvaffa
kiyet kazan1yor, asi-
1er gUc; vaz1yette. 

Telefo:l: 2424) {luare) - 24241 ( Tahrir) - 242-13 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 

Trakyada manevralar devam ediyor. Yukandaki resimler manevralara aid ii~ safhayt gosteriyor. Solda hareket halinde agu tanklar, ortada siivarller blr kopriiyii gC9CJ"ke.tt, sagda aga~lar 
altmda tayyarelerden gizlenen hafif tanklar goriiniiyor. 

Avrupada endi$eler 
-bir parca azald1 
~imdilik hi~ hir devletin lspanya 
i~lerine kar1~m1yacag1 anla~1l1yor 

Londra 9 - Siyasi mahafilde endl- gore italya, ispanyadaki italyan teba· 
~eler bir par!;a azalm1~tir. Hemen bii- asma yaptlan taarruzlan l\ladrid ka· 
tiin devletler ispanya i~lerine kar~- binesi nezdinde protesto etmb1tir. ital· 
mamak tcklifini kabul etmi~erdir. yan tebaasmdan dort ~ oldiiriil· 
Barselonda dOrt Almanm idam edilme- mil~, bir ~inci agu surette yaralan· 
si ilzerine Almanyamn yaphg1 te~ebbi.i- nu,tll'. 
se lspanyanm muvaf1k bir cevap ve- ftalya, protestosunda bu hadiseler-
recegi umuluyor. ispanya cevap ver- d~ Madrid hilkumetini mesul tut-
mezden evvel Almanyamn harekete makta ve tarziye istemektedir. 
ge~m~i timid edilmemektedir. M. Musolininln ~hsi dostu olan bir 

Ahnanya 8.sUere miihimmat ion- ttalyanm tspanyada Burgosa ·~ 
dermiyecegini inglltereye temin ~ ve lhtflAlci refslerile miihim mtbAkat
tir. Alman gemilerinin Barselon oniln- larda bulunacaft bildiriliyor. 
de niimayi~ yapacaklan da dogru de- ABJANTiN SEFiRt NE OLDU? 
gildir. Maamafih, yeni bir hfidise olur- Paris 9 - ispanyamn Zaraus ~eh-
sa, Almanyamn i~e kan~mas1 ihtimall rinde bulunan Arjantin sefirinln akt-
vardir. beti me~huldiir. Arjantin hilkO.meti 

iTALl"ANJN PROTESTOSU ispanya sulanna bir harp gemisi gon-
Paris 9 - 1ntransigeant gazetesine [Devami 4 ncil sahifede] 

Londos-Rus ma~mdan iki enstantane (Giire~in tafslldti spor klsrmnuzdachr) 

Y a~ar diinga 
~ampiyonu oldu 

Bugun olimpiyatlarda 
~eref diregine bayrag1-
m1z cekilecek ve milli 
mar~1m1z ~ahnacak 

Yiiksek sporcumuz ya~ 

Berlin 9 (~am) - Tiiy slklet gii
rc{i~ileri arasmda bu ak~m son mil
sabakalar yap1ldl. Bldayette Ya~r 

Finlandiyah Beiniye tu~la yenlldl ve 
fena puvaru dordii buldu. Reininin 
de dort fena puvam vard1. Bu suret
le fcna puvanlan milsavi oldu. 

Bundan sonra Finlandiyah Reln1 
isvc~li Karlson ilc giire~ti. Finlandl
yah ancak sayi hesabile galib geld!. 

Bunun neticesi olarak bir fena pu
van daha ald1 vc fena puvanlan be~l 
buldu. Diger pehlivanlann fena 
puvanlan bundan fazla idi. En 
az :fena puvam olan Ya~ar oldu· 
gundan diinya ~ampiyonu ilan edildi. 

Ya~ar yalruz bir defa tu~la yenil· 
mi~tir. Tu~la ikl, say1 hcsabile bir gali
biyet kazanm1{it1. Finlandiyah ile is
ve~li bir ka!; defa maglUp olm~lardl. 
Finlandiyah ikinci, isvc~li il~ilncii 
oldular. 

Neticenin ilanmdan sonra Ya~ar 
ma~ta hazir bulunan ve mikdarlan 
~ok olan Tilrkler tarafmdan el iistiin
de gotilrillmil~tiir. 

Yann olimpiyad stadyomunda Ttirk 
bayragi biiyilk direge asilacak ve bu 
esnada ilk defa olarak Tiirk milll 
mar~1 ~ahnacaktir. 

YA~ARIN BEYANATI 
• I 

Berlin 9 (~m) - Y~ diinya 
~mpiyonlugunu kazandlktan sonra 
~ beyanatta bulunmu~tur: 

- Bayragimm ~eref dlregine ~ekil
mesine sebep oldugum icin fevkalfide 
seviniyorum. 

~OBAN lUEHl\IED DORDU:NCtt 

Berlin 9 {A~am) - <;oban Meh
Mehmed ag1r s1klettc dordilncli ol
mu~tur. Umumi tasnifte isvc~ blrin
cl, Finlandiya ikincl, Almanya uciln
cil, Estonya dordilncil, Macaristan 
be~incl, Turk.lye nltmc1, Qekoslovakya 
yedincl, Letonya sekizincldir. 

Diin Modada yapllan denlz y~lan ~ok parlak olmu~. Yan~lara ah1 
tafsilAt sekizincl sahifemizdedlr. Yukandald resimlerimizde Atatiirk galiplerl 
~larken, lUoda koyundan bir goriinii' ve Atatiirk yan~lar arasmdakl 
fastlada dil kurultayi i,Ierile m~gul olurlarken goriiniiyor. 

111111uu11111111m11111111111u11m111111111111111111111u1111111u1111mu11111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111m1111111111111111m111m..-

Olimpiyad koyiinde: 
- Bizim futbolcular ne zaman memleketc donmek niyetindeler? ... 

- Her halde bir gcce y::ms1 !. .. 



Son dakika 
Sulh istemek her eeye boyun 

egmek demek degildir 
Frans1z ba1vekili dun soylediti 

bir nutukda boyle dedi 
Paris 9 (Akpm) - Bugiln f'lu'lsln yanmda Saint Cloudda sulh lehlnde 'Ml· 

J1ik Mr t.oplantl yap~. Toplanbda lalr ~k naarlar, balk cephesine men
mp zevat ve bqveldl M. Blum da bulunmlqtur. 

Bu miinasebetle ~k hararetli nutuJdar .Oylenm.lfUr. Bapeldl M. Blum iraa 
eutfi nutukta de~ ki: 

- Sulh istiyoruz. Fakat sulhu istemelc her ~ boyun ejmek demek de
jildir. Bir tarafta harp baflarsa ~~buk et'l'fl.fa yqilacaktw. Sulh 11" umu
mldir, yahut yoktur. 

lspanya i§leri i~in bir 
onf er ans akti muhtemel 
lspanyol asileri bir lngiliz yat1na ate, ettiler, 

kaptan oldO, iki yarah var 
Paris 10 (Aqa.m) - ispanyamn 

dahili i~erine kanfmamak if;in alA
kadar btitiin devletlerin cevab1 ahnchk
tan sonra beynelmilel bir konferansm 
aktedilmesi ihtimali vardir. 

Roma 10 (~} - M. Musollnl 
tatillni yanda birakarak birdenbire 
Romaya donmii~tiir. M. Musolini, fs
panya ~erine kan~amak hakkmda· 
ki Frans1z notasma dair tetldkata 

ba•!anu~r. 
f talya, ii~ ttaiyamn oldiiriilmesi ve 

Barselonda bir italyan miilldiniin 
tahribi dolayisile Madrid hilldimetin· 
den tazminat istiyecektir. 

Londra 10 - 21 italyan tayyaresi
nln ispanyol Fasmda karaya indigt 
bildiriliyor. 

fSPANYOL fHTtLALCb..ERI BtR 
tNGiLtz YATINA ATE~ ETI1LER 
Paris 10 (Aqam) - ispanya Aslle-

rinin elinde olan Almirante Cervera 
kruvaz0ril ispanya sulannda Klavc;e
do achnda bif tngillz yatma atq et
miftir. Yatm kaptaru olm~, karun 
ve vapurdaki bir Amerikah yaralan
Dll.fbr. 

Deyli Telgraf gazetesinin Cebelilt
tank mnhabirinin blldirdigine gare 
ingntere hududu kapannu.¢1.r. Cebe
lilttank mmtakasma yalmz ingillzler 

Bugday al1m1 
Ziraat bankas1n1n sabn 

alacagi yerler 
kararla1bnld1 

Ankara 9 - Ziraat bankasmm bu 
e bugday satin alacagx yerler ka
laftml~br. Bunlar 11 mmtaka
ve ~dlr: 

Ankara (Canion, Yahfihan, <;erik
Yerkoy, Kaklh, Kayaeri, &moglu); 
lath (Sazak, Beyllblur, AlpukOy, 

J;Bl~hir, Boziiyttk); Kutahya (Tav-
1, U~) ; Afyon (S&ndlkh, Cay); 

Ir (Ilgm, Sarayonii, Konya, 
ra, Karaman, Er~gli, Bor); San-

a (Sivas, Tecer veya CCtinkaya); 
llchzeli (Musakoy, Zile, Amasya, CO

) ; Dinar (Burdur, Civril, Denizli 
talya); Ballkesir (Band1rma, <;a

ale, Bursa); Trakya (Tekirdag, 
zunkopril, Babaeski, Lilleburgaz, 
rlu); Adana (Tarsus, Ceyhan); 
lbast (Malatya, Diyarbeklr, Urfa, 
Us, Bayburd) . 

Beyin de beyin ! 
ukkanda butamay•nca 

garsonun beynini 
~1karmak istemi' ! · 

Di1n gece Mehmet isminde bir adam 
oglunda blr birahaneye gitmi~, ra
i~rken meze olarak beyin salatas1 
~tir. Garson Vasil: 
- Beyin yok .. diye cevap verince 
hmet: 

- Ben ~!11 sana beyin bulurum .. 
nin ka!anda blraz beyin olacak .. di

buyiik birka<; bira bardag1ru gar
nun ltafasma atnu~tir. 
Garsonun kafas1 yanlarak a.in' su-

g~biliyorlar. 

SON MUBAREBE 
Paris 10 (Akpm) - Madrldden ge

len son baberlere gijre h\ikdmet lruv
vetlerl Sams Slerada asked barekA.ta 
devam ediyorlar. Guadaramada hii
kftmet to~ulan, A.silerin mevzilerini 
~ddetle bombarchman ediyorlar. Bu 
cephede Asiler 200 t.elefat vetini~ler
dlr. Billdllnet lsllerl ihata etmete 
~yor. 

ispanya harbiye nazm Kordu ~rl
nln d~ek iizere bulundugunu be
yan et~ir. Asilerin elinde bulunan 
Bevil radyosunun tebllgme gore Ka
talonya kuvvetlerl bir maglublyet.e 
u~ar, 200 maktul ve 300 mec
ruhla 5 top ve 15 mitraly6z ~ 
lardlr. 

KADINLAR DA BARBE t~TfRAK 
EDltORLAR 

Paris 10 (~) - ispanyadakl 
dab1ll harbe Jraihnlar da ~ et
mektedir. Komfullst Jrachnlardan bq
ka Artstokrat kachnlar da g0nilllil ya
mlmaga bafl,m1f}anhr. 1200. kadm 
Madride yUrfimek iizere bin~ Reha
nm )rumandam altmda topla.nmlfbr. 

General Frankonun Fasta yerlller- · 
den 60 bin ~Ilk blr ordu kurmaga 
~~181 blldiriliyor. 

~ifte kaza 
Bir otobiis bir yolcuyu 
yaraladi, tramvay da bir 

aynayi par~alad1 
DUn Sirkeciden kalkan istanbul -

F.dlme otobfisii Divanyolundan g~r
ken Mustafa isminde bir adama fiRrp
Dl1' Ve yaralamlftlr. 

Tam bu esnada arkadan gelen Be
yazid - Kurtul\J.\I tramvayi da lanlma
masi t~ln ot.obils pencereslnden ~
ya uzatllml.!1 olan bir yolcunun bir 
metre uzunlugundaki aynasma fiarp
~tir. 

Ayna parcalannn~ ve kmlan biiyilk 
parfialar yolculardan Tahiri &glr su
rette yaralanu~tir. ---

Bir ~op~u beygiri blr 
kadm1 yara!ada 

Diin Kasrmp~ada bir ¢~uniln 
beygiri tirkerek kacnu~t1r. Hayvan 
yolda Zellha admda bir kadma <;ar
parak yaralanu~br. 

Iki soyguncu 
lzmirde geceleyin bir 

garsonu soymak 
isterken yakaland1 

Izmir (Aqam) - izmirin en ka
labahk bir yeri olan Elhamra 
slnem88l oniinde geceleyin blr soygun 
~ebbilsil olmm,tur. Birahane garson
larmdan Abidinin yanma sokulan is
mail ve ~; ceplerini ar~brarak 
paralanm almak iste~ler ve b1f;ak
la da tehdidde bulunmU{llardir. :Abi
din: 

- Para yokl cevabm1 verince isma
ll b1<;akla ilzerine salchrnu~, Abidin 
b1cagi ellerile yakalam1' ve yaralan
IDlftJr. Zab1taca vaJra faillerl tutu!-
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( Ba Sabahki Telgraflar J 
lspanyol isileri gii~ vaziyette 

Hiikiimet kuvvetlerine iltica edenler, biiyiik bir 
iimitsizlik biikiim siirdiigiinu soyliiyorlar 

Madrid 9 {A.A.) - u,ublye nazan, 
hilldllnetin ellndek! baq> gemllerlnln 
dOn Larache Ceuta, Tarltta ve Alge-
81ras limanlanm muvatfaklyetle bom
bardmlan etmif oldugunu blldlrmlf
tlr. Oeceleyin donanmsl, Fastakl A.st 
kuvvetlerln yentden ispanyaya ~e
lerlne mlnl o1mak 1~ Cebeliittarlk 
Bogazim taraaut altmda bulundur
mllftur. 

Radyo ile n~rolunan bir tebugde 
Fas A.si.lerini nakletmekte olan bir va
purun batmlf oldugu blldirllmektedir. 

Harbiye nazin, halihazirda Gordo
ba §ehrinin teslim olm~ olmasl muh
temel bulundugunu beyan eylemiftlr. 

Ouaddamarra cephesinde h'ii.ktlmet 
kuvvetlerl, taarruza hazirlanmakta o
lup asllerln mevzilerini bombarchman 
e~erdir. Asllerden miirekkep bir 
kuvvet Navarrede magblp edilmi~ ve 

Diinkii saganak 
Gezinti yerlerine gidenler 

tela1a dii1tiiler 
Son giinlerde fiOk iyi giden havalar 

diin saat on albya do~ bii:denbire 
bozulm~ ve gok gi.irilltiilerlle ~ddetll 
b1r yagmur b~~ll'. 

Bu hava bllhassa geZinti yerlerlne 
gldenlerl ~k telAp dii~iirm~, g~n
lerde ,-ulhla gelen saganakh flrtma
mn tekrar · olacagi zannedilmif-Se de 
klsa bir zaman SQnra h&va saklnle~
~ ve yagmur fasllab surete ge<; vak
ta kadar devam etmi~ir. 

Rasathaneden alchgumz malfunata 
gare, bugiin de gene arasira yagmur 
yaim8Sl ve havanm serln olmasl muh
temeldir. Rasathane arbk bu sene
nin fevkalade sicaklannm ~tigini 

tahm1n etmektedir. Yann havanm 
diizelecegt zannedlliyor. Diin ogle ilze
ri 27 derece oaln hararet, ~am 24 e 
dil~mti~ti.ir. 

lki sarho§ arasmda 
~akt dOellosu 

Beyoglunda Hamalb~mda 19 ya
ipnda ibrahimle arkada~ 17 y~nda 
Nuri arasmda sarho~luk yiiziinden bir 
~alu d0ell0sil olmu~tur. . 

Nurl ark~dan evvel davrana
.rak ~ ibrahimin sol oogriine 
fiddetle sapl~tir. ibrahim tehllkell 
bir halde yaralanarak hastaneye kal
chnlnu.ftir. Nurl yakalamI1l.fbr. 

Kolyoz, sardalye 
Bu sene Marmarada 

bu iki bahk cok 
Erdek (A.qam) - Bu sene Mar

marada Kolyoz ve Sardalye bal1gi bol
dur. Bilhassa Marmara adasmda 
Sardalye pek cok tutuluyor. Adada 
kurulan konserve fabrikas1 ballkc;11l
gm ilerlemeslnde biiyiik lmi1. olmUf
tur. 

Erdege 18 1i1il mesafede olan Mar
mara adasma buradan motorle gidi
llyor. 1stanbuldan haftada bir posta 
vard1r. Son zamanlarda Marmara 
adasma gidenler c;ogalnu~br. 

Pamuklu bez fiatlerl 
tesbit edllecek 

.Ankara 9 - iktlsat vekfiletl pa

muklu bez flatlerinl tesblt etmek ii7.e
re tetkikata bafl~tir. Tetkikat ikl 

ay kadar siirecektir. 

Bir sarho§ kendisile alay eden 
arkada1m1 yaralad1 

Galatada Kemeraltmda kendinl bil
miyecek halde sarh~ olarak dol~ 
Abdillkadir achnda biri, kendisile alay 
eden arkadafi Fahriyi .kundura b1 

Aaller muharebe meydarnnda 200 mak
tul b~. Grenadadan ge1en 
milltecller bu §ehirdeki amele mahal .. 
leslnin asllerin ellne ~~ oldu
tunu ve bu mahallede hen'ilz flddetll 
~1~alann devam etmekte bulun
dufunu s0ylemektedirler. 

!sb..ERIN BtR KARARG.im 
ALEVLER 1((1NDE 

Bayonne 9 (A.A.) - Asnerin Oyar
mn yakmmdakl umumi kuargBM°* 
hilldimet kuvvetlerl tarafmdan ya· 
pdan bombardmum neticeslnde alev· 
ler f~inde yanmaktadll'. ~ sllAb 
ve miihimmat deposunda bir infilAk 
vukua gelmi~ir. 

BAVA TAARRUZLARI 
Barselone 9 (A.A.) - Gazeteler, For

mentera adasmm hiikfunet kuvvetle
rtnln eline ge~~ ve hiikfunet tayya
relerinin Vicayi bombarchman etmi~ ol-

Manevralarin 
bugiin bitmesi 

muhtemel 
Buyuk bir gecid 
resmi yapllacak 

Babaeski 9 (~) - Manevra
lar devam ediyor . Mare~ Fev
zi Cakmak ve maiyeti mevzlleri mii
temadiyen teftif ediyorlar. 

Yann (bugiin) muharebeye devam 
edilecektir. 

Milll miidafaa vekill KAzun Ozalp 
buraya geldi, merasimle kar~Ilandl. 
Vekil, koyliilerle konu~tu, hatirlanm 
sordu ve otomobille manevra sahas1-
nJ. gitti. Vekil gazetecilere ~u s0z1erl 
soylemi~tir: 

cGazetelerimizin manevralarla ya
kindan aUikadar olmaszni memnuni
yetle kar~lzyorum. Bu def aki manev
ra qok biiyiik ve ehemmiyetlidir. Ben 
buradaki harekati tetkik ettikten son
ra bellci yann tekrar istanbula dO
necegim. Her iki taraf biltiin gayret
lerile qalz~iyorlar. Netice bir iki gun 
~nde alznacakttr. 

Manevralann yann bitmesi muh
temeldir. Manevralar1 miiteakip bil· 
yilk ge~it resmi yapllacaktir. 

Cim Londos 
lstanbulda ba,ka mac 
yapm1yacag1m, diyor 
C1m Londos, diinktl ~tan soma 

istanbulda TQrk ~den bl
rlle l:ftr mac; yap1p yapnuyacagi halr
kmdaki suale cevap vererek dedi ki: 

- Ben yeni bir ma~ yapmak i'iin 
teklif almachm. Biz Yunanhlar ve Ttirk
ler ~k dost oldugumuz ic;ln ikimiz
den blrini miiteessir edebllecek bir 
mac yapmak lstemiyorum. istanbulda 
~ bir ~ lstemiyorum. Cfulkti 
biraz dinlenmege ihtiyacun var. 

DOnkO gore~ maclar1nda 
manas1z bir mudahale 

Diin Taksim stadyumunda yap:alan 
~ Dla'ilan esnasmda, mac;m muh· 
telif safhalanm objektlnerine c;ekmek
te olan gazet.e fotograf~ ~k ~
Jrin ve manasiz bir tecaviize ugradl
lar. Futbol hakemlerlnden Suphi, ~ 
bir Slfat ve sal8.hiyetl olmad1iJ llalde 
gazete fotograf~anm yalralarmdan 
~erek kendtslnln de durdugu rlo
gln kenanndan uzakl~ ve 
pollsleri de ~ mildahale ettlrmeie 
kal~tl. 

Bu kabil man&SlZ ve fiizull milda
halelere alA.kadarlann bir nlhayet ver
melerinl talep ederiz. 

Yunan krah Korfoda 
Atina 9 (A.A.) - Kral diin ogleden 

sonra Korfo a v br. Tatu mild-

dugunu haber vermektedirler. 
DUn lsiler, Huesca yakmmda bir ka

saba olan Alcaladel, Oblspo'yl bombar
c:hman etmiflerse de Huesca iizerlne 
yilrilmekte bulunan hiikfunet kuvvet
lerinln lleri hareketlerlne mani olama
~larchr. 

Ash.ERIN V AZiYETI FENA 

Madrid 9 (A.A.) - Vittoriadan bir 
asked Qtomobille ka~arak hiikfunet
~ere iltica eden ik1 asker, hiikfune~ 
kuvvet hatlanna geldiklerl zaman, ce
birle toplanarak Vittoriada tahsit edll
~ olan'aSkerler arasmda tam bir ce
saretslzllk ve nevmidi hiikiim siinnek
te oldugunu bil~erdir. 

Pampelune 9 (A.A.) - Navarre ill 
merkezinde tam bir silkun hiilriimfer
machr Katalonya tayyareleri erkek 
llsesini bombard1mana tutarak tahrip 
etmiflerdir. insanca zay~at yoktur. 

lngiltere kral1 
Londradan Yugoslavyaya 

hareket eUi 
Salzburg 9 (A.A.) - Dilk de Lan

caster ismile seyahat etmekte olan in· 
giltere krah seklzlnci Edvard bugiin 
Oryant ekspresle saat 10,30 da buraya 
gelmi~tir. Mil~nileyh italya veliah
dinin ikamet etmekte oldugu otele ya
ya olarak gitmi~tlr. Kral saat 12,30 da ' 
trenle Sibenlke hareket e~tlr. Si· 
benik ufak bir Yugoslav kasabas1dlr. 
Kral, Nahlin yatma binecektir. 

Londra 9 - fngiltere krah Avustur
yadan gecerkcn hie kimse ile goriif
mem~tir. italya vellahdi ile goriiftii
gu dogru degildir. 

Be1grad 10 (A.kfam) - ingiltere 
kral1 Avusturya yolile Yugoslavyaya 
gelmi~tir. Kral naibi prens Paul ken
disiiil kar~Januf ve Blede kadar be
raber git~tir. Kral yoluna devam 
ediyor. 

YUNAN KRALiLE G0Rtl~MESt 
MUHTEMEL 

Atina 9 - ingiliz krah Adriyatik 
denlzinde dol&fU'ken Korfo adasma 
da ugnyacakt1r. Yunan kra.11 Korfo 
adasmda bulundugundan iki kralm 
gorfu;meleri ihtimali vardir. 

tngillz ticaret nazmrun buraya mu
vasalatl beklenlyor. ingillz nazm 
Korfoya gldecek ve Yunan kra1uun 
misafirl olacakbr. 

Italya veliahb 
Berlinden Avusturyanan 
Salzburg ,ehrine gitti 
Berlin 9 (A.A.) - tta.Iymi vellahU 

diin ogled.en sonra husust bir tayya
re lle hareket e~tlr. 

Viyana 9 - italya vellahch Salzbur
ga ge~tir. Bu fehirde yapilacalr: 
felllllrlerde bulunacakbr. Bqvekll M. 
~g, Salzburg vallsi ve bir~k zevd 
ttalyan vellahduu kmlllaDllftlr. 

Vlyana mahaftll, A vustury,a bqve
Jdlintn Romaya S1k 81k yapbjl zlya
retlere mulrabll italya vellahdmm ne
zaket eserl olarak Salzburgu ziyaret et
ttglnl ve aeyehatin hi~ bir slyast ma
Dasl oJmchimi beyan edlyor. 

SALZBURGDAN vtYANAYA GtTl'I 

Vipma 9 (A.A.) - ttalJ&D wJlahdl 
Sa1zburgdan buraya gelmlfttr. 

Cezalr mOftOsOnO klm 61dOrdO? 
Cezair 10 (A.A.) - MiiftOniin katl

Unln lsticvab1 neticesl olarak filema
nm fell olan Tai Edelokbl yakalan
JIWlbr. Sufilulann s0ylediklerine gO
re, bu adam, katlle 30 bin frank vad
etmek suretile cinayetin 8Sl1 miiseb
bibl olm\l{ltur. cTerakkb kliibiinde a-

tlrmalar a e kliibiln 
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AK~Al\IDAN AK~AMA: 

------------------Postalann 1slah1 
Postalanm1zm 1slalu igin yeni yeni 

tedbirler almd1g1m gazeteler yazi
yor. Filhakika, bugiin elimizde bu
Junan unsurlardan daha gok ve gent., 
istifadeler tcmin etmek imkaru var
dlr. Postac1lanm1zm, telgrafg1lanmi
zm otedenberi ananeleri arasmda 
gayret ve fedakarhk birinci derecede 
gelir. Mesela telgraft;tlanm1z bilti.in 
mill.i vakalarda hisselerine di.i~en feda
karhk vazifesini hakkile ifa etmi~lerdir. 
Ma94 azhgma bakmadnn ~lerini go
riirler, gal1~1rlar ve vatana hizmet 
ederler. 
· Buras1m hatirlatmaktan maks~

m1z postalanm1zm islahl liizumun
dan bahsederken vazife~inas, gayret-
11 bir taklm memurlarm izzeti nefis
lerini k1rmaktan ve haklarm1 gigne
mekten i9tinap etmektir. 

Yalmz, posta ve telgraf i~lerini bu
giinkii hayat icaplarma uyduracak 
surette bir takrm te~kilatlar yapmak 
iktiza eder. Biiyilk l?ehirlerde posta 
daha siiratle i~lemclidir. c:Pnomatik> 
tesisatm siras1 bizde de gelmi~tir 

diyebiliriz. Avrupa ~ehirlerinde bir de 
cekspres» mektup servisi vardlr. tr~ 
misli iicretle mektuplar adeta telgraf 
gibi uc;arlar. 

Sonra, posta gi9eleri A vrupada ba
z1 munzam servisler ifa ediyorlar. Me
sela gazetelere abone yaz1ybrlar. Ay
ni zamanda, bir tasarruf sand1g1 hiz
metini de gorilyorlar. 

Posta paketlerini almak i~in posta-. 
hane gi~elerine kadar gitmektense 
bu paketleri evimize kadar getiril~ 
gormeyi elbette tercih ederiz. 

Baz1 garip tesadi.ifier ve yanh1Jhk
Jar neticesinde gok gecikebilecek mek
tuplar bulunmasm1, d-Unyanm her ta
rafmda tesadilf edilen emsaline na
zaran, mazur g·orsek te mektuplann 
tevzi saatlerinin daha s1k, daha serf 
bir ~ekil almas1 temenni edilebilir. 

Biitiin posta ve telgrat servisleri
nin medeni memleketlerde nas1l j~le
digini burada tamamen habrlatma
ga hacet yoktur. Yafiuz bizim tc~ki
latm gok eski zamandan kalma oldu
g·unu ve bugtinkii ihtiyaca cevap 
vermedigini goz online getirmck ka
fidir. 

Te!?kilat1 tcvsi igin adam k1thgma 
ugram1yacag1m1z1 ve climizdeki tec-
1iibeli, yazife~inas unsurlarla temine 
muvaffak olacag1m1z1 umanz. 

Akl!;;amc1 

Bir kadm vapurdan acele 
~1kmak isterken ag1r yaraland1 

Di.in saat 11,35 te ~irketihayriye

nin 54 numarah vapuru koprilde 59 
numarall vapurun yanma yana~1rken 
yolculardan 22 ya~mda Rukiye acele 
~1kmak istemi~tir. 

Gen<; kadln mi.ivazenesini kaybede
rek iki vapw·un arasma yuvarlanmi~, 
viicudunun muhtelif yerleri ezilmi~ ve 
bel kemigi kmlm1~tir. 

Rukiye baygm bir halde hastaneye 
kaldlrllm1~tir. -----
Ge~ \"akte kadar suren tiyatro 

Kurtulru;;ta Sokratm gazinosunda 
oynatilan tiyatronun on birde tatil e
dilmesi icap ederken geg vakte kadar 
silrdilgil i~in Z3.b1ta miidahale etmi~tir. 

Polis memurlan zab1t tutarak oyu
nu tatil etmi~lerdir. · 

Bir mahalle halkm1 rahats1z 
eden iki ki§i yakaland1 

Uskiidarda oturan ismail ve Nezih 
1arho9 olarak bi.itiin bir mahalle hal
kuu rahatsiz ettiklerinden haklarmda 
takibata b~lamru~tir. 

ltfaiye 
Y zldoniimii bu 

sene fok parlak 
kutlulanacak 

istanbul itfaiyesl yildoni.imi.inii, bu 
sene daha zengln ve parlak bir prog
ramla tesid edilecektir. Bu mtinasebet
le c;ok gi.izel bir program haZirl~
tir. Merasim agustosun 22 incl cumar
tesi giinil Taksim stadyomunda yap1-
lacakt1r. tstiklAl mar~1 c;almacak, son
ra itfaiyeciligin tarihc;esine ve bugtin
kii tekAmilltine dair bir nutuk soyle
necektir. Bunu mi.iteakip ge~id resmi 
yaptlacaktir. Resmi ge~idden sonra lt
faiyenin bi.itiin ta1ihi tekilmillat ve de
gi~iklikleri birer birer davetlilere goo
terilccektir. Bunlarm ba~mda 1710 ta
rihinde istanbulda te~ekki.il eden yeni 
~eri tulumba takltm vardlr. Taknn o 
zamanki klyafetlerile ge9ecektir. 

1869 dan 1923 tarihine yani eski it
faiyenin lAgvile ~ehir itfaiyesinin be
lediye tarafmdan te~kiline kadar ~eh
re yangm haberi veren kule nobetc;1-
ler1 de o zamanki klyafctle1ile gec;e
ceklerdlr. 

Program mucibince mahalle tulum
balan muhtelif taknnlar halinde sa
haya c;Ikacaklar, bir mahalle tulum
basmm nasil yangm yerine gittigt, na
sil yangm1 sondtird-Ugti 1 yolda na
s11 nara att1gi merasime i~tirak edecek 
olan eski tulwnbacllar marifetile can-
landlruacakt1r. Bu da bittikten sonra 
eski askeri itfaiyenin yangma hareke
ti, yangm1 sondiirmesl ve nihayet bu
gilnkil itfaiyenin ilk tesisi tarihinden 
son zamana kadar ge~irdigi taha vviil 
ve tekamiiller gasterilecektir. 

Merasimde spor hareketleri, maske, 
merdiven talimleri, itfaiyenin tahlisi
ye vesaiti kullanmas1, suni yaptlan 
yangmm sondiirillmesi gibi 9ok ente-
1·esan tezahiirler vardrr. Merasime it
faiycden verilen meccani kartlarla hcr
kes i~tirak edebileccktir. 

Sokak kavgas1 
Be~ kavgac1dan ikisi 

mahkum oldu 
Hamdi ve ismail adlarmda iki ~i 

Edirnekap1 haricinde bir meyhanede 
rah1 igip sarho~ olduktan sonra tram
vay caddesinde Ac1 ~e~me civanndan 
ge~erlerkcn orada dol~an Nuri, Ali 
ve Rahmi adlarmda tit; ~i ile kar9ll~
mislardrr. 0 s1rada Nuri ile arkad~
la~ h1zllca giilm~lerdir. Fazlaca sar
ho~ olan ismail bunlarm kendi sar
ho~luguna giildillderini zannederek 
killilr etm~ ve sokak ortasmda be~ ki
~i kavgaya tutu~mu~lardlr. Kavgada 
Hamdi b1cag1Ill gekerek online gelen 
Nurinin iizerine atilmi~ ve birka~ ye
rinden yaralam19trr. 0 esnada Nurinin 
arkad~1 Ali de tahancas1m ~e~ ve 
Hamdiyi korkutmak tizere iki el ate~ 
etmi~tir. Fakat kur9unlar kimseye isa
bet etmemi~tir. 

U~i.inci.i ceza mahkemesinde Hamdi
nin ada.m yaralamak, Alinin de silal.h 
atarak tehdid su~larmdn muhakeme 
leri yapJ.lm~tir. Muhakeme neticesin
de bunlardan Hamdinin bir sene ve 
ikl ay, Alinin de ug gun miiddetle ha
pislerine karar verilmi~tir. 

Dizanteri 
Son giinler zarf1nda 
vakalar yine ~ogalcb 

Bir hafta evvel biraz hafifleyen di
zanteri vakalan son bir kac; giinden-· 
beri gene artmaga bW?lam~ttr. Birc;ok 
semtierde 1Jiddetli bir ishal ile hararet 
yiikselmekte ve hastalar birkac; saat 
ic;inde yatagim terkedemiyecek vaziye
te gelmektedirler. 

Slhhiye mtidi.irlilgii birkac; ay evvel 
verdigi bir emirde dizanteri vakalan
nm oniintl almak ilzere hastanelerin 
milracaat eden hasia.yi geri c;evirmeme
lerini bildinni~ti. Dizanterinin yeniden 
artmaga bW?lamasi ilzerine hastahane
lere vaki mi.iracaatlar da ~og~ttr. 
Maamafih iki gilndenberi s1caklar bir 
az hafiflediginden dizanterinin de a
zalacag1 timid ediliyor. 

Gureba ve Cerrahpa~a 
hastanelerine ilave 

edi lecek yataklar 
Universite tarafmdan Gureba ve 

Cerrahpa~a hastanelcrine iki yiiz elll 
yatak ilave edilccegini yazrm~tlk. Fa
kiiltenin bu hususta haz1rladlgi bir 
proje, tiniversite rektorilniln tedkikin
den gec;m~tir. Ytiklnda ~ehrimize gelc
cek olan maarif vekili Saffet Ankamn 
da tasdikinden gegtikten sonra yeni 
tesis edilecek yataklarm hastnelere ne 
suretle taksim edilecegi kararlW?tmla
cak ve hemen tesisata ba~lanacaktlr. 
Bu sene fakillte tedrista ba~lad.lgi za
man bu yeni yataklara hasta kabul 
edilebilecektir. 

Yumurta, yag 
Y eni pavyon yapdd1ktan 

sonra halde muamele 
gorecek 

Kavun ve karpuz mevsimi bittikten 
sonra haldeki kavun ve karpuz sergi
si yerinde seksen bin lira sarfile yeni 
bir pavyon yaptmlacagm1 yazrm~tik. 
~imcliki scbze halinde hen Uz hale gir
memil? olan bir~ok maddeler varcllr. 
Mesela taze yumurta, yag gibi maddc
lerin muhafaza ve toptan sat19lannm 
hal marifetile yapllmas1 belediyece o
tedenberi arzu edilmektedir. 

Yeni yap1lacak olan pavyonda bun
larm da sati~1 temin edilecektir. Yeni 
pavyonun plam yakmda yapllacakt1r. 

Muallim mektepleri mezunlan 
ilk mekteplerde staj gorecekler 

Muallim mektepleri mezunlarlillll 
staj gormeleri i~in uzun senelerdenbe
ri faaliyette bulunan muallim mekte
bi tatbikat klsmmm bu seneden iti
baren lagvedilecegini yazmi9tlk. 

Bu seneden itibaren erkek ve laz mu .. 
alllm mektebinden c;1kacak olanlann 
hangi ilk rnekteplerde staj gorecekle1i 
maarif mildiirliigti tarafmdan bugi.in
lerde tesbit edilecek ve ilk muallim 
mektebinin bu seneki kadrolan buna 
gore hazrrlanacaktir. 

Rekabet yuzunden kanh kavga 
Dtin Ferikoyiinde esnafhk rekabeti 

yiizilnden kanh bir vaka olm~tur: 
Flnnc1 Maksudun oglu isail, rakibi 

Andon Vasilfilti ile kavgaya giri~rek 
b1~a sag kol ve bacagmdan $r su
rette yaralallll\)tlr. 

Yarah hastaneye kaldmlrm~ ve is
mail yakalanm1~tir. 

Plan haz1rl1g1 
/mar miidiirliigii 
haritada bazi 

tashihler qapigor 
Burada ilk tedkiklerini yaptlktan 

sonra Parise giden ~hircilik miitehas
SJSl M. Proste eylilltin on b~inde tek
rar ~hrim.ize gelecektir. MU.tehassJS 
bu sefer istanbulda iki ay kalacaktrr. 
M. Proste ~ehrimizden ayrtllrken bu· 
radald imar miidi.irliigiine bazi tallmat 
vermi~ ve bu talimatm esaslanna gore 
belediye imar mi.idiirli.igu mi.istakbel 
plAmn ana hattiru te~kil edecek olan 
baz1 krokiler hazirlamaga ba~lam1~trr. 

imar mi.idiirliigil bilhassa ~ehir ha
rltas1 iizerinde tedkilerine devam edi
yor. i;;ehir haritasmm bin;ok paftalan 
istanbul ~ehrindeki son degi~iklikleri 
ihtiva etmemektedir. Mesehl son sene
lerde yap1lan yeni binalarla vaktile 
bo~ olan sahalar doldugu halde bun-'/ 
lar yeni ac;llan baz1 caddeler bu ha
ritalarda goste1ilmcmi~tir. imar mii
dilrliigii haritalar iizerinde bu tashih
leri yapmakla me~guldti.r. 

Eylillde mtitehassIS ~ehrimize tek
rar geldigi zaman buradaki haZI.rhklar
la kendisinin iptidai bir mahlyette ola
rak haz1rladlgi ~ehir plaru kaqil~dln
lacak ve bunlan arazl iizerinde ta tbik 
ettikten sonra asll ~ehir plaruru nasll 
~izecegine dair kati hi.ikmi.inii verecek
tir. 

Prof es or geldikten sonra belediye 
reisligi, evvelce te~kil etmege karar ver
digi, ~ehrin her srmf ve meslegine 
mensup mtitehass1slardan miirekkep 
bir komisyonu toplantlya cagrracaktlr. 
Bu toplantida gerek belecliyenin, gerek 
komisyonun 1?ehir ihtiyac;lar1 etrafm
da gordiikleri, dil~iindil.kleri hususlar 
bir rapor h~linde tesbit edilecek ve mti
tehassisa velilecektir. Bu rapor, M. 
Prosten istanbul ihtiya~lan etrafm
da tenvir etmekle beraber kendisi ra
pordaki temennilcrle mukayyed olm1-
yacakt1r. 

H1rs1z c;ocuk 
Mahkeme huzurunda 

curmuno itiraf etti 
Tophanede ~e~meden su ta~1rken ka· 

pIS1 ag1k bulunan Ay~e adlnda bir ka
dlmn evine girip bir bohc;a e~ya ~alan 
Hasan admda on dort y~mda bir 
c;ocuk birinci ceza mahkemesinin i~le
rine bakmas1 dolay1sile ag1r ceza mah
kemesinde mevkufen muhakeme edll
mi~tir. Ki.i\!iik Ali mahkemede su~unu 
itiraf ederek: 

- Parastz kalmi~trm. Karmm ac;t1. 
Kap1yi ac;Ik bulunca eve girip bir boh
c;a e~ya ~aldrm ve 120 kuru~a sattun. 
dem~tir. 

Mahkeme bu ~ocugun faili miimey
yiz olup olmad1gmm tesbiti i~ln dok
tor tarafmdan muayene ettirllmesine 
ve kendisinin serbes b1raktlmasi i~in 
mi.iddeiumumilige miizekkere yazilma
sma karar vererek muhakemeyi ba~
ka giine bll"akmllj!tlr. 

Sinemadan ampul a~1rm1~lar 
Evvelki gece Pangalt1da Tan sinema

smda, seyircilerden Nimet ve Hermine, 
herkesin filme dalmi9 bulunm8.Sllldan 
istifadeye kalkl~arak dort ampul a~ir
mi~lar, kai;arken yakalanrm~lardlr. 

Bay Ame a ya gore ... 

1ST.\NBUL HAYATJ 

GozUnU sevdigi 
alafranga I 

Bir adam, gorilndligil gibi mi 
malld1r, oldugu gibi mi gorii 
dir?. Sorgunun kar~11Ig1ru herke 
tedigi gibi versin. Benim bildigim, 
nun ikisini de yapam1yanlar, 
pabilenlerden daha 9ok. Do 
sunu soyliyeyim, ben de 
~oklann arasmdayim gibi geli 
Omek mi istersiniz. Ben resi 
hie; anlamam. Gelgelelim bir ka 
~i yanmda bir tabloya bakarken 
yapandan daha cok bilirim gibi 
rilnmek, bu bilgimi yammdakiler 
gostermek i~in kendi kendimi ye 

i~te hi~ anlamadlgim resmi i 
lir gibi gortinmek istiyorum ve 
tiirlii de goriindiigum gibi ola 
rum. Ancak her ~cy gibi bun 
bir kertesi vardlr. Biraz a~n gid 
adam gi.iliin~ oluyor. 

Bir kac ay evvel tam~tigun bi 
kada~m var. ¥eni taru~tlksa da 
iyi gorii~iiyoruz. Yeniligi c;ok s 
her sozde, her i~te bir yenilik 
Anlattigma gore evindekiler de 
imi~. 

Gegen giln bir de radyo almi~. 
giln anlata anlata bitircmiyor. 

Bir ak~am beni de radyo dinle 
ic;in evine gotiirdii. Has1r dol?eli 
divenlerden ~tktp geni~ bir o 
girdik. Duvarlarda arap~a (Ya h 
(Elmahdillillahi alA kiilli hal) 
halan dolu. K~ede masarun .. 
de radyo, yanmda bir de kocama 
rulu eski bigim gramofon ... Biraz 
ra bq orttilii biri ya~h, 1k1si ge 
kadm da odaya girdiler. Arka 
annesinl, kanSlill, yengesini t 
Kahveler it;ilirken radyo da ba 
Parisi 8.(lt1Iar. Tamnnu~ tenorla 
birisi gilzel bir opera sijyl11yor .. 
kada~ ennesl ba~ Ud y 
salbyarak s0ze b~ladl. 

«- Gordiln mil gazell?. Bir de 
frangayi begenmezler. Alntrang 
zel varken alaturka arayanla 
~nm.> 

Kadmcagizin giirilltii.sii ara 
opera kaynadl gitti. Ark::?.dan B 
~i a~tilar. Piyano ile a~ bir 
~hyorlar. Biiyilk hamm gene a 

¢'- ~imdi sen ol da ~u alatur 
teyenlere klzma bakalun. Ne 
kanun ~allruyor. ~imdi bunu 
alaturka t;alsalar dinlenir mi ya 

Gene; klzlar da kan~til&.r. O 
giiriilU.ilil dedikodulan arasm 
da din1emeden bitti. Var~ova 
dular, Londraya. gec;tiler, dah 
~ok istasyonlarda dola~1ld1. Ha 
tasyon a~Ildiysa i.i~ kadmm al 
gayi yfrkseltmek i~in ba~Ia 

dedikodu, c;alman miizikten 
uzun silrdii. Hepsini de ~ok bege 
lar. Fakat hie; birini dinliyemiyor 

Derken done dola~a Kahire 
yonu a~Ildi. Arap. utla, darbu 
taksim yap1yor. Kadmcagiz kaf 
alafrangactl1g-J. o kadar yerle~ 

ki, ~alman taksimi de alafrang:i 
yor. . . Bu sefer i~ deg~ti. Biraz 
ki dedikodular kesildi. OcL'l..da g1 
Kadmlann ii~il de ba~lanm on 
egdiler. Ut tmgirdadlkga onla 
ttiyleri d.ikenleniyor, dalgin d 
bayila, bayila dinliyorlar. 

Taksim bittikten sonra bilyil 
ne zorlukla kendini topladl. Pa 
gibi gene 0 sozleri minldandl. 

«- ~ gozi.inil sevdigim alaf 
~alg1ya glkacak yoktur vessela 

Buna ne buyurulur? .. - C. 

• 

- Kmlay kermesi gene istanbu1 ... Ben omrtimde bu kadar zengin ••. Sihirli b~hklara. •• . .. Bebek sergisme kadar her 9ey B. A. - Tabil, eglencesizlik 
hal~ma kirk sekiz saatlik bir eglence bir eglence program1 gormedim. Peh- vardi. Klz1lay artik halkln eglence Ilk, zelzele gibi say1ll felaketl 

.__---~~""'1.Ll.L-\Lenw...11a.1'l-J'unca _ _____ ~---1-.1..LI<A:lUL..~£._Wl6U.IJ.~L-ltJ~Ma. ........ _______ ---'---------~---------~------~_J_~ih~t~i~a~c~1m!!!...~d~a~t~e~m~i~n~e~d~iy~o~r~.--------....l.~dil~·~·!~.~··~~~---------~ 
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Slgorta Teknlglnln modern esaslar1 Uzerlne kurulmuf yenl blr mUessese : 

ANONiM 
SIGORTA 

TURK 
$1RKETI 

Yeni postahane kart;1s1nda Biiyiik K1nac1yan han1nda faaliyete geqmi,tir 
Sigortaga aid her mii~kiiliiniiz hakkinda gi~elerinden meccanen malumat alabilirsiniz 

Olimpiyadlarda 
ahnan son neticeler 
Su topu, basketbol, polo, eskrim, bayrak yar1~1, 
yuzme, maniah ko~u musabakalar1n1n neticeleri 

Berlin 9 (A.A.) - Su topu: Avustur
ya, 3 e k~ 14 say1 ile isvi~reye ga
lip gclml~tir. Finale kalanlar: Alman
ya, Avusturya, Macaristan ve isvi~re
dir. 

Berlin 9 (A.A.) - Diln evvelce tasfi
yeye ugranu~ olan takunlar arasmda 
u~ Basketbol mn~1 yap~tir. 

Urugay, 10 sayiyn ka~ 17 sayi ile 
Bel~kayi ve <;in, 38 sayiya kar~ 45 
sayi ile Fransayi yenmi~tir. 

Yaptlan bir kura lle ilk seride mag
lUp olmu~ olan Brczily.a ile Almanya 
ve Lehistan, lkincl seriye idhal edil
~lerdir. Bu seride Filipin - Meksika 
Lehistan - Japonya, Uruguay - MISrr, 
<;in - Peru, F.stonya - Amerlka, italya
Almanya, Cekoslovakya - tsvi~re, Le
tonya - Brezllya, ~ill - Kanada ka~
~aklardlr. 

OUnful son oyununda Mlsir, 23 sayi
ya ~ 33 sayi ile Tilrkiyeye galip 
gelmiftir. Birinci haftayunda vaziyet, 
f(>yle idi: 19-14. 

SU TOPU MA.CLARI 
BerUn 9 (A.A.) - CUmartesi sabalu 

IU topu ~Jan: Uruguay, 1-0 Bel~l
kaya galip, ingiltere, 8-2 Maltaya ga
lip, isvi~. 7-1 izlanclaya gallp, Avus
turya, 2-1 tsv~e gallp. 

Ogleden sonra: Felemenk 3-2 Ame
rikay galip, Macaristan 4-1 Yugoslav
yaya galip, Almanya 8-1 Fransaya ga
lip, <;ekoslovakya 4-3 Japonyaya gallp. 

Berlin 9 (A.A.) - CUmartesi gilnil 
oglcden sonra Polo turnuvas1 galiplc
ri.ne ollmpiyad m'ilsabakalan tertlp ko
mitesi relsi doktor Lcwald tarafmdan 
madalyalar verilml~r. 

Arjantln, inglltere ve Meksika ta
kunlan bir sporcunun nail olacagi en · 
bilyiik ~ere! olan galipler kiirsiisiine 
~lkrnak muzaff eriyetine c~erdir. 
Buraya ~lkan sporcular, kendilerinc 
yakl~tird1klan binicl elblsesi gi~ler
di vc ellcrinde kirba~lan bulunuyor
du. 

HoparlOrler, Arjantinln - Altm ma
dalya-, ingllterenin -gilm~ madalya-, 
Meksikanm -bronz madalya-, kazanm1~ 
olduklanru ilftn cttiler, bunun iizerine 
agzma kadar dolu olan stadyom kah
raman biniclleri tavslfi gayri kabil su
rette alkl~anu~t.Ir. 

Doktor Lcwald, madalyalan tevdi 
ederken gen~ klzlar da galiblerin b~
larma ~l~ekten ta~lar koyuyorlardl .. 

Arjantin taknruna kU~Ok bir me~ 
fidam veril~tir. Bu fidan on birln
cl Berlin ollmpiyadmm blr hatlrasi ol
mak iizere Arjantinde dikilecektlr. 

Bundan sonra Arjantinin mllli mar
~ ~lmnu~ ve iki tarafmda ingiliz ve 
Meksika bayraklan bulunan orta di
rege Arjantinin mavili beyazh bayra
gi ~ekilmi~tir. 

altmc1: Avusturya 3 altm, 4 gfunil~, 2 
bronz, yedincl: Isve~ 3 altm, 3 gfuni.i11, 
5 bronz, sekizinci: Macaristan 3 altm, 
1 gi.imti~, dokuzuncu: Qekoslovakya 2 
altm, 3 gfunii~, onuncu: M1sir 2 altln, 
1 giimii~, 2 bronz, On blrinci: ingilte
re 1 altm, 3 giim~, 1 bronz, on ikinci: 
Felemenk 1 altln, 2 gilm~, 4 bronz, 
On U!;ilncii: Kanada 1 altm, 2 gilm~, 
4 bronz, on dordilncil: Japonya 1 al
tm, 2 giim~, 2 bronz, on be~ci: F.s
tonya 1 altm, 1 gum~, 1 bronz, on al
tmc1: Arjantin 1 altm, cm yedinci: Ye
nl Zelanda 1 altm, on sekizlnci: Nor
v~ 1 alt.in, on dokuzuncu: Lehistan 
2 gfun~. 2 bronz, yirminci: isvi!tre 1 
giimil~ madalya 

Ti.irkiye, Avustralya, Lctonya, Mck
sika ve Filipin birer bronz madalya al
~lardlr. 

BAYRAK YARI~I 
Berlin 9 (A.A.) - 400 metre bayrak 

y&nfllllll ~e mil.sabakalannda dort 
Amerikab k~cu dilnya rekoruna mil
savl olan 40 saniyeyi realize etmi~er
dir. 

YtlZME MUSABAKALARI 
Berlin 9 (A.A.) - Olimpiyad yil.z

me mil.sabakalan diin b~aIJlllltlr. Bu 
oyunlarda bilhassa Japan atleUeri pek 
parlak muvaffalayeUer elpe etmi~ler
dir. ~me m'ilsabakalannda Arai, Ju
sa ve Tajuchi admdaki ii~ Japon 100 
metrelik serbest yiizmede olimpiyad re
korunu lurmi~lard1r. 

Tajuchl giiniln en bilyilk muvaffa
loyetini elde etmi~tlr. 57 5/10 saniye. 

3000 METREI..tK lUA1'iALI KO~U 
NETiCESi 

Berlin 9 (A.A.) - 3000 metrelik ma
nlall ko~u milsabakasmm finalinc aid 
tam netlce: 

Bu ma~. son derece heyecanll olmu~ 
ve pek kalabahk olan seyirciler arasm
da bilyi.ik bir · ~o~kunluk ha.s1l etmi~tir. 

Birinci: 1sohollo - Fenlandiya-, olim
piyad ~ampiyonu, 9 dakika 3, 8/10 sa
nlye, eski rekor 9 dakika 21 8/10 sani
ye ile Lukolada idi. Bu rekor, ezici bir 
surette lonlm1~tir. 

ikinci: Tuominen - Fenlandiya - ,9 
dakika G 8/10, ii~ilncil: Dompert - Al
manya- 9 dakika 7 2/10, dordilncil: 
Matilalnen -Fenlandiya- 9 dakika 9 
8/10, b~lncl: Marring -Amcrika- 9 da
kika 11 2/10, altmc1: Larson -isvc~ -
9 dakika 16 6/10. 
B~ta gelenlcrin realize ettikleri 

siirat harikulfi.de idl ve atletlerin clde 
ettikleri zamanlarm tetkikinden de 
anl~Ilacag1 ilzere Lukolanm olimpi
yad rekorunu alb atlet birden klrnu~
t.Ir. 

SERBEST Y0ZME YARl~I 
Berlin 9 (A.A.) - 100 metrelik scr

bes yiizme ~nm s~e miisabaka-

lngiliz - Cin milfi 
tak1mlar1 mac• 

Cinliler futbolii ~ok iyi oynuyorlar 
lngilizler gii~liikle Cinlileri yenebildiler 

Berlin (A~am) - Yine Mumzen 
stndlndnyiz. Bizim milli talunun ma~ 
yaptlg1 sahadlr. Mn~ b~lamadan ev
vel kanaathniz ~udur: 

lngillz tak1nu, Qin takmuna 8 - 10 
tane gol atacaktlr. Gormege nc lil
zum vardir. 

Bunu herkcs boyle kabul ediyor. 
Ne yalan soyllyeyim ben de ayni ka
nnatte olarak ma~a gittim. Be
nim fazla olarak dti~cem ~u idl: 

Dir ingizi - Qin ma~1, belki hazreti 
Ademden berl oynanmanu~tir. Ha~ta 
bundan sonra bile oynanacag1 yoktur. 
Ele ge~en bu firsab daha ziyade bu 
baklmdan kac;mnak olmazdl. 

ingilizler beyaz gomlek, siyah don, 
beyaz, siyah ~orap giyml~lerdir. 00-
giislerinde de ingiliz bayrag1 var. 

Qinlilere gelince: Arkalan numarall 
mavt forma, beyaz don, km:ru.11 ~ora:> 
giyml~ler ,bOylece de millt renklerinl 
meydana getlrmi~erdi. 

Hakem, bizde yan hakem duran bir 
Almand!. Qinliler oyuna bilyiik blr 
enerjl ile b~ladllar. Qok sert b~ll
yar. oyun, ayni sertlik i~inde sona 
kadar devam etti. 

~hretleri diinyaya yayilan ir.gi:lz 
tutbolii bilhassa birlnci devrede <;in· 
Jilerin ~ok ahenkdar ve bilgtli ovunu 
ka~smda daima neticesiz kald1. 1n
gUizlcrin yerden, ve serl oytm=:\rma 
ayni silrat ve kabiliyetle bilhru;c;1;1. so
guk kanltl.Ikla mukabeie eden <;inli
liler, havadan oynamal::m yi.iztindcn 
kale oniinde netlce alm'lkt.an uz:ik 
kalclllar. Bununla beraber trUzel pk5-
l~malan, birinci devrede m'ilsa
vi bir oyunla hi~ gol yemernelcrl, gi!
zel ~a11m yapmalan her taraf t~ tak
dil'le kar~Iland.I. 

Qinde futboliin ihmal edilmlyecck 
blr kuvvet haline geldigini bu ma~la 
ogrcnm~. hatta. l>izim milli taklmt 
3-0, 4-0 yenecek bir kudrette oldugu
nu anlam1~ oldum. Giizcl milselles
lerle has1m kalesinc ini~eri, mildaf a
asmm fevkalade canh oyunu ingU1z-

leri birincl devrcde ~~kma doncilrdil. 
Eger bu devrede ingilizler gol yc

medilerse, bunu kendi teknlklerindcn 
ziyade Qinlilerin kale onilnde hnvn· 
dan pasl~alanna ve biraz da ~ans
s1zl1klanna medyundurlar. 

Birinci dcvrc bu ~erait altmda VI} 

iki tarafm stadm milhim bir kt.c;mrm 
dolduran taraftarlanmn ~ci avaze
lcrl arasmda 0-0 berabere bitti. · 

ikinci devre: Qinliler ikincl devre
ye birinci devrcdeki kadar giizel 1;~
lad.Ilar. 

Snntrforlan, sentrhaflar1 ~ok gftze1 
oyuncular. Dogrusu u~k zanr.et· 
tigimiz bu insanlar, blr ate~ kadar 
yaklc1 bir kudretteler. c<;inde fut~J 
van diye bana soyleselerdi, blr hayH 
gill~rdim. Fakat bu adamlan gordilk
ten sonra kanaatim de~ti. 

tnglliz sagi~i 20 ncl dakikada gil
zel bir ini~le topu santrforlanna ~ 
ma g~irdi. Santrfor da giizel blr f{it
le blrlnci golil yaptJ. 

c;inlller bu golden klnldllar. Oyun
lan bozuldu. Miidafaamn 1y1 oyna
masma ragmen forvedleri pek bece
riksizle~ti. Bunun netlcesl de yUk 
mildafaaya blndi. Bu yiik altmda bu
nalan Qin mudafaas1 bir milddet son
ra ingiliz sol ~1guun blr ln1fln.l kar
~layamadl. Sola~1k ~ahst blr gayret
le topu ikinci defa Qin aglanna tak
t1. Oyun bundan sonra yine beraber
llk i~lnde ge~ti. <;in saghafmm 30 
~etreden ~ktigi bir ~iit lngllizlerl 
pck korkuttu ani vc f akat pek gilzel 
~ckilen bu ~iltil, Ingillz kalecisi btiyiik 
bir maharetle kurtardl. Bu korku !n
gilizlere tcsir etti. Canlandllar, gol 
atarmadllarsa da gol de yemediler. 0-
yunu 2-0 gallp bitirdilcr. 

Alman hakcm oyunu iyi fdare ettl. 
Buradaki hakemler scrt oyuna mii
saade cdiyorlar. Bu tat11 sert oyunu 
biz de kabul edc1iz. Fakat oyuncula
rn!1IZ haddi ~p ta tekme, tokada 
b~lamasalar ... 

Ahmed Adem 
......................... UIHlllHffllftlllHllUtlntMHMllHttlltllltltltMHtHlttllllltlUlll:llnt1•11ttHhllRllttllhtwt1DHlfllm1t~•---11aw1 ___ .... 

Avrupada endi1e 
(Ba~ taraf1 1 inci sahif r.dc) 

derm.i~tlr. Gemide, icabmda karaya 
~1kanlabilecek 1000 silahll bulunu
yor. 

1SPANYOL DEl\IOKRATLARINA 
YARDIM 

Paris 9 - 1ngiliz sosyalist doktorla
nn bir losnu ispanya dcmokratlanna 
yardlm i~in tspanyaya gitmege karar 
venni~lerdir. Bel~ika sosyallstlerinden 
12 ki¢ ispanya mlllslerile birllkte ~
p~ak i~in ispanyaya gitmi~erdir. 

10 Agustos 936 Pazartesi 
lstanbul - 18: Oda musildsi (plft.k), 

19: Haberler, 19,15: Muhtelif ptak
lar, 20: Solo (pHi.k), 20,30: Studyo or
kcstralan, 21,30: Son haberler. 

11 Agustos 936 Sah 

18 hafif musiki (plak), 19 haberler, 
19,15 muhtelif plaklar, 20 keman solo 
Sttidye sanatkdrlan taratmdan, 20,30 
Stildyo orkestralan 21,30 son haberler. 

Mehtap eglencesi 
Bundan sonraki eglen
celerde dikkat edilmesi 

laz1m gelen noktalar 
BUyUkadadan M. R. K. imzasilc ~ 

mektubu ald1k: 
Bogazi~i esld mehtap alemlerini fh .. 

ya maksadile ~irketi Hayriycnin 4 
agustosta tertip ettigi eglencclcrde 
davetll olarak bulundum. ~irkctt 

Hayriyenln hiisnii niyet ve gayreti ve 
bllhassa bilfe hakkmdaki f edakarhgt 
vc misafirpcrverligi her tilrlil tak
dirin fcvkindedir. 

Bilfe, envai ~ekerlcmeler, pastalar, 
sandvt~ler dondurmalar ve me~bat
larla bol bol miizeyyen idi. Hazirunun 
hilcumile, tarlalarda istif cdilmi~ bug
day demetlerinin bir ~iddetll kas1rga
ya ugramasi gibi, bilfe mevcudu blr 
ka~ dakika zarfmda bcrhava olup gi
diyordul 

Bu hale nazaran, bilfe, blrer iki~er 
saat fastla ile il~ dart dafalar doldu, 
yine ayni kasrrga hi.icumuna ugnya
rak u~ be~ dakika zarfmda tiikenip 
gittil geri safta nobet bekliyenlere an
cak blrer kadeh sogutulmam~ su mil
ye.sser olablldi. Buna da i;ok ~ilkilr, zl
ra diger vapurlar hallo., kerbelflya u~
ram~ar gibl, blze hitaben: cAman su 
verlnlz> diyerek bagmp haylonyor
lardl. Demek diger vapurlarda su bile 
yokmu~! 

Vapurlarda bulunacak halkm ade
dlne gore niifus ~a lflakal blrer 
lltre su bulundurmak lazimdl. 5-6 
yiiz ki~lk blr halka bir bi.ife ycrine, 
bilfenin biri vapurun b~ vc digeri de 
diimen tarafma tertip edilseydi, zan
nedersem daha iyi olurdu. Bilfe halka 
(meduvine) ancak saat 11 veya 12 de 
~tlmal1 idi. Tertip edilen bilf e, evle
lerlnde a~ taamlanm ylyip vapur 
bilfeslnde ancak hararetini teskin i~in 
soguk su vc dondurma vc saat 12 ye 
dogru biraz sandvi~ ve pasta yemege 
mahsus bir bilfe idi. Kann doyurucu 
bilfelcrde, havyarlar, ve envai 
c zako~ka > ve « hordover > ler ma
yonezli bal1klar, soguk hindl ve ta
vuklar dillm dilim kesilml~ kuzu etlerl 
ve envai tur~ular ve kompostolar bu
lunur. 

Saz heyetlne ve milli rakls taklm1-
m1za gelince: Bu ho~ fllemden istifade 
edenler, ancak saz salma raptedilen 
sandallar, mu~lar halkl oldu . 

68 numarall vapurla 71 ve 74 nu
marall vapurlar ve ilanda numara
lar1 zikredilmlyen digcr blr ~k vapur 
halk1 bu filemi safadan maatteessilf 
istlfade edcmediler. Zira sazende sall 
mevcud vapurlann tam ortasmda ahzi 
mcvki edecek ycrdc kfill sahile mcyll 
ve ktl.h bir hercii merce dalarak o gii
zel sesler i~tilemez oluyordu. 

Deniz klzmm sesini ben yalmz an
cak bir dakika 1¢deblldlm. 

Bu mcrasimde Fuhrer de hazir bu
lunm~tur. 

lan: Birlnci sepnc: Blrinci: Peter Frick -------------

Saat 22 den sonra Anadolu ajanSI
nm gazetelere mahsus h~ndis servisi 
verilecektlr. 

Bogazl~ file.mini ihya, her :istan
bullunun i~tlrake meyledecegi bir ar
zudur. Binaenalcyh yaz mevsiminde 
mehtap eglencelerinin s1k Sik olmasi 
arzu olunur. Azimet ve avdetli bllet 
ucretlerinin 37,5 kuru~ icrasi mi1m· 
kiin olamadlgi takdirde, halkumz 50 
kuru~ bile verebllir. ~u kadar ki saz 
sah mevcud vapurlann tam ortasm
da ahzi mevki ederek sazendelcrln sa· 
dalar1iu halkm i~tmcleri temin edil
mell bu da kaptanla11n hlmmetino 
mlitevakkiftir. 

Berlin 9 (A.A.) - Decathiona aid 
umumi tasnif: Morris - Amerika, 7900 
puan, yent olimpiyad rckoru. 

ESKh?tl\l lUA~LARI 
Berlin 9 (A.A.) - Tnklmlar arasm

da yaptlan eskirlm - Epe tumuvas1 cu
martesi a~1 sona crmi~tir. Turnu
vamn neticesl, ~dur: 

1 - ltalya, 2 - lsve~. 3 - Fransa, 
4-Almanya. 

TASNtFi. T ~ 'ETiCESt 
Berlin 9 (A.A.) - Milletlcr arasm

da cumnrtesi a~rum yaptlm1~ olan tas
nif: 

B1rinci: Amerlka 14 altm, 10 gfun~, 
5 brnnz, ikincl: Almanya 12 altm, 12 
gumu~, 13 bronz, ii~ilncii: Fenlancliya 
4 alt.In, 5 gilmu~, 4 bronz, dordilncil: 
italya 4 altm, 2 giimti~, 4 bronz, be
~inci: Fransa 3 altm, 4 giimti~, 4 bronz, 

-Amerika-, 57 7/10, ollmpiyad rekoru 
~tir. 

lkincl sc~mc: Birlnci: Just -Japon-, 
57 8/10. 

ti~ilncil s~~me: Birinci: Williams 
-tngilterc-, 1 dakika 00 7/10. 

Dordilncil se~mc: Birlncl: Arai -Ja
pon- 57 5/10, olimplyad rekoru kml
nu~t1r. Gilniln realize edilen en mii
kcmmel muddeti. 

Be¢nci se~e: Birincl: Taguchi-Ja
ponya- '57 /5/10. hcm~chrlsi Arainin 
elde ctml~ oldugu muvaffaloyctln ay
nl. 

Altmc1 s~me: Blrinci: Wilfan -Yu
goslavya-, 1 dakika 00 6/10 .. 

Ycdincl se~me: Birlnci: Lindergcn 
-Amerika-, 58 /3/10. 

• KADJNLAR ARASl1""DA : - 1' 

KURBA(iALAl\IA YARI~I "' 
Berlin 9 .(A.A.). - Kadmlar ara"' 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplara blltUn 
mektep kitaplar1 ve k1rtasiyeyi 
ucuz olarak A K B A mUesse
aelcrinde tedarik edebilirsiniz. 

Telefon : 3377 

smda yap1lan 200 kurbaglam yan~1: 
Birinci se~mc: Birlnci Sorensen -Dani
marka- 3 daldka G 7 /10. 

ikinci secme: Birinci: Gemcnger 
-Almanya- 3 dakika 3 saniye. 

tt~iincil sc~me: Birlnci: Tsouboi 
-Japon- 3 daklka 15 saniye. 

' Dordiincii secme: Birincl Machata 
-Japon- 8 dakika 1 5/10. olimpiyad re
koru lanlm1~tir. 

Be~lncl se~me: Birincl: Wocllschda
eler ·Almanya-, 3 dakika 8 6/..10. 

Olum 
Anadolu Ajans1 b~ muharriri bay 

Sabrl Baysugun babas1 Ankara avukat
larmdnn vc eski hakimlcrden bay Is
mail Hakla Baysug bir miiddettir ~ek
tlgi hastahk sonunda evvelki gecc ir
tlhal etml~tir. Cenazesi diin kald1nla
rak Baklrkoy kabristanma defnedil
mi~tir. Ailesine b~aglSl vc kendisine 
haklun rahmctini dlleriz. 

Kadikoy Siireyya 
bah~csinde 

Bu aqam 21.45 te 
FLORYA 

Biiyiik operet 
3 perde 

Yann ak§am Taksim 
bah~esinde 
FLORYA 

Saniycn her vapurda birer muzika 
bulundurulma11. Zira kalabahkl1 ve 
gilrilltillii ycrlerde saz talorm i~til
mez. 

Saliscn Her vapura konulacak bii-
1'eler de meccani dcgil ilcrctu olmall 
yani herkcs ne ycr ve ne i~erse kly· 
meUerini pe~en vcrmcli. ~u ka· 
dar k1 biifc tertibabm dcruhte eden· 
ler yiizde ondan ziyade kar ctmesin
lcr. BUfedc bulunduracak mekulnt ve 
me~bat fiatlcrinln gazetelcrle iUin 
ettirilmesi faydadan hall degtld.ir. 



11 Afmtoe 19M 

Erganide maden faaliyeti 
yeniden ba§lad1 

Krom madenleri bir aya kadar hava 
hattile ta11nacak, bak1r kuyular1nda 

da ~al11ma ba1lach 
Ergani (Ak ~ 

4am)- Ergani IIl3ic' 

deninde Guleman 
dagmda c;1kanl
makta olan kront 
madeninin kam
yonlarla Maden is-

tasyonuna kadar 
nakline ba~Ian

Jlll~hr. 

Buna ait havw 
hattm yap:llmas1-
na dort ay kadar 
evvel b~lallllll~ti. 
Bir aya kadar bi
tecek olan bu hat 
Guleman mevki
inden Madenin al
tlndakl .Asansor 
kopriisiimln )8.lt 

klsmmda yapllan 
hususi istasyona k~-

Kugu i~inde 
~ocuk cesedi 

Gayri me§ru ~ocugu kuyu
ya atan kad1n yakaland1 
Gedikpa~ada Asmakandil sokagm

da Onnik admda birinin oturdugu 10 
nwnarall evin sarrucmda bir i;ocuk 
Oltisu bulundugu yaZilm1~tl. Bu es
rarengiz vaka etrafmda alman ma
lftmat ~udur: 

Bu evde on lkl senedenberi Musta
fa achnda bir tiiccar oturmakta imi~. 
Bilahare Mustafa ~~ ve bundan 
bir buguk ay evel de Onik achnda 
biri evi kiralam1~t1r. 

Onnik evin bahgesindeki sarruc1 te
mizletirken suyun icinde bir ~ocuk 
oli1stl bulundugunu gormu~ ve zab1-
taya haber ve~tir. Keyfiyet mud
deiumumllige bildlrilerek c;ocugun 
cesedi sarmc;tan c;1kanlm1~tir . 

c;ocugun elleri arkadan bagllchr. 
Ayaklar1 da yanyana bir iple bag
lanchktan sonra ipin ucuna bil.yilk 
bir ~ parcas1 asllml.'il ve boylece sar
rucm igine at:llm~tlr. Tahkikat ge
ni~letilmi~ ve o civarda bir evde otu
ran Angini admda bir klz nezaret al
tma a~tir. 

1Ik tahkikata nazaran Kapall car
~da bir ptiskillci.i dukkanmda i;all
~an Angininin dogurdugu bu gayri 
m~ru c;ocugu annesi Zaruhi ile be
raber oldtirerek kuyuya att1klan an-dar uzatilacak, -

krom madeni ha- . la¢maktadir. 

vat hatla buraya 
kadar nakledile
rek vagonlara yilk-

Yukanda Ergani madeninden bir g0riin6' (ondekl bl- Angininin annesl Zaruhi de yaka-
na. ilk mekteptir). ~agida balar sahasindald fabrika- lanarak tahkikat ge~letilmi~tir. 

ya ~ asan.sOr Izmir defterdarhg1 
Izmir (Ak~am) - Maliye vekA.leti 

muhasebat umum miidiirUigtine ta.
yin edilen 1zmir defterdan ihsan 
Pnnarm yerine vekalet tahsilAt mtt
dfuii Nazlf tayin olunmUf ve emrl vi
lAyete gel~. 

letilecektir . Va gonlara ytikletll-
dikten sonra icap eden mahalle sev
kedilccektir. 

Bir senedenberi faaliyetini tatil et
~ olan baklr madeninde de yeni
den c;a~ b~la~1r. Maden sa
hasmm fist kLsnuna a.it topraklann 
kazllmasme tekrar b~18.Illlllf ve bef 
metre gadar a~gi ~Ir. Asll ma.
den cevherinin bulundugu magaramn 
mukabll cihetin~n yeniden ac;11mak
ta olan tiinel tatll miinasebetile ya
nda biralolnu~tl. $imdl bu tiinelin de 
yeniden dellnmesine baslannustlr. 

tki tflnelden baklr c~vherlert deko-

ville fabrikaya getirilerek dokille
cektir. 

Fabrika sahasmda da getirilen ye
ni makinelerin yerlerine kurulmasma 

b~~tir. Elektrik santralmm bazi 
noksanian da 1k:mal edilmektedir. 

Santral ~alJ.¥Ilaga b~laymca fab
rikaya dogru d1k bir yoku,ta yapll-
mi~ olan asans0r faaliyete gec;ecek ve 
malzeme t~asi kolayla~caktir. 

Krom madeninin nakline ve baklr 
madeni sahasllllll faaliyetine bru;;lan-
chgmdan beri ~hirde canllhk varchr. 
Esnaftn yUzft gfilmti~tiir. 

Vali muavinleri ve kaymakamlar 
aras1nda degi~iklik 

Ytlksek tasdikten 91.kan ve kati 
,eklini alan liste 

Ankara 9 (Telefonla) - Vall mua
Vinlikleri, kaymakam ve mektu~ular 
arasmda deg~iklikler yaptlchgma dair 
bazi gazetelerde biribirini nakzeder 
~ekilde telgraf haberleri int~ etmiir 
ti. Bugiin ytiksek tasdikten ~lkarak 
kati ~eklini alan bu degi~iklikleri bil
diriyorum: 

Samsun vall muavinligine millkiye 
mufetti~lerinden Orhan Sarni, Malatya 
Vali rnuavinligine Polath kaymaka.nu 
Kudret, Kastomoni vali muavinllgt
ne Unye kaymakaml Feridun, Manisa 
idare heyeti azahgma Konya vali mu
avini Sezai, Sivas idare heyeti azahk
lanna Adana idare heyet.i azasmdan 
N'ecip, Manisa idare heyeti azasmdan 
\Tehbi, GOksun kaymakarm Mehmed, 
Adana idare heyeti aza11gma millkiye 
mufetti~i Feyzullah, Zara kaymakaml 
isla.m, m~U idareler dordtincii ~u
be mtidilrliigune Adana umuru huku
kiye mtidtirti Dilaver, Seferberlik mu
dfuiyeti birinci ~ube ~fligine Lice kay
makanu Ce IM, sef erberlik mi.idi.iriyetl 
1kinci ~ube ~efli&.me Akhl.sar kayma.
kanu Halli, Divrigi kaymakamllgma 
Erub kaymakazm Hayri, Ye~lova kay
lllakamhgma Alaca kaymakanu Sirn, 
Kolkoy kaymakarnbgma Dogu Beya-

Zld kaymakanu Murad Nihad, T~kopril 
kaymakamllgma Lilleburgaz kayma
kam1 Kemal, Zara kaymakml1gma 
Mutki kaymakarn1 Bedii, Ltileburgaz 
kayrnakamll.gma Beyoglu nahiye mii
dtiru Suphi, rnahalli idareler koycillilk 
~ubesi mi.idil.rlilgiine iskilip kayrnaka
nu Baha, iskilip kaymakamllgma Nev
~ehir kaymakam1 Necip, Tutak kayma
kainhgma Smd1rgi kaymakam1 Mu
zafter, Silifke kayrnakmllgma GOie 
kay.rnaka:rru Vasf1, Dogu Beyazid kay-
InakarnI1~1 · · 

kaymakamllgma ~ile kaymakam1 Bah
ri, ~ile kaymakaml1gma Se! erihisar 
kaymakam1 Zihni, Kocaeli mektup~u
luguna Vakf1kebir kaymakam1 Fehmi, 
Giresun mektu~uluguna Afyonkara
hisar mektup~usu Aziz, Mugla mektup
~uluguna esk.1 ~av~t kaymakanu Hay
ri, Qoruh mektu~uluguna Rize mek
tupgusu Cemal, Rize mektup~uluguna 
Arpa~ay kaymakanu Mesud ta.yin e-
dil~lerdir. • 

Birinci umum millett~lik emniyet 
m~avir muavinl Azmi Kemah kayma
kamllgma, Kemah kaymakarm Aki! 
Rahmi Midyat, Divrigi kaymakann A
dil U~ak,, c;oruh mektupc;usu Hilsn.11 
Hekimhan, Hekimhan kaymakami 
Suphi Arp~ay1, Kangal kaymakanu 
Cemal Archhan, Anchhan kaymakarm 
Said Giindogm~, Mugla rnektu~usu 
Sabri Pertek, Kartal esk.1 kaymakaml 
Hamdi Yenice, K~adas1 kaymakami 
H~im Eyiip, tstanbul sicilll ticaret me
rnuru Nail Ku~das1, Ye~hir kay
makami TalA.t Manyas, Menemen kay
makarm Rebii GOlcilk, Ergani Osmani
ye kaymakanu Emin Menemen, SOke 
kaymakanu Niyazi Meri~, Tire kayma
kanu fi)efik Ergani Osmaniyesl, Zanapa 
aahiye miidiliil Hakkl c;ermik, c;er
rnik kaymakanu Adnan Bey~ehir, Il
gm kaymakam1 Sal!haddin GOynilk, 
hukuk mezunlanndan Bedri Ilgm, Si
lifke kaymakanu Recai Sanyer, Be~ik
t~ kaymakanu ~evket Adalar, Pertek 
kaymakam1 Saip Kangal, istanbul be
lediye memurlanndan Mahmud Nedim 
Unye, istanbul beledlye memurlann
dan Ceial Tire, Sanyer kaymakam1 
Rauf Fatih, Bolvadin kaymakanu Rl
za Be~ik~, Muradiye kayrnakaml 
Nuredclin Qivrll, c;ivril kayrnakam1 E~
ref Muradi e Karaburun ka akarm 

Vekaletlerin 
Resmi 
Dairelerin 
Nazar1dikkatine 

Maarif cemiyeti, resmt ilanlann 
ne¥ine tavassut ic;in, Heyeti Veki
leden alchgt kararda aynen: « .. .iIAn
lann ne~ri hi~ bir suretle teahhtire 
ugramamak ve hazinece bu tarzda 
verilen ilanlardan daha f azla il.cret 
itasma mecbur kahnmamak ve 
istenildigi zarnan bu ~kilde ilA.n 
vermek ~ma nihayet vermek ... > 
~artlanm tizerine al.mi~tir. 

~u hale gore ilanlann1 
gazetemizde ne§rettir-
ek ve taahhura ugratma

mak isteyen resmi daire
ler bu ilanlann1 miinha
s1ran "Resmi ilanlar tiirk 
limtet §irketi ,, ne gon
dermelidirler. 

~lrketln adresi: 1stanbulda An
kara caddesi, Karamanzade haiu 
ii~linci.i kat. 

Telefon: 20960 

~---------------J lUm. Ahlat, Ahlat kaymakanu Ata Dat-
~a, Erdek kaymakanu Esad Garzan, 
Garzan kaymakam1 Bedrl Erdek, GOy
nillt kaymkam1 ~ref BeytUffebap, 
Beyt~l?ebap kaymakam1 Cenap Aksa
ray, Aksaray kaymakarm Salahaddin 
Kargi, Korkudell kaymakarm Cevad 
El~kert, El~kert kaymakanu Pertev 
Korkudell, Bozdogan kayrnakanu Ke
mal Gtim~hac1koy, Gtimill?haclkoy 
kayrnakanu Akif Bozdogan Elmal1 kay
makam1 SalA.haddin Siverek, Adlyaman 
kaymakanu Cemal Elma11, tspir kay
makanu Nureddin Pazarc1k, Pazarclk 
kaymakam1 Nafi Gediz, Bayburt kay
makarm Zek.1 <;ar~amba, c;ar~amba 
kaymakanu Hamdi Bayburt, Hizan 
kaymakanu Yahya Omer Soke, Da~a 
kaymakarm Hiiseyin Finike, 1stanbul 
maiyet memuru ~ahap Hizan, Suruc 
kaymakam1 KB.mil Al~a. Midyad eski 
kaymakanu Rlfat Suru~, Fatih kayma
ka.m1 Halftk Nihad c;ankaya, Karakese 
eski kaymakaml ~vket Ad1yaman kay-

A~K Ml, GRIP M l? 

Atkin miishil ile teda 
visind~ son usuller 

Hastay1 iptida yat1rmal1, perhiz 
koymal1, ila~la uyutmal1, sonra •• 

Ankara 5 (Hus"qSt muhabi.rimiz.. 
den) - Ge~en sene, gene havalarm 
bu kadar s1cak oldugu bir gtinde akJJ 
doktoru bay izzeddin f?adana ras gel• 
mi~tim. Bana a~km milshll ile teda• 
vi edilecegine dair hayretler uyandi
ran sozler soylemi~ti. 

Bugiin gene havalar gok sic. e-
rece tam 38 l gosteriyor. Birden gene 
doktorla kar~tla~tlk. 

Butiln kJ.~1 kitap okumakla ve tet
kiklerle gec;iren doktor !zzeddin ~a
dan1 ancak 38 derecei hararet ktitiipc 
hanesinden d1~an atabiliyor. Derhal 
akllma gel di: 

- Ustadl dedim, ne oldu? A~kln 
mi1shll lle tedavisi yolunda bilyilk 
ad1mlar atilch nu? Yeni ke~ifler var 
mi? 

Ben artlk bu bahsi kendislnin de 
unutm~ oldugunu saruyordum. Fa
kat o: 

- c;ok ilerledi, dedi, gitikc;e iyi ne
ticeler allmyor. 

Bu cevap beni de hayrete d~ilrdil. 
Hemen iistadla bir ~rbetc;iye girdik. 
O anlatmaya b~ladl: 

A~K TmAvt EDiLEBiLtR 
- ~kln bir hastallk oldugu ve te

davi edilebilecegi meselesinl ortaya 
atall tam blr sene oluyor. Ben insan
lann. a~ denilen hastahga kar~1 gOs
terdikleri aksill!mellerin klymetinl 
olduk~a takdir ettigim ic;in bir sene
denberi hakJomda yazllan ve s0yle
nenlere cevap vermedim. CUnJd1 in
sanlar fU • iflni katiyen mihek ta
~ vurmak istemezler. Onun i~in 
biz ilml tetkikatlIIllZ8. devam ediyoruz. 

Onlar ne derlerse desinler. Yalruz 
doktorlar da dahil, hepsine birden ce
vab1m ~udur: «Anlamadlklan ve ted
kik etmedikleri ~eylere kan~masm
lar>. 

- Demek siz o zamandan berl ~
kin miishil ile tedavi edilir bir has
tahk oldugunda 1srar ed1yorsunuz? 

- Ben degil, ilim israr ediyor. A~k 
mtishil ile kabili tedavidlr. Buna ka
tiyen hayret etmemelidir. Biittin ti
marhanelerde ~Ok eskiden beri adet 
olan bir usul vardir. ilk giren hasta
ya rniishll vermek. Bunu uzun za
man bbben izah kabil olmach. Fa
kat tesirlni gorilyorduk. 

Nihayet Viyanall bir prof es0r bunu 
1lm1 surette izah ettl. Bugiin akll has
taliklanmn milshil ile tedavlsl diye 
bir usul varchr. A~k ta bu usul He ne
den tedavi edilmesin? 
A~K BIB AKIL HASTALI0IDIR 
- ~k blr akl1 hastahgi nuchr? 
- ~ilphe ml ediyorsunuz? Hem 

en tehlikelllerinden biri. tnsam inti
hara, cinayete kadar goUirtir, olnu
yacak, akla gelmiyerecek gayri tabillik
lere sevk eder. Bence,, kollanndan 
yatagma baglannu~ bir deli, a~km 
mell'.in peni;esinde inleyen bir hasta
dan daha az tehlikelidir. Gazetelerde
ki cinayetleri takip etmiyor musunuz? 
c;ogunun altµida bir • gizlidir. 

- Fakat memleketimizde bir ~k 
tarurumtt doktorlar ~km bir hasta
hk olacagma ihtimal vermiyorlar. 

- Onlar vermezler. Fakat Avrupa
run bir ~k 1lerl ve insan kafasllllD 
Sl1Tlru c;ozmege ~~ tistadlan se
nelerdenberi bu mevzu etratmda ted
kikatta ve tecriibelerde bulunmak
tadlrlar. Benim s0zlerim gazetede ~1-
kar c;1kmaz hayretler ic;inde kalan 
allameleriml7. biraz kitap okusalar, 
tip n~r1yatm1 ~oyle tistlin koril ta
kip et~ olsalarf11 hit; te ~mruya
caklardl. 

A~IOI TEDAvt t~tN 
- Pek.1, bir ~gi tedavi etmek ic;in 

son tatbik edilen usul nedir? 
- Efendim, devamh tecru~elerden 

alman neticelere gore a~a tutulmu:; 
bir hastayi tedavi etmek i~in evvelA 
bir seririyata yatirmak lazunchr. 

c;iinki.1 ~k denilen marazt lavha 
bir tara!tan sad hastahklara, bir ta
raftan da tesemmilinlere benzer. ~a,. 
hJ.Sta mortin veya kokain ipti1As1 a~-

AkJl doktoru :lzzedclin ~a 

tedavi ettigimiz ~ekilde bir 
usulii takip etmek icap ed.iyor 

Son tecrilbelere gore tedavi 
kilde yapllirsa miisbet neticeler 
yor : 

Evve1' tecrit. Cilmlet asabiye 
larla takvfye, tesemmiimden 
desintoxication, ~Sl tekrar h 
all~tirma. 

Bir a.~ugi hastabgindan k 
giinlerce siiren bir hayat prog 
takip ile milmktin olabiliyor. 

iPTiDA l\IUSHiL .. 

Hastayi ~ehirden uzak ve top 
yattan kabil oldugu kadar ir 
yere kapatmahchr. Dk gilnler o 
i~ hastaSI gibi perhize koyrnak 
takta yatmnak iyidir. 

Bu devrede milshil muayye 
darlarda verilecek ve hastam 
temizlenccektir. Sonra yava~ 
cfunlel asabiye takviye edilmcl 

Hastayi ma~k veya mal?u 
dan bahsetmekten katiyen 
mek icap eder. Tabil ~1s b 
rcde tlpkl bir morfin mupteHi 
bir taklm akslil~meller gosterec 
gmp ~ag1racak, yemek yemeyec 

Bunlara kar91 gelmeli, yemeg 
dirmeli, teheyyiicil izale ic;in h 
sunt bir surette, somnifene ile 
mahchr. 

Bundan sonra ~s sevdi 
ilmit kesmeye b~amallchr. Y 
bilse sevgilisini yairuz du 
ab~tirmahd1r. Tabit bu sirada 
sevgillsini hfilA. sevmektedir. 
sevgisi bir milddet sonra az 
ba~lar. 

MUHtl\I BiR NOKTA.. 

Yalruz ~una dikkat etmek l! 
k1 ~1gi sevgilisinden bird 
kesmek ~ok vahim neticeler d 
Dikkat edin, bir ~k katU ve 
larm sebebi budur. 

Hastaya sevgilisini on ~ 
haftada bir gostermelidir. 
bunu kabul etmiyorsa, yani 
bll bir ~k degilse uzaktan 
terilebilir. Bazan resim de 
eder. 

Bu srrada a~1gi ~al~tirmak, 
tazain bir program dahWnde 
gu1 etmek lA.zundir. Arasira ch 
rnasma izin veriliyor. 

Nihayet birdenbire mil.saade 
meli ve ta itiyat zall olup sUk 
linceye kadar milessesede tut 
Bu devrede hastarun uykusu 
ri.iyalan kabussuz olur. i~t 
luna girer. Vakta ki sevgilisi 
korkmadan bahsetmeye ba~l 

o zaman hayata fa.de edilebil 
tahgmdan tamamen kurtul 
Bu devre iki ay kadar surer. 

Morice de Fleury lki aym ka. 
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UZABTESI KONU(CMALARI 

Dalk91 edebiya't 
Mille~illgm ayrllmaz vas1fl.anndan 

biri halk~1llktll'. Bir insan yigmm yiik
&ek benlik ~uruna varmas1 demek 
_,1an millet vicdanl hangi ferdde i~
lanna bir akis bulab~ o ferd halk 
I~, halktan gelerek ve halk arasmda 
y~ad1gm1 biit'iin kesinligile duyar. 
Hallctan oldugunu unutm~ bir insan 
canl1 bir varllktan kesilip attlm1~ bir 
uzuv gibi duygusuz, ~irkin ve igren~ 
bir hale dii~er. Qiinkii Oliidiir. Oliiniin 
giizeli ve sevimlisr yoktur. Giizel olan, 
ya.lmz hayatt1r ve hayatta olandlr. 
t~timai ya~amamn alameti ise, bir 
cemiyete ve ~uurlu bir kiitleye bagll 
oldugunu i~ten ve derinden duyabil
mektir. 

Ferddeki felaket ve kendini Oldiir
meye kadar' giden bahts1zl1k duygu
lannm anas1 olan cemiyet dl~mda ya
~a hali, mutlaka bir dag ba~mda 
kendi kendine hayat siirmek demek de
gildir. i~inde dogup biiylidiigii kiitle
nin ac1Iarmdan uzak, maddi, rnanevi 
kusurlarmdan igrenmi~, srrf kendi 
egoist dairesi i~ine haps olrnu~ bir 
adamm bir diigunde, bir alayda, ka
labahk bir yerde bit ~k insanlarla 
beraber bulunma.sI, onun cehennem 
yalruzllguu gideremez. Bu korkun<; 
inzivadan kurtul~ tek yolu, bera.
ber oldugu veya olrnadlit insanlara 
i~ten baglanrm~ bulunmaktir. 

Bunun aksi de olabilir. Odasmda 
ma.sasmm b~da, meseIA. ruh ve ira
de kudretinin millet hayatmda en 
Ueri bir rniiessir oldugunu anlatmak 
ve bunu milletin kaf asma sindirmek 
l~in yapayalruz oturup kendi kedine 
d~nen bir flkir aaami, yahut IA.bo
tuanndai 1 ~ veya bu hastallgm 
mikrobunu arayan bir doktor haki
katte milyonlarca insanla beraberdir. 
Onun dimaglill ~eten 8.mil, kendi 
dercline bir ~re bulmak degil; ken
clinden ba~ka ve sevgisi kendi i<;inde . 
olan bir <;ok insanlarm istirab1dir. ~ 
te biz, bu kiitle sevgisine halkc;11Ik di
yoruz. Halk<;tllk, her sahada, siyaset
te, illmde, slhhat ve kiiltiir i~inde, 

sanat ve teknikte tecelli edebilir. Bu 
duygu ile bir giine~tir kl dogmadlit 
tilkede ancak oliim karan11gi vardlr. 

Edebiyatlm.lzm hala. Milletler aras1 
bir degere yiikselememi~ olrna
Slilln f>"bebini ben, onun tarn manasi
le huki;1 olmayi~mda buluyorum. Bu
nun bOyle oldugunu, son ayda oliimile 
bi.itiin diinya fikir filemini harekete 
ve clile getiren biiyiik Rus edibi 
Maxirne Gorkinin hayatile ve hayat1 
hakkmda soylenmi~ sozleri bu slitun
larda naklederek anletmya ~alu.;aca
gun. Her hadiseden ders almasm1 og
renmekte bilgilerin en canhs1 sakl1dlr. 

Hayatile oldugu kadar oliirnile de 
insanllga ornek olabilen Gorki, ede
biyatta halk~1hgm en parlak tiple
rinden biri idi. (Gorki ve Sovyet edebi
yati) adl! makalesinde (Prof. I. Nous
sinov) diyor ki: 

cTolsoi, Tchekhov, Korolenkola-

DLONCEYE 

nn heniiz sag olduklan ve Dostoievski 
nin eserlerindeki biiyiik tesirin daha 
devam ettigi ve senbolistlerin reva<;ta 
bulundugu bir devirdet gen~ Oorki 
edebiyat cephesinde ~~ilerin bayrag1-
m kaldlrdl. O devirde Dostoievski goz
lerini «Magrur adarna,ta.bi ol! > diye
rek diinyaya kapa~t1, Tolstoi fena
llga mukavemet etmemeyi ileri siirti
yordu. Tchekhov, yorgun, klrgm ve en 
yiiksek hikmetin itaatte olduguna 
inanan insanlan takcllr ediyordu. 
Gen~ senbolistin okuyuculanm mis
tik hayallerden oriilrnil~ bir fileme 
ahp gotliriiyorlardl. 

i~te Gorki, boyle menfi bir diinya 
gorti~ilniln hakim oldugu bir s1rada 
halk i~inde ya~ad1g1 ve ona varhglill 
baglad1g1 i~in miisbet insan iradesini 
kendine ba~ll diistiir olarak kabul etti. 
Bu mi.isbet iradenin tecellisi miicade
leden ba~ka ne olabilirdi? Netekim 
Gorki, biltiin hayatmda biiyiik bir 
cemiyet ve halk sava~cIS1 oldu. Edebi
yatl kuru bir soz hiinerciligi halinden 
<;lkardl. i~liyen ve dii~iiniip duyan bir 
adamm i~tiyaklanm, halka kudret ve 
ruh verici sozlerini nakle vas1ta olan 
bir edebiyat yaratti. 1930 da (Sanat 
ilzerine konu~malar) mda ~yle yaz1-
yor: 

cBen hi~ bir zaman kenclimi sadece 
yaz1c1 olarak hissetmeclim ve etmem. 
Biittin hayatimca ben, ~ veya bu i<;
timai i~ sahasmda ~ah.~tlm ve bugiine 
kadar bu tiirlti ~all~mamn tadlm 
kaybetmeclim.> 

Gorki butiin hayatmda, bu duyu
~n tesirile iic biiyiik vazife gordil. 
Edip ve dram yazic1s1 olarak i~timat 
hayatm en hakiki niimunelerini ya
ratt1. Halkc;1 olarak halk hayatlillil en 
ehemmiyetli hadiselerini goz on'iine 
a11p ona bakrn1yanlarla ~iddetli bir 
sava~ giri~ti. Edebi hareketlerin ba
~ olarak gene; istidadlarm yeti~esin
de, edebl mekteplerin kurulup kuv
vetlenmesinde biiyiik bir otortte oldu. 
Halk i~in, onun her sahadaki ref ah 
ve saadeti ic;in her tiirlii yaziyi yaz
makta tereddtid etmedi. Bir elektrik 
cllnamosu gibi ~a11~an bu adarn, hik!
ye, dra!Jl, roman, edebiyat tenkidleri, 
hatta hasad, ~ocuk oyun ve oyun
caklan, kadln kurtulu~ ve klzll ordu 
i.izerine yaprak yaprak yaz1lar yazd1. 

Onun biltiin bu emeklert bo~ git
memi~tir. Her ~yden once kendi 
memleketinde milyonlarca insan tara
fmdan tanmdl ve sevildi. Cenaze me
rasiminde parti merkez heyeti ve 
komiserler meclisi adlna soz soyliyen 
V. Molotov, Gorki i~in ~oyle de~tir: 

«Leninein oli.imiinden sonra mem
leketimizin ve insanllgm ugrad1gi en 
agtr kay1p, Gorkinin oliimil olm~
tur.> ... 

Diinya tarihinde biiyuk bir ese-
rin sahibi olan Leninele adlm beraber 
andlrmaya muvaffak olan Gorki, ken
di memleketi ~mda da filem~ilmul 

KA DARI.. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- GOrilyorsunuz ya, sOzlerinizi na-
111 tutuyorum. 

- Hangi sOzleri mi? 
- Siz biiyiik goriinmem lA.zim gel-

digtni s0ylememi11 miydiniz? Onun 
.l~in ben de ~e a.rtlk yet~f bir ba
yan gibi ciddi giyinme~e ~ladlm. 

GOriiy;orsunuz ya; ne aya.klarim, ne 
gogsiim, ne kolla.nm a~lk a.rtlkl .. 

- Aferin Nesrin; sen saz dinleyen 
l>ir klzsm I.. 

- Herkesin saziinil. degll ama! .. 
- Ne demek herkesin saziinii degll? 
- Ben yalruz sizin sOziiniizii din-

Jiyorum ... 
- Tabii; insan hocasmm soziintt 

dinlemez mi? 
- Ka~ kere sayliyecegim size; be

Dim hocam degilsiniz sizl ... 
- Ni~in istemiyorsun Nesrin; ho

can olrnanu? 
-Ni<;in istemiyecegim! ... Zaten beni 

fkide birde azarlayip duruyorsunuz, 

Tefrika No : 38 ---r 
klvnlarak, klnlarak dontiyor... Bu
ru11turulmu~ iki taze gill yapragi gibi 
titreyen gogsii, Bedrinin gogsiiniin 
\istiinde kayiyor... Bazan onun yii
zii, Bedrinin yiiziine degiyor... Bedri 
korkuyor ve titriyorl ... 

- Nesrin; ~k ha~ dans ediyor
sun! ... 

- Ne yap1yorum ben !Jim.di! ... 
Susuyorlar ... Ne giizel bir mtizik ... 

I~ar, parlatllm1~ tahtalann tize
rinde, yilan gibi klvnhyor, kmhyor
la.r ... 

- Bedri bey; beraber geldiniz o 
kadm kimdir? 

- Hangi kadln? 
- Demin dans ediyordunuz! ... 
- Ha!... Bizim otelde oturuyor-

lar... Bir avukatm karIS1 ... 
- Giizel kadm! ... 
- Olabilir!. .. 
- Ho~unuza gidiyor mu? 
-Ne? ... 

· Izmir mektuplari 

Izmir piyasas1nda· bir 
haftahk f aaliyet 

lhracat1 kontrol hakk1nda lzlnir 
hracat~1lar birligi miitalias1n1 haz1rlad1 

lzmir ~ (~am) - Son hafta ic;in
de izmir borsasmda hararetli satI~lar 
olrnu~tur. Kilosu 3,375 - 4 kur~tan 
55 c;uval U~ak mall, 3,30 dan 149 c;u
val <;aklr ve aym fiatten 4 c;uval yerli, 
2,75 kuru~tan 45 c;uval yerli engin ar
pa satilm1~tir. Gec;en yJ.l bu tarihteki 
sati~ 357 ~uval arpa idi ve fiatler 
3,125 - 3,3125 ku~tu. Yerli arpalan
rmz, ancak i~ ticaret ve ihtiya~ i~in 
a11rup satilmaktadlr. U~ak mall arpa
lar, kuvvetli ihracat evlerinin dogru
dan dogruya istihsal rnmtakalann
dan mal almakta olmalan yiiziinden 
piyasaya az mikdarda gelmektedir. 

Bakla; son hafta i~inde kilosu 4,25-
4,375 kuru~tan 2871 ~uval hazir ve 
4,25 kuru~tan 685 ~uval vadeli bakla 
sat1~1 olm~tur. Gec;en yilm aym haf
.tasmda 4,3125 ku~tan 4,625 ku~ 
kadar 5361 ~uval ba.kla sat1~1 olrn~ 
tu . Bugi.in ic;in bakla ihracat1 yapll
marnaktadlr. Miibayaat, spekillasyon
cularla bundan evvel dahili vadell sa
t~ yapm1~ olan ti.iccar tarafmdan ya
pllruaktadlr. Bu kabil alivre sati~Iann 
7-8 yiiz ton raddesinde oldugu tah
min eclilrnektedir. Bu mikdar kapan
c:hktan sonra. Avrupa piyasas1 iizerin
den muarnelelere b~lanacagi kanaati 
vard1r. · 

Pamuk: Son ha.fta 1c;inde Borsada 
kilosu 43,5 - 44,5 kuru~tan 454 balya 
prese birinci ve ve 41 - 42,5 kuru~tan 
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bir tin ve sevgi kazannu~b. Yalmz son 
aylarda, diinya. ma.tbuatmda onun 
tcin yazllrm~ yazlla.r, koca bir kiilliyat 
olur. 

insan oglu bOyledir, ona ne verir
sen kendisinden onu alabilirsin. Ver
cligin bir kalb ise ala.cagm; bir kalbin 
alabilecegi kadar sevgidir. Onun ya
~arna kudretini arttiracak bir ~ey ver
mi~en, ondan daha ozlii y~an 
i~in kudret alabilirsin. Onu zarara 
ugratnu~an ondan faydalanacagm1 
umma. Halk~ll1k, halktan, kar~1hk ne 
alacagm1 bile hesaba katrnadan ona 

vanndan ve varhgtndan isteye isteye ve
rebilmektir. Halk~I11gm ilk ~art!, onun 
acJ.lanru, ve isteklerini kendirnizde 
duyabilrnektir. Bu istiraplardan c;e
kinmemeliyiz. Her ac1 bir yangmdll'. 
Bi.iyUkltik yanan ruhlara bir damla 
olsun su olabilrnektir. Romain Roland 
ne giizel soyliiyor: 

cGorki, Dante gibi cehennemden 
~1kan adarnd1r; fakat onun gibi tek 
b~ma degil, istirap yold~lanm be
raber c;eken ve onlan da kurtaran 
adam ... » HASAN ALi YUCEL 

- Ne olur? ... 
- Ne olur ne demekl. .. Evli bir 

kadln! ... 
- Amma o kadm, sizinle alakadar 

galiba, birazl. .. 
- Nesrin; neler soyliiyorsun, ko

CaSl olan bir kadm hakkmda bu ka
dar ag1r konu~maktan kork.muyor 
musun? 

- KocaSl masada otururken o sl
zinle kur yapma.ga kork.muyor da, 
ben bunu soylemekten mi korkaca
gunl ... 

- KlZlm; tarumacbgm bir insan 
hakklnda bu kadar uluorta kon~ 
mak, sana yalo~azl ... 

- Peki, koca.smm gozleri oniinde, 
sizinle kur yapmak ona ya.kl~yor 

mu? Ayip degil mi, koskoca kadml ... 
- Neler st>yliiyorsun, neler icad edi

yorsun sen, nereqen anladm bunu? 
- ~armdanl... GOzlerinizin 

i~ine baka.rken, eriyor, harap olu
yordu zavallil ... 

- Bana bak Nesrin; katiyen be
nlmle bu ,ekilde konu~mana musaa
de etmem! ... Son bir defa ihtar edi
yorum sana eger devam edersen! ... 

- Ne yapars1ruz, sanki doger mi-
•. ? SlillZ ...• 

- Hayir, dogmem amrna! ... 

134 balya Prese ikinci nevi pamuk sa
ti~1 olrnu~tur. 

Bundan evvelki hafta ic;inde ise 
44,5 - 45,5 kur~tan 135 balya Pre.se 
birinci hazir ve 46 kur~tan birinci 
50 balya vadeli pamuk muamelesi ol
mu~tu. 

Gec;en yllm aym haftasmda da 47 • 
48 kuru~tan 865 balya Prese birinci 
ve 47 ,5 kuru~tan 25 Harar kaba birin
ci nevi parnuk satllrm~t1. Bu hafta, 
parnuk fiatlerinde gec;en haftaya. na.· 
zaran biraz gev~eklik vardlr. Fakat 
muarnele, gec;en haftadan daha cok
tur ve piyasa 44 ku~tan daglam ol&.J 
rak kapanrn1~tir. Mevcud stok mik· 
darl 1500 • 1800 balya tahmin edit .. 
mektedir. Kayseri mensucat fabri· 
kaslillil da izmir piyasasmdan mal al-. 
makta olmasma g0re bu stokun men· 
sucat fabrikalarmuz tarafmdan yeni 
mahsul'iin idrakinden evvel sarfeclile
cegme kanaat vardll'. 

Palamut, zeytinyag1 ve incir iizeri
ne son hafts. ic;inde muamele olma· 
rn1~tir. 

tiziim: Bu seneki i.izi.im mahsuliin· 
den 28-7-936 tarihine kadar borsada 
f>21,298 ~uval ve 4333 torba uzilm sa
tl.im1~tlr. 1934 mahsuliinden satllrmf 
,fan iiziim mikdan 343,300 ~uval ve 
1%7 torbad1r. Son hafta i~inde borsa
d::t 440 ~uval ~ekirdeksiz iizi.im sa.~1 
01J11~tur. Son hafta i~inde iiziim fiat
lerinde 25 santimlik bir ytikseli' gO
riilmii~tilr. Fiatler 8,25 - 11 kuru~ ara· 
smda1r. 

i.HRACATI KONTROL 
Mahsullerimizin ihrac;lannda yu

murtalara yaplldlgt gibi kontrol tat
bik edilmesi ve kon trolsiiz ihra~ edil
memsi hakkmda bir talimatname ha.
mlana.cagim yazrm~tlk. Bunun i~in 
iktisad vekfileti izmir Tiirkofisile tica
ret odasmdan miitalaa iste~ti. izrnir 
kuru meyva ihracat~1lar birligi, bu
na dair olan miita.laasm1 hamlarm~ 
t1r. Birlik idare heyeti yalmz kuru 
meyva ihracat<;1lanndan miite~ekkil 
oldugu i~in hazirlanan miitalaa de!. 
kendi noktai nazarlarma goredir. Bu 
miitalAada ~u miihim noktalar var
dlr: 

ihracati kontrol i~i, mahsul ihra
Clill zorla~t1rn11yacak l?ekilde yap1lma
hdlr. <;iinkii yalmz ii~ ay ic;inde izmir 
limanmdan 30,000 tondan fazla mah
sul ihra~ edilmektedir. Furya mevsi
rninde ihracati giigle~tirecek karar 
ve kayitlar tatbikine kalkl~1llrsa.ihra

catI, bu kadar klsa bir zari.anda 
yapmak gil~lei;;ir ve bundan da hem 

Kendini, biraz daha ona veriyor, 
ince bir yaprak gi:bi titreyen vilcu
dunu, biraz daha ona bll'aklyor. 

- Ben isteclikten sonra, siz hi~ bir 
~ey yapamazsm1z bana! ... 

Bedri, tuhaf bir hisle, i~inde bir 
~yin burkuldugunu, titredigini his
secliyor. .. Beyaz sa~larla. ortiilii ~

kaklanrun altmda iki damla y~I ... 
Gayri ihtiyari gozleri, kollannm ara
smda klvnlan bu kii~iik klzin gozleri
ne gidiyor. Ne tehlikeli, ne korkun<; 
bir gicli!J bu! .. . 

- Nesrin! ... cliyor. Fazla soylemi-
yor. Duda.klan titriyor ... Sesi c;lkml-
yor... Utaruyor ga,liba! . .. Dudaklann-
da biraz daha. kuvvet hissetse, belki: 
cNesrin; senden korkuyorum, seninle 
konu~ma.ktan korkuyorum, ~akla
nrm orten beyaz sa<;lanma, 1~k1an 
st>nmege b~layan ~ ihtiyar gozleri
rne ac1! . . . Beni birak, benimle alay 
etme! ... :& diye bagiracak! ... Fakat 
utan1yor ve bu kuvveti kendinde bu
larmyor!. .. Susuyor!. .. 

- Bedri bey; bana bir ~ey soyliye
cektiniz!... Nesrin dediniz, durdu
nuz! ... 

- Hie klz1m; bir ~ey saylemiye
v . I cegrm .... 
- Ni~in Nesrin dediniz? 

1- - Ho unuza gidiyor mu diyorum! ... - Konu~maz rms1mz? - Ne bileyim ben! ... 
Donil orlar... Milzik .. ~1k .. :yildlz .. 

Mevsimlik elbise 

Mevslmlik beyaz Qzenne la.ctvert 
diigme, kemer ve cepli elbise. Paltosu 
beyaz laciverd yiinle elde oriilmil~tiir. 
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mi.istahsil, hem de tticcar zarar goriir. 
ihracatI kontrolda ayru zarnanda 

mahsullerimizin standardize edilmesi 
de mevzuubahistir. Kan~lk cins iiziim
ler, kolayca ihr~ edilemiyecektir. 0-
nun ic;in muhtelif numaralar tahtm~ 
satllan iiziimlerin kan~tirtlmarna.sl 

Iazimdlr. incirler ic;in de vaziyet bOy
ledir. Siizme ve elleme incirlerle lo
kum incirler kan,trrllm1yarak, ayn 
ayri ambalajlar i~inde ihra~ edilmell 
ve arnbalajlann ilzerlerine incir v& 
iiziimlerin numara ve kaliteleri ya
ztlrna11dir. Bunu temin i~in de ihra
cat mahsullerinin daha toplamrken 
miistahsil tarafmdan ayrtlmas1 ve 
muhtclif nevilerin birbirine kan~tml
marnas1 icab etmektedir. 

Bu suretle ihraca~1 tacirler, bu 
mahsul kali telerini bilahare ay1rt:mU 
i~in ayr1ca i~~i kullanmaktan variste 
kalrnahdlr. 

Du miitalaada daha bir ~ok nokta
lar varsa da en miihimleri bunlardll'. 

ihracat~1larm, yalruz kendi noktal 
nazarlanna gore bu i~i miistahsillere 
gordyrmeleri yapJ.lmas1 hnkansiz 
bir ~ey sayilmaktadlr. Qiinkii, miis
tahsilin bahge ve bagmdan topladlgJ. 
incir ve iiziimleri, bilttin nevilerini 
ayirarak piyasaya getirip satrnasma 
imkan gorillmemektedir. 

Ticaret odas1 ve Tlirkofis de ayr1ca 
rniitalaalarm1 birer rapor halinde ha
Zll'hyarak iktisad vekaletine gonde
receklerdir. 

Ne ~pkln ~y yarabbi bu loz!. .• 
Uzun kirpiklerinin altmda, pml pml 
yanan gozlerini, bir an Bedrinin ka· 
ra gozlerinden ayirrmyor... i~li, tatll, 
manall bakl~lar ! ... 

- Bedri bey!. .. 
- Soyle, ne var klzrm!. .. 
- Siz de bu kadlm seviyor musu-

nuz? 

- Nesrin; diinyanm hi~ bir yerin
de, mektepll bir klz, hocasile bu ~ 
kilde konu~azl. .. 

- Ne olur soyleyin, seviyor musu· 
nuz bu kad1ru? ' 

- Bana bak, vallahi ~i:tncli seni bu
rada b1raklr, giderim yerime! ... Yal· 
ruz ba~ma kallrsm ortada! ... 

-Yalvarmm size! .. . Tekrar tekrar 
yalvarmm, dogru soyleyinl bu kadm 
ho~uza gidiyor mu? · 

Bedri heyecan icinde titriyor ... Ga• 
rip ve kan~1k bir heyecan! .. . Damar• 
lannm s1zlad1gm1, i~i'ne tatll bir st• 
cagm damla damla aktigm1 hissedi• 
yot.. . Kalbi, par~alanacak gibi oyle 
h1zh vuruyor ki ! ... 

- Nigin bu kadar ince ince soru .. 
yorsun Nesrin? ... 

- Ni~in mi soruyorum, bunu beilo 
de bilmiyorum, nic;in soruyorum, Bed1 
ri bey!. .. 

- Bilmiyor musun? 
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Kafe~ ve ferace <dlevrDn<dle nstanlbul 

Yerebatan s~ray1 

Tilrkler buraya kAh Yerebatan, 
kAh Suyabatan sarayi derler, Koca 
Bizan.st yenilmez azimlerile zapteden 
tiirkler, aldlklan topraklarm altrm 
kan~mnaya meydan bulamadllar. Ci
han tiirklere dti~mand1. Evvela. on
lan yenmek Hlz1mdi: Leh, Macar, 
Nem~e, Rimpapa, ispanya, Venedik ... 
Mlsirda bile, Tutang Amon hazinesi
nin usttinde as1rlarca Nil safalan, 
M1s1r camilerinde mevlftt ~enlikleri 

yaptlklan halde, yerin dibini kazma
dllar; fakat iistiinde ektikleri ekinle
rin gelirile zaferler pe~inde ko~tular, 
ve muvaffak oldular. 

Yerebatan saray1, Ayasofyanm ya
nmda ne k1ymeti haiz olabilirdi? 
Ttirklerin bu eski Bizans sam1cma 
Saray demelerine sebep, as1rlarca ~a
irlerinin ruhunu istilfi. eden arap ve 
acem efsaneleridir. Siitunlar munta
zam. Basllklar tam Bizans tarzi. Fa
kat Yun~n mimarisinin tyon ve Ko· 
rent tarzrndan ~alma. Tiirkler orayi 
~ok giizel gordiiler, ve saray dediler. 
Osman ogullan saraym ne demek ol
dugunu ve nas1l yap1lacag1m bll
selerdi, Topkap1 saraym1 bugtin gor
diigfuntiz bi~imde yaptrrmazlard1! 

Yerebatan sarayi on sekizinci asrr
da Suyabatan sarayi idi. Orada def
terdarlara mahsus olmak tizere, Bo
gazm en giizel ve en giizeller yeti~
tiren Beylerbeyi, <;engelkoy, Kuleli 
ve Ortakoyiine nazir, muhte~em bir 
saray vard!. Bu saray vaktile veziri
azam B1ylkll Mustafa pa~arun milki 
idi. P~akap1sma, yani Bab1aliye, ya
km oldugu i~in buras1 defterdarlara 
tahsis olunmu~tu. Uyiincii Ahmedin 
klZl Fatma sultamn veziriazam Si
lahdar Ali pa~ ile diigiinleri burada 
yap1lacakt1. Uttiincti Ahmed, defter
darlann oturdugu sarayi klzma 
verdi. cDefterdar efendi ve haceg~m 
divan gene ol havalide vaki Suyaba
tan sarayi demekle maruf saraya. 
nakil ve tahvile miibaderet ve sarayi 
mezburu tam.ire mtiba~ret eyledilen 
(Ra¢d, cilt 1, S. 261). 

Saray tamir olunacagi zaman bir 
hadise oldu: Qini meselesi. 0 zaman, 
Kiitahyadaki ~ini karhanesi de faa
Uyette idi. Fatma sultana verilen 
saray1 Ttirk 9inilerile tezyin etmek is
t ediler. Ktitahyaya yedi bin ~ini tug
la, bin yarma btiytik ~inl, bin be~ yi.iz 
yarma ktil';iik ~ini ISmarladllar. 

0 devirde Anadolu eyaletinin mer
kezi Ankara idi. Ankarada oturan 
Anadolu valisi bu i~in gorillmesi i!;in 
Ktitahyaya bir miitesellim gonderdi. 
Bu adam ~inileri cmarifeti ~er'ile» yap
tirmadi. Baz1 kazalar1 haraca kesti. 
•Reaya fikrasmdan» paralar aldl. 

Nihayet bu i~in cmtitesellimin ha
basetinden ne~eb ettigi anla~1ldI . 
BUtlin alman paralar geriye verd.i
rildi. 

Fa tma sultanla Ali pa~anm dti
gunleri pek parlak oldu. Ali pa~ Va-

Yerabatan sarayi 

radJnde ~ehit olunca, babasi klzml 
Nev~hirli tbrahim p~ya verdi. ib
rahlm p~nm inceligi ve. zekAs1 o 
korpe klzz yola getirdi. Cami bile yap
tmh. O cami de gene Suyabatan sa
rayi civanndadlr. 

O zamanlar orada ufak bir mescit 
vardl: Piri a~amn mescidi. Fakat ba
JamSJzhktan o kadar harap olmu.,tu 
ki.. . Kubbesi ve duvarlan hep ori1.m· 
eek yuvas1 kesllmi~ti. 

Fatma sultan sarayuun yamnda 
oyle hafap bir cami bulunmas1 mti
nasip goriilmedi. Camie saraydan 
biraz arsa verildi. Camlin kAgir ola
rak yapllmasi arzu edildi. Camlin ml
naresi tugladan yaptlacaktt. Fakat 
sarayin yarunda tu~la bir minare de 
yak!~ alrmyacakt1. Mtnare beyaz 
mermerden yaptldig1 gibi, killa.lu bile 
yalchzla boyanch. Camie hatipler, mtl
ezzinler, hademeler ta yin olundu. 
tt i;iincii Ahmed cuma namazllll ora
da klldi. Camide ~eyh Yahya efendi
nin vazrm dinledi. O gtin klZl Fat
ma sultan babasma bir at hediye 
etmi~ti. u ~iincu Ahmed o g!1n o ata 
bindi. Ve lozzmn camii l~in bir de ta
rih soyledi: 

Fabma Sultan Allah camiin itsiin kabul 
1140 (1727) 

Bir kag gUn sonra, o camie Fatma 
sultan da muhte~em bir arabaya bl
nerek geldf. Damat ibrabim pa.11a da 
yarunda idl. Camie o kadar ~ll ak
~eler ve gilm~ paralar serplldi ki ... 
Galata vovyodasma ve mimar a~a
ya bile samur kilrkler giyd.irlld.1. 

Nedim, kendtni alamadl. Fat?na 
sultamn Bab1A.li kar~tsmdaki camllne 
o da bir tarih sfiyled.1: 
T aalallah zehi vll& ibad etglh1 ru§en kim 

l1rinde berk urur envan rahmet pertevi 
iman 

llahi olalar icl&.li.i izzij cahile daim 
$eyhint ahi cihan sultaru zi§an l safi devran 
Bu mmala Nedima 10ylcdi tarihi itmamlD 
Ne all cami ihya itti el'hak F abma Sultan 

Tilrkler Suyabatan sarayma hiO 
ehemmlyet vermediler. Orasi, Kara· 
ca ~hirde ve butiin Bizans kalelerin· 
de oldugu gibi, muhasara esnasmda 
susuzluk korkusundan yapllan sar
m~Iardl. Hattll Valence su kemerle. 
rini bile hii;e saydllar. 

Oralann adlru bile de~~tirdiler. 
Bozdogan dedller. istanbulun suyu
nu Klgithane s1rtlanndan. Belgrad 
ormanlarmdan, bentler yaparak, ken
dileri getirdller. istanbulu susuz b1-
rakmamak i~in, su kaynaklanna o 
kadar thUmam ettiler ki ... Bu ha.ki
kati anlamak i~in, Belgrad k6y\inde
ki QUte havuzlara zarar verenler 
hakkmda 1725 (1138) t&rihinde cll
vandan 1tlkan hi.ikmiin 11u satrrlanm 
okumak kAfldir: 

Karyei mezkurede olan bii.yii.tu adide 
ve ebniyei saire bilcilmle temellerinden 
Teal' ve kahi' ve ahalisi ahar mahalle 
nakfl ve bllkillliye altlkalari kat olun
magzn daJd kanaat olunmayip ebedi 
kilrege va2 » 

Ttl.rkler Suyabatan sarayrm arke. 
ologlara brrakt1lar. Ate.;; ve baruttan, 
zafer donil~lerinde i~leri yanan ve 
atlanm suvaran karde.;;lerine yerin 
yUzlinde c~eler yapt1Iar. Belgrad 
ormanlarmm ve Kflgithane Slrtlan
nm sulanm, daglara ve bayirlara 
kiinkler d~eyerek, !stanbula getirdi
ler. Ve i~te, onun i~in, Bizansm en 
me~ur sarmcma da, miizeyyen ba~
llklanna ve dolgun siitunlarma baka
rak, Suyabatan sarayi dediler. 

AhmedRefik 
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Gaziantep (Ak~am) - Belediye, bag bek{lilerini bir ~Jcillta raptetmek Iii-

zumunu duymu~ ve bunlara yeknasak bir elbise verdlgi gibi kendilerinc mu· 
ayyen ticretler de baglami!?trr. Bek~iler aybklanm muntazaman bclediyeden 
alacaklar, beledlye bunu bag sahiplerinden tahsil ed.ecektir. Yukar1da Gazi
antep bek~ileri giydikleri resmi elbiselerle ve belediye miiJ:etti~i bay Hakk1 ile 
bir arada goriilmektcdir. 

Sahife '1 

Ecnehi memieketlerden 
avc1 seyyah celbi i~in 

te1kilit yapild1 
- · I 

Bir avc1 grrupu ve avlanan yabaft domuzlan 

Ttirkiye, diinyamn en zengin av 
memleketlerinden biridir. Avrupada 
nesli uzun zamanlardanberi inkl.raz 
bulmu~ olan bir~ok hayvanlar mem
leketimizde elyevm mebzulen bulun
maktadir. Avrupada bin bir zahmet
lerle muhafaza edilip bilA.hare avla
n an yaban domuzlari Tiirkiyede ziir
ra i~in bir Met teiakki edtlecek dere· 
cede ~oktur. 

Yaban ko~lan, yaban kei;ileri, ge
yikler, karacalar pek boldur. 

Memleketimiz, blldlrcm, ~ulluk, or
dek, yaban kazi gibi g~ici ~lann 
sayahat nuntakalan iizerinde bulun
dugu gibi, muazzam ayilar, panterler, 
lrurt, ~akal ve ilh .. gibi yrrtic1 hayvan
lann bollugu da aynca kendisine bir 
klymet vermektedir. 

Memleketimizin av hayvanlan nok
tai nazanndan zenginligini ogrenmi~ 
olan Avrupal1 avctlar arasmda, Tiir
kiyeye gelerek avlanmak hususunda 
bilyiik bir arzu uyanrm~tir. Memleke. 
timizin Avrupaya yakm bulunmas1, 
ikliminin giizelligi, hayat ucuzlugu 
ve asa~in miikemmeliyeti bu arzuyu 
artirmaktadJ.r. 

Umumt harpten evvel memleketi
mize pek ~ok ecnebi avctlar gelirdi. 
Batta ¢mdi ingiltere krall olan seki
zinci Edvard bile Veliahtllg1 zamarun· 
da Antalya civannda avlanm1~t1. Fa
kat bilB.hare vukua gelen harpler bu 
cereyanm oniinii kesmi~ti. 

Bugiin meralarmda av hayvanlan 
bulunan memleketler, avc1 seyyah cel
bi i~ine bti.yiik ehemmiyet vermekte
dirler. Qiinkii bir memlekete avlanmak 
ttzere gelen seyyahlar, o memleketi 
gezmek i~in gelen seyyahlara klyas 
kabul etmiyecek derecede fazla para 
b1rakmaktachrlar. Bilhassa memleke
timize gelen adi seyyahlann biraktIP;l 
para zikre degnuyecek kadar ehem
miyetsizdir. 9tinki! bu kabil seyyah
lar biiyilk gruplar halinde vapurlar· 
la gelmekte, geceleri vapurlannda yat
makta ve yemekle1ini bile vapurlarm
da yemektedirler. Binaenalcyh bun
lann b1rakt1gi para, bir iki otomobil 
ucretinden ibaret kalmaktadir. 

A vc1 seyyahlara gelince, A vrupada 
bir adamm avc1 olabilmesi ic;in zen
gin olmas1 ~arttir. Qti.nkti Avrupada 
avc1hk en liiks ve masraf11 bir spor
dur. Binaenaleyh avlanmak tizere 
memleketimize gelecek seyyah her 
halde zengin bir kimse olacaktrr. Sa
niyen avlanmak i~in memlekette en 
az 15-20 gtin kalacaklan gibi daha 
fazla kalacaklar da bulunacaktir. 

Bu mti.ddet zarfmda memlekette yi
yecek, i!(ecek, yatacak, seyahatler 
yapacak ve bir~ok adam kullanacak, 
bunlara yevmiye verecek, a~ veri~ ya
pacaktrr. 

Bir ecnebinin, tarumadig1 bir mem
lekete giderek orada yalmz b~a av
lanmasma imkan yoktur. t~te bu ih
tiyaca cevap vermek ilzere avclhk nok 
tai nazanndan zengin olan memle
ketlerde avc1 seyyahlan celb ve onla
ra rehberllk etmek maksadile bir ta
klm te~kilat vticuda getirilmi~til·. 

Turizmin en mtihim ve memlekete 
en fazla para sokacak bir ~besi olan 
avc1 seyyo.h celbi i~ine araziler inde av 
hayvanatI bulunan hiikumetler ~ok 
ehemmlyet vermi~ler ve bukabil 
te~ekkiillerle avc1 seyyahlara bii
yiik kolayllklar gostermi~lerdir. Sov
yet Rusya, Macal'is tan, Polonya, Af
rikada miistemlekeleri olan devletler, 
Kanada avc1 seyyah1ardan her sene 

Avlanan biiyiik bir ayi 

milyonlarca lira kazanmaktadirlar. 
Memleketimizin, av hayvanlanmr. 

zenginligi itibarile haiz oldugu ~ohret 
son senelerde yapllan muvaffaklyet
li biiyiik av partilerinin A vrupaya ak 
setmesi i.izerine, artnn~ ve Avrupann 
tarunmi~ ve U.eri gelen avc1lan arasm
da Ttirkiyeye gelerek avlanmak arzu
su uyanrru~br. Hatta bundan dart be' 
ay evvel beynelmilel avctlar birligi 
umumi k!tibi kont Dadiki Tiirkiyeye 
gelerek memleketin av vaziyeti hak
klnda ma!Umat alm1~ ve Ti.irkiyeye 
gelecek ecnebi avcilara kolayllk gos
terilmesi hususunda htikumet erka
nile temasta bulunmui;;tur. 

Bugtin memleketimizde de ecnebi 
seyyahlan celp ic;in lazim gelen pro
pagandayi yapmak ve geld.iklcrinde 
kend.ilerine memleket dahilinde reh
berlik etmek maksadile bir te~kilat vu 
cuda getirilmi~ bulunmaktadir. 

Ancak bu te~kilatm faaliyete ge~e. 
bilmesi ve faydah olabilmesi, diger 
av memleketlerinde avc1lara g0steril· 
mekte olan kolayllklarm bizim mcm
lekette de tatpikine mtisaade edilme
sile kabildir. 

Tatbiki istenen kolayhklardan en 
birincisi, avc1 seyyahlarm beraberle
rinde bulunan av silahlarile bunlara 
ait - ve burada tedariki imkans1z ise -
bir miktar fi9egin ve kamp levazuru 
gibi zati e~alanrun (triptik) kabulii 
muvakkat usill.ile ve avdetlerinde be
raberlerinde tekrar geri gotiirmek ~ar· 

tile resimsiz ve kolayhkla gtimriikler
den ge~irllebilmesidir. 

Te~kilat, bu usultin tatbikine mil
saade edilinesini hiikumetten istemi~ 
tir. Esasen giimriik talimatnamemiz 
de buna mi.isait oldugundan, memle
ketin bu kadar nefine olan bu i~ i<;:1'h 
turizmi te~ik yolunda btiyiik koJay
llklar gostermekte olan htikfunetimi
zin bu miisaadcyi verecegi iimit edil· 
mektedir. 
Te~kilatm viicudundan haberdar 

olan Avrupa avc11Ik mahafili, sab1r
s1zllkla bu i~lerin bitmesini beklemck~ 
tedir. 

Te-"?kilat, bi.ittin memleket hakkmda 
uzun senelerdenberi tatkikat yapm1~ 
ve av mmtakalar1ru tamamile t esbit et. 
mi~tir. Formaliteler zamanile ikmal 
edilecek olursa ontimtizdeki mevsim 
i~in milhim avc1 gruplannm geleccgi 
funit edilmekte ve ~il?ldiden h az1rh 
lar yapllmaktadn-. 
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Rusu kuv etin Londosun teknigi galip geldi 
.. ayim Maksos ile ha~SIZ yer beraber adde i di 

:tstanbul festival heyetlnln dilnyn 
derbes glire~ cskl ~mpiyonu Cim Lon
das ile Rus Kvariani ve Mtila}im lle 
Yunanll Maksos arasmda tertip cttigl 

rbes giire.!} maglan, di.in ogleden son· 
rn Takslm stadmda muthl~ bir yag· 
mur sngnagi rut.Inda. yaplldl. 

Mcmleketimlzde Uk defa tertlp e
dllen bu maclnr, funid ve tahmin hi
lMma olarak ancak 6-7 bin seyircl 
onUnde cereynn ettl. 

rOLAYfl\I l\IAKSOSLA BERABERE 
Saat bC-?C ceyrek kala Millfl.ylm • 

Maksos macma b~lanacakt esnada 
$iddetl1 bir ya~ur sagnagi b~ladl. 
Ac1kta vc ringln etro.fmda konulmu11 
olan sandalyclerde oturan seyircller, 
bu sagnnk nltmda s1~macak blr yer 
arama~a b~ladtlar. A~1ktnki seyircl
lerden bir klsm1, oturduklan sandal .. 
yelerl b~lannm ilstilne tutarak ken
dllerini yagmurdan korumak istediler, 
blr losmt da trlbiinlere, trtbilnlerde 
ycr bulnnuyanlar da rtngin altmdald 
b~luga si~dllar. Ya~mur tamamlla 
dlnmedcn MillA.ylm - Maksos macma 
b~andl. Hakem, serbcs g{lre¢ iyi bJ... 
Ien Yusuf pchlivandl. 

Ikl gilr~i blr miiddet kenclilerinl 
yokladlktan sonra MillAyim blr kafa 
kaparak rakibini yere devirdi. Fakat 
Yunanll ~evik blr hareketle tu~tan 
kurtuldu. MUlayim ikinci defa bu ha
r keti t krarlad!. Gene Yunanluun Sil'· 

t1 yere gelmek tizerc iken Millftyimin 
1 o Ian nrasmdan s1ynlarak uste c1kt1, 
nrbk iki !lire ci yerde birib rine oyun 

tb'k e m k il m gul. Fakat belli kl 
I I yim daha hakim gi.ir~yor ve ra

klbine daha cak oyun tatbik ediyor. 
f}ldd tli yab'lllUr altmda mac; devrun 

cdlyor. Bir arallk Yunanll canlanarnk 
ill'yimln I·ollann1 iki defa kapb ve 

ayaklanle ezcrek s1rtm1 yerc getirmege 
u rM,ll. Fakat Mfl.lftyim kuvveti ve tek
nigi sal esinde bu iki tehlikeyi atlat
tiktan sonra hakimiyeti clc ald1, Yu
nnnllyi miltemadiyen ezdi. 

Yunanb, ringin kenarma knc;1yar, 
hnkemin ih tanna ragmen ortaya gel
mek istcmiyordu. Majm son dakikalan 
Mulayimin kahir ve ezici faikiyeti al-
mda gecti, hattA Yunanlmm sirtI ye

re gelmi$ lken rlngin iplerlne tutuna
rak kurtulmak istedi. 0 esnada hakem 
Yusuf pehlivan yanm saatlik mildde
tin bitml~ oldugunu beyan ederek ma
Cl tatil etti ve iki raklbin bernberc kal
d1gm1 iltin etti. Hnk~min bu knran 
halkm hakll itlrazlarma scbebiyet ver
di, hatta bu karar hakkmdn hakem 
Yu uf pehlivan lle baz1 seyirciler ara
smda milnak~alar bile ccrcyan etti. 

LOlIDOS • KVARiANI l\IA~I 
Saat alt1ya ~eyrek kola Cim Londas

Kvarianl ma~ma b~landl. Bu macm 
hakemi de Yusuf pehlivan idl. Rus peh
livam turuncu, Cim Londos da siyah 
kadifeden bir benivar ile ringe ~1ktl
lar. Ringin U.zerlndc toplanm1~ Olan 
sular, siipilrge ile stipi.irilldtikten son
rn magn yngmur altmda ba~landl. Bu 
ma~m mtiddcti bir saat idi. ~ayed bu 
bir saat zarfmda 3 saniyellk tu~ ol
mazsa puvan hcsabile galip tnyin edile-. 
eek. 

Dilnkii ma~ta l\1Ula)lln Yunanh ile giire~irken ,.e yngmur snj;rnngi esnasmda 
iskcmlclerini siper olnrak lmllanan hlllk 

altma aldl. Rus s1rtl yerc gclmck ilze- donrduktcn sonra bUtilil luzlle yere 
re iken bilyuk bir gayrctle bu tehli- savurdu ve derhal tisti.ine de ~ullana-
kcdcn s1ynldl. Bu csnnda Rus, Lon- rak s1rbm yere getirdl. 
dosun ayagiru kaparak yere devirmek Hakem Yusuf pehlivnn blr ik1 ii~ di-
isterkcn kcndisl yerc dcvrlldi vc biiyilk ye saydlktan sonra Londosu tu~la galip 
blr tehlike atlattI. ilAn etti. Bu gilr~ 32 daklka silrm~ 
Ma~ ~ok heyecanll. Londos raklbinl tu. 

* ild de!a ayaklanm klVIrarak yere de
virdi. Fakat Rus, bu tehlikelcrl atlat
t1ktan bai;ka kcndisi Londosu altma 
aldl. Rus ne kadar kuvvctll ise, Londas 
da a kadar ~vik ve teknik ... 
Ma~ b~llyall 20 daldka almu~tu. 

Yagmur bardaktan bo~rcasma tek-

Kara Ali, Tckirdagh Hilseyin, Mil
layim ve Dinarlt Mehmed, Londosa 
meydan okuduklanndan bu dort gO.
re~imlz arasmda ~a~amba a~1 
blr giir~ turnuvas1 tertip edilecek bu 
turnuvada galip gclecek profesyonel 
pehlivarum1z, oniimiizdeld pazar gO.
nu Londosla gilre-?ecektlr. 

rar yagmaga ba.i;ladl. Ahali m~m heye
caruna kap1larak bu yagmur sagnagt 
na ragmen yerindcn bile klnuldanma- '"""1n"''"'""""'"""""'111111111111111111111111111111111111111111111111111m• 

ch. iki pehlivan, yagmur sagnagi al- Cemal Nadir 
tmaa gure~1erine aevam caiyor1ar. Karikatur Albumu 
Yunanh, rakibini fazla yorm~ oldu
guna kani olmah ki, bu dakikadan iti
baren hilcuma ge~tl. Dort defa, arka 
arkaya Rusu kafasmdan kaparak ba
~nm listi.inden yerlere savurdu. Son
ra oyunlanm yerde tatblk eden iki 
pehlivan gclik ~omak gibi yerlerde 
yuvarlanmaga bru;ladllar. 

Yunanll, bu oyunlarla Rusu sersem
letmek lstlyor. Bir arallk Londos, Ru
su yilzu koyun yere yatirdt ve s1rtma 
da oturarak iki bacagim kaptl, var kuv
vetlle be~ alt.I de!a rakibinin bacaklan
m klv1rd1. Her defnsmda Kvariani in
liyor, hakem kendlsini maglftp addedip 
etmcdiginl soruyor. Rus da ba~le men
fi cevap vertyordu. Bir aral1k Kvarinni 
bir tekme ile Londosu yere devirdi ve 
bir ayagma yerde ayaglle basarak 
obilr aya~ml da lki kolile yukanya 
kald1rnrak k1VIrmaga bru;lad1. Bu de
!a lnlemek srrns1 Londosa gelmi~ti. 

Mevcudu tukenen « Ccmal Nadir 
Karikntiir Albiimii » tekrar bas1la-
rak sab~a ~1kanlm1~br. Muallim 
Ahmed Halit kitaphanesinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 

KIZILA Y BALOSU 
15 Agusto1 pazar gecesi 

BOYOKADA YAT klUbiinde 
Milli mlidaf vcki.li Kfwm Oz. 

alptn himaycsinde her yaz mevai· 
minin en zcngin, en nezih balosu 
olan K1z1lay balosu bu yd da Bil· 
yiik dn Ynt khiblindc vcrilcce.ktir. 

Baloda, gehrimizin en k1ymctli 
snnatkftrlanndan miirckkep bir caz 
tak1m1 bulunncag1 gibi aynca yi.ik
sek kndm snnatkfinm1z Pakizc lz-
zet Nezih ile bay n Zirkin tnr fm. 
dan keman vc piyano konseri ve· 
rilecektir. 

Bundan bn~ka bir ~ok siirprizler 
v1k ve zengin kotyonlnr daittila
caktir. 

lstnnbula vapur temin cdilmi1tir. 
BILETLER: Bir~ 3 lira. 

Bir kiti 2 lira.du. 
Biletlerin sall1 yeri: Biiyiikada 

Yat kliibil. 

IO Ajusto9 1938 

Modada diinkii deniz 
yar1§lar1 parl k ol u 

Atatiirk, ba§vekil 
yar1,Iard 

ikUsat veklll CelM Bayann hlmaye
sJ nltlnda Modn deniz kltibil tarafm
dan d'iln Mada koyunda buyiik dcnlz 
yan~lan yap1lnn~tlr. Daha erkenden 
Mada ile Kalami~ arasmdakl yan~ sa
hnsmm etrafrm sando.llar, motOrler, 
mu~lar ~evirml~tJ. BUtiln denizcller 
mevslmin bu en mtihim mUsabaknsl
ru nlUka ile taldp etmege haz1rlnru
yordu. 

Moda lskeleslnin onfinde Mada de
niz kHibUnUn ikl katll yilzme dubnSI, 
hakem hcyetlne tahsls edllml~l. 

Hakem heycti yan~ umuml relsi 
amlral ~ilkrU. Okan, yan!i umumt kti
tlbi: Mukbll Nccdet Deniz, Ba~ ha
kem: Necmeddin Erol, saha komiseri: 
Kadri Nur1, KUrek y~lan hnkemle
ri: Artur Vltol, Ziya kaptan, Kfunll 
Et.em, Sait SalA.haddin, yelken yan~
lan hakemlcri: As1m Turgut, emekll 
albay Hilseyin, yilzb~ Hamdi, mii
hendls Asaf, milllendls Nacl 1di. 

Dubadan sonra sira ile Ege, Aksu, 
Kocaell, GOztepe, t;llrketfhayriyenln 
58 ve araba vapurlan ile Beykozluln
nn pazar ve ballkc1 kayiklan, liman 
idaresine alt mu~, deniz tahlislyc ve 
zab1ta motor ve sandallan siralan
nu~lrudtr. 
Yan~a ba~lanmadan evvel llk once 

iktisat vekill CelA.l Bayar, m'liteaki
ben ba~veldl general 1smet 1n6nil ile 
dahlliye veklli ve parti genel sekrete
ri f;!ilkrU Kaya geldiler ve hakem he
yeti dubasina gec;tiler. 

YARI~ BA~LIYOR 
Y~lara tam saat onda. b~andl 

ve blrincl klSun saat 12,25 te blttl. 
Yan~m bu sabah klSIJU blttikten son
ra yemck tatlli milnasebetlle b~e
ldlle dahlllye ve iktlsat vek:Hleri m~ 
la Mada dcniz kUibUne d6ndiller ve 
klilbtin alt knt tarasmda klilpte bulu
nan bazi saylavlar, Biikr~ sefirimlz 
Hamdullah Suphi ilc birlikte ycmck 
yediler ve bir milddet istirahat ettik
ten sonra tekrar hakcm dubasma 
dondiller. 
B~eldlimiz ile vekillerln hakem 

dubasma di::inmelerinl miiteak1p ya
~n ogleden sonrakl losnnna saat 
tam on dortte ba~land! ve ~ sa
at on sckizl yirml gecinclye kadar de
vam etti. Yan~m bu ikincl Jnsnn bll
hassa enteresan ve hcyecanh oldu. 

ATATtJRK GEL1'.YOR 
Tam saat on be~ em be~ gece reisi

cumhur Ataturk ile maiyeUerindeld 
zevatl getiren ErtugruI yatmm yani;i 
sahasma dogru ilerUedi~i gorlildll. 
Be~ dnkika sonra Ertugrul yatl ba

kem dubasi ile Ege vapuru arasmda 
demlrledi. 

Atatiirkiin yan!1 sahaslnl ~reflen
dlrmelert il.zerlne Mada kayunu dol
duran bilyilk, kilctik bilttln dentz ve
salti diidilk calmak surctlle bilyiik ~e
fl seH\.mlad1klan glbi, gerek denizde 
ve grek sahlllerde blrlken hnlk ta co~
kun tezahtirat lle bu sevinoe i~tirak 
ettl. Atattirkiln te~flnden sonra du
bada bulunan b~ekil ile vekiller de 
Ertugruia gittiler. 

Atatiirktin ynn~ sahnsuu te¥lf et
melcrlnden sonra yap1lan mtisabaka
lar, bir knt dnha heyecanll oldu. 

Bilhassa blr motore bagll o1nrak 
bir kayak l¢nde muvazeneslnl boz
nnyarak ayakta durmak suretile me
safe kateden denlz sporculanmn yap
tJ.klan mUsabaka diln yaptlan yan
~ kaydedilmege deger husus1yetle
r1nden birinl te~ eder. 

Her rntlsabakarun biti~de blrin
clligl kazananlara hakem heyeti ta
rafmdan fttimil~ kupalan verllmekta 
idi. Yan~nn sonuna do~ Ertu~
rul yatirun arn.ka tarafmdan sandal
lanndan denize atllyan Jdl~fik y~ 
tak1 deniz sporculan, Ertugrul yatm
dan sarkltilan ipe asilmak suretile 
yukan cJ.kma tecrfibeleri yapblar. 

Bu kilCilk sporculan burada bulu
nan b~vekll ismet inonil ellerlnl u
zatmak suretlle yukanya kadar cek
mek iltifatmda. bulundular. Bu kil
~tlk sporculardan blr klsm1, ipln son 
mtinteha.sma kadar ~kamadlklan hal-

1 de on iki ya.pnda Esat ismlnde kil-

v binlerce halk 
bu undu 

dmtlle Ertu~un giivertesine kador 
~~ vc Atntiirk ile ~ekilimlzin 
iltifatma mnzhar olm~tur. 
Kuco. Esat, Atnturk ile ismet ine>

ntlniln ellerinl opmfi~ ve bUyfik ender 
tarafmdan sorulan suallere cevnp 
vermi tir. 

Bu kii~Uk sporcu, Kndlkoy on bi
rinci ilk mcktebinin dorduncil Sllll! 
tnlebeslnd n ve Satie eleh'trik ~ketl 
mcmurlanndnn Ncvzadm ogludur. 
DO IKO YARl~LARIN NETlCELERt 

Hnkem heyetinin verdigi karara gO
re dilnki.i ynn~ann neticesl ~lo.r
dtr : 

Snbnhki milsabnkalar: ~arpi mtl
sabakasmda Oalatasnraydan Orhan 
blrincl, ylne Galatnsarnydan Burhan 
ikincf, yine ~llcr nrasmdnki yan~ 
ta Turgut birlncl, Bad~bot miisaba
kasmda: Fnhruneddin birlnci, dort- · 
Uik yclkenli kotralar arasmda yaptlan 
milsaba.kn.dn Fener birincl, Oune., 
ikincl, Yclkenll ~rpiler mtisabaka
smda: ~ehap blrincl, Sill tkincl, blr 
~ftc amatorlere nit futnlarda: Fener 
blrlncl, Galntass.ray ikincl, i. S. K. 
'il!rilncU, nmatorlere mahsus iki ~f
te futalar arnsmda Giin~ birlncl, Qa .. 
lntasaray ikinci, Beykoz uc;iincii, dort
liik klAsikler arasmda yap1lan mQ.. . 
snbakada Beykoz birlnci, Go.latasaray 
ikincl, Anadolu uc;ilncli gelmi~lerdir. 

Yukandakl mUsabakalarla yan~ 
o~ledcn evvelkl losmi ikmal edilm~
tir . 
~m,EDEN SONRARI YAR~LAR 
Birer ~lftc klftsikler arasmda ter

tlp edilen mUsabaka ild part.i iizerlna 
yap1lmi~r. Bu m\lsabakaya Gtln~, 
Beykoz, Fcner, i. S. K., :Altmordu 
kliipleri girmi~ler, fakat miisnbaka 
derecelerl haklo.nda hnkem heyet1 
ittifak edemediginden mUsabaka iht1-
lflfh knlml~tlr. 

Profesiyonellere mahsus ild ~lfta 

ltlasikler: 
G'ilne~ blrincl, Beykoz iklncl, Gala .. 

tasaray uc;uncu, ba.llk~ sandallanmn 
yan~lnnnda: Kumkap1 birincl, Kara
deniz bal1k~1 sandallan ildncl. Yilk
sek deniz ticaret mektebi talebesinin 
alb c;ifte flika ile i~irak ettigl yar~
lar: Mektebin ikinci Slruf bir1nc1, birln
ci Siru!l ikincl, geml cankurtaran fillka
larmm yan~: Bu musabakaya ~irketi 
Hayrlye, deniz yollan, llman i~letme
si, ve klavuzluk ldarelerine mensup fi
likalar i~irnk etmi~lerdir. Deniz yol
an ve liman ~rketi fillkalanmn her 
ikisi de birlncl sayilmi~tlr. 

Kii~iik kotra yan~larmda blrlncillgt 
(Eyvallah), ikinclllgi (Goylant), Bil
yiik lrotra y~armda blrlnclllgi (RU· 
ya), 1klnc111gl (ipar} kotralan kazan• 
nu~lardlr. 

Yukanda kaydettiglmlz gibi su ilze. 
rinde kayak mUsabakasma dl>rt ~ 
~tirak etmi~, blri muvazcnesinl mu
hafaza edemlyerek du~~. diger ucn 
muvazenesini muhafaza etml~Ur. Bun· 
1ardan blriciligt Moda Deniz kulilbUn
den Sabir kazanm1~tir. 

Anadolu ve RumeU tahllsiye sandal
lan arasmda ynp1lan yan~larda bi.iyiik
ler arasmda Anadolu, kuctikler ara
smda da RumeU ciheti sandallar1 ka
zannn~lard1r. 

Orta bilyilk kotl'alar yan~nda da. 
birinclllgi Refik Celfil, lldncillgi Tes-
ta katras1 kazanm~1r. 

Orta kotralar mi.isabakasmda birln
ciligt Ceyl!n, ikinclllgi Akbulut kot
ras1 kazanm1~tir. Yelkenli dcnlz kik
lert milsabakasl da ~u suretle netice
lenml~tir. 

Deniz lisesi ucilncil smlf talebesl bl• 
rlncl, ikincl srmf ikinc1 ve deiz mek· 
teblert arasmda yaptlan altl ¢fteler
de deniz harb okulu ildncl, deniz 11· 
sesi blrlncl ~lkml~lardlr. 

7 ~fte alamanalarda da blrlnclll
gi Anadolu kulilbft ka~tlr. 

DtlN GECEK.i BALO 

Londos maca ba~mazdan evvel bu 
ya mur altmda gilre~ini seyrc gelen 
halka ~ekkiir etti, ve alkl~landl. Mac 
Ru un hucumile b~adl. Londos ~ok 
~ v1k vc seri llareketlerle Rusu yormak 
· t d1ff1 belli. Bir arallk Rus pehliva
m Yunnnhy1 nrkadan yakalayarak ye
re d vhdi. Londos, iki ayalT1ru milt.e
m d yen ercrck aynii-n kalktI onuncu 
dak1kadn Kvarlan Londosun sol kolu
nu kapnrak yerc dcvirdi. Londos, bal1k 
g1bl k1vnlnrak ayaga knlkti, Rus ayni 
oyunln gene Londosu yerc serdi. Fakat 
Londos ayaga kalktiktan b~ka. Rusu 

Yunnnll, muthi~ iztlraplnr altmda 
klvrandlktan sonra blr f1rsat1111 bula
rak rakibine bir tekmc savurdu ve a
ynga kalkmaslle Rusu bcllndcn yaka
layarak yukanya kaldmnasi bir ol
du. Londrn , bu defa me~hur tayyaro 
oyunun tatblk ettl, yani rakiblnin vU
cudlinil birka~ defa ba~mm ilsttinde ill•••••• .. ••----- ~Uk blr sporcu, b~ekilimlzln ynr-

Dilnkil denlz yan~anndan sonra 
diln gece Mada onfulde demlrleyen 
Ege vapurile Moda denlz kuliibunde 
miikcllef blr balo ve~Ur. KulO.p-o 
teki baloyn. diln Ankn.radan bir kisnu 
tayyare ne gelen Ankarn pal~ orkes
t:rfl!n ist.irAk etmtsttr. 
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~ekip fena halde koptirdii: 
- Bu amcama da ne oluyor ya

hu? ... Derdi gilnii lie beni evlendir
mek, ille beni evlendirmek ... Olur §eY 

degil .. ne o? Ben fazla c;apkmnu~un .. 
artlk hayatim bir hale yola girmeli 
imi~... Muntazam adam olmah imi
¢ffi ... Allah, Allah ben evlenmek mev
lenmek istemiyorum yahu ... 

Amcam hep bunlan parasma gii
vendigi ic;in yap1yor ya ... 

Benim de hadsiz, hesapsiz param 
olsa yegenimi kar~mda maymun gi
bi oynatmm ve onu zorla evlendir
mege kalkanm .. 

~ekip amcasmm elindcn kurtulma 
c;arelerini anyordu. En iyisi ~oyle 

habersizce bir seyahat yapmak, bir 
yere sn·1~1vermekti. 

Hemen o giin bavulunu hazirladi. 
Sokaga f1rlad1. Lakin nereyc gidecekti. 
Serseri ruhlu bir c;ocuktu. Boyle ani 
kararlar verirdi. Paras1 yoktu. Gide
cegi yer nihayet yakm vilayetlerden 
biri olacakti. Perde perde ak~am olu
yordu. 

- Evvela bir otelde kalmrn .. dedi. 
Sonra yann gidecegim yere giderirn. 
Her halde ne yo.pip yapacagrm, hiir
riyetimi feda etmiyecegim .. . 

Kendi kendine boyle soliyerek iler
lerken birdenbire kar~isma bir oto
biis c;1ktI. Kocaman bir otobiis ... 

Ustiinde de «Edirne> ismi yaz1yor-
du ... 

Sordu: 
- Bu otobiis ne zaman kalklyor .. 
- 15 dakikaya kadar .. 
- Yer var rm? 
- Var amma.. blraz s~acaksl-

mz ... f?u bayanlann yarunda bir kti
~ yer var ... 

- Raziyim razi.. hemen bir bilet 
kes sen ... Bileti aldl. Kendisine gos
terilen yere oturdu. Ve i<;inden: 

- Bizim seyahat fena gec;miyecek .• 
dedi. Kom~um enfes parc;a . .. 

Hakikaten ~bin dedigi gibi ya
nindaki kom~u fevkalAde bir ~eydi ..• 
~kip: 
- Milsaade eder misiniz? dedigi 

zaman, gillerek: 
- Buyurunuz.. diye yer goster

mi~ti. 

f?ekip onun yamna oturdugu vakit 
kendi kendine: 

- Bir de am.cam ille evlen.. diye 
tutturmu~ .. hayatta boyle gtizel ::;ey
ler var ken ben evlenir miyim? ... 

Hareket et tiler.. lakin yol o dere
ce bozuktu ve otobils o derece sars1-
l1yordu ki zaman zaman gene lozla 
a.deta gogils gogiise geliyorlardl. Boy
le her karma kan~ vaziyette gen~ 
1nz gtililmsiyerek: 

- Pardon, diyordu, sizi rahatsiz 
ediyorum .. 
~ekip te her defasmda: 
- Estagfirullah .. bilfilds ... diye ce

vap veriyordu. 
La.kin bu gece otobii.s seyahati ol

duk~a mii~killdil. Gene klzm ¢m-

diden gezleri siizillmii~tu. B~rm da
yayacak bir yeri yoktu. Yava~ ya
va~ giizel gozleri kapandl. Bir bug
day b~gi yigrmru andJ.ran guzel 
b~1 ~ekibin omuzuna dil~tii. Ba~ de
likanhrun omuzuna dii~meslle bera
ber gene; kiz hemen toplandl: 

- Affedersiniz.. sizi rahats1z edi
yorum ... 

- Estagfirullah.. bilakis ... 
Gem; klz uyumamak i<;in ~kiple 

konu~maga ba~ladl. Otobiisten, yol
larm bozuklugundan konu~tular. Ar
kada~llklan gittik<;e ilerliyordu ... 

Otobiis bir arallk czmk> diye dur
du. ~ofor: 

- Kii<;ilk bir tamir var .. dedi.. 20 -
25 dakika bekleyecegiz ... 

~ekiple Ferhunde otobiisten bc
raber indiler. Tam bir karpuz tarla
s1 oniinde durmu~lardi. ~kip: 

- Trakyanm karpuzlan mef?hur
dur.. dedi, tarlaya girelim de bekc;l 
bize bir karpuz kessin .. . 

- Ya adam uyumus~a .. . 
- Uyumarm~.. i~te ~u kenarda otu-

ruyor ... 
Bekc;iye bagrrdllar. Bir karpuz kes

tirdiler. . . QimenJerin ilzerine oturdu
lar. Karpuzlarm sularm1 aklta ak1ta 
gille ~akala~a yemege ba~ladllar .. 
~kip: 

- Aman dedi, bu karpuz ziyafetl 
dogrusu pek ho~ma gitii ... O kadar 
hararetim vardl ki sormaym. Bayagi 
hararetim ge<;ti... 

Bundan sonra deniz kenanna in
diler. Sahilde bir miiddet dolal}tilar. 
Dalgalara ta~ attilar ... 
Gen~ lnz: 
- Yolculugum ~k can mklc1 ge

~ecek zanediyordum.. halbuki... de
di, durdu ..• 

~ekip: 
- cHalbuk.i ... > dediniz .. sustunuz ... 
GOz goze geld.iler .. ikisinin de birbir· 

lerlne 80ylemek istedikleri bir ~eyler 
vardI. Oen~ Joz devam etti: 

- Halbuki hi~ te camm sikllma
dL Tek:rar otobiise dondillderi za
man pek fazla samimi olmu~lardl. 

~ekip gene i~inden: 
- Boyle maceralar varken evlen

mek te ne oluyor?. dedi. Katiyen 
hiirriyetimi feda etmiyecegi.m ... 

Otobiis miitemadiyen gidiyordu. Ara
bada herkesin uykusu gelmi~ti. Her 
goz siiziililyordu. Hatta arka taraf
ta horultular bile ba~lalllli;ltl. 

Ferhundenin de gozleri kapam
yor, gene ba~1 :;;ekibin omuzuna dii
~ilyordu. LAkin bir an geldi ki artlk 
ba~1ru gene; adamm omuzundan kal
drramadl. Hatta <;apkm <;apkm i?e
kibin kulagma f1s1ldad1: 

- Ben istedigim yastig-I buldum .. . 
f?ekip onun kulagma egildi: 
- 0 yastikta ihtiyarlamam ister-

dim ... 
Ferhundenin dudaklarmda manah 

bir klvrrm dola~tl. Tatll tatll gllldii. 
filekip yaval?~a ceketini ~Ikanp Fer-

• • 
KARA YELKENLi. KADiROA 

• Yazan: !SKENDER F. SERTELLt 

Demi~ti. inebahti sava~mdaki zayi
atmnz pek biiyiiktti. Avrupahlar (Le

panto -Jnebaht1) muzafferiyetinin 
i\!i.ikran hatiras1 olarak bilyiik ~ehirler
de yeni klliseler insa ederken, Tiirkler 
istanbulda tersan~leri ISlah ederek 
buyi.ik gemiler yap1yor ve i~~iler ge
celi gilndiizlil ~ah~tir11Iyordu. 

Tersane tezgfiltlarmm geni~letil
mesi i~in (Hasbah9e)den yer alm1p 
tersane hudutlan uzatllm1~ti. 

0 glinden sonra Kih~ Ali pa~ na
mile amlmaga ba~layan yeni kaptan 
Pa~dan halk <;ok i~ ve bi.iyiik muzaf
feriyetler bekliyordu. Ger~i Lepanto 
hezimetinin dehscti hakkmda halkm 
kafi derecedc ' ma1Umc.tl yoktu. 
Sadrazam bu hezimeti miimkiln ol
dugu kadar halktan gizlemege c;alu;
nu~ti. Boyle olmakla beraber, kap
tan pa~mmn harp sahasmda ba~mm 
kesildigmi herkes haber ald1gi ic;in, 
muharebcnin pek ~iddetli oldugunu 
tahmin edenler yok degildi. 

K1h<; Ali pa~a geceleri sabaha ka
dar tersanede amelenin basmda bu
luuuyordu. Yeni bir dona~ma ile cok 
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yakmda tekrar Akdenize ~1kllarak 
ttirkiin Lepanto korfezinde kaybetti
gi ~erefli mevkii lo.sa bir zarnanda ele 
ge~irecegi ve du~mandan oc almak
ta gecikmeyecegi muhakkak gorti.
niiyordu. 

Sekiz ay siiren bu hilmmall hazir
hklardan sonra. ytiz elli kadirga, yir
mi sekiz kalyon ve sekiz biiylik gemi 
in~a edilmi~ti. 

K1hg Ali pa~a gemilerin dcmir kl
simlanru ikmalde mi.i~ktilat ~ekiyor
du. Bu eksikleri tamamlamak niha
yet paradan ziyade zaman meselc
siydi. 

Bir giin K11Ig Ali pa~a sadrazama 
ko9tu: 

- Yeni yaptig1m1z gemilere alh 
yiiz Iengcr, palamar, yclken vc de
mir 15.zim. Bunlan k1sa zo.manda na
s1l tedarik edecegiz?. 

Sokullu Mehmcd pa~a: 
c- A pa~am, dedi, tekneler haz1r 

olduktan soma bunlarm ne ehemmi
yeti var. Ben istersem donanmanm 
btitiin lcngerlerini gilmii~ten, yel
kenlcrini atlastan, demirlerini altm-

A~k m1, grip mi? 
(Ba~ taraft 5 inci sahifede) 

Maalesef a~km bir defa tedavisin
den sonra tekrar niiks etmesinin oni.i
ne ge~ilemiyor. Fakat bu tedaviden 
~lkan a.~ ayni kad:ma tekrar tutul
muyor. 

Fikrime gore a~kl bir hastahk di
ye telakki etrnek Alemde bir terak
ki ad.um olacaktir. Bununla yal
ruz bir taklm zilppeliklerin oniine ge
c;ilmekle kalmlyacak, insamn alol ma
kinesine de daha iyi nilluz edilmi~ 
olacaktlr. 

Ah ... Eger insanJan, a~km bir has
tahk olduguna ikna etmek kabil ol
saydl ! 

Doktor izzeddin ~adarun sazleri bu
rada bitti. O .Kadar heyecanla ve o 
kadar sarnimiyetle soyliiyor ki kalbi
nin a~la11. kurtarmak i(;in ~irpmdl
gi hissediliyordu. 

~k hastahgrmn tedavisi de bu 
kadar zor ve aylara muhta~ oldugunu 
ogrendikten sonra insamn bir al?ka 
tutulmaktansa gribe yakalanmayi ter
cih edecegi geliyor!. 

~·D.R. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

Turkt11e ~cnebt ---
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6 AYLIK 
3 AYLIK 
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750 • 1450 • 
400 • 800 • 
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E. 7,50 Sl.47 5,J 8,55 12,00 1,'5 
v .. 3,7 5,4 12,19 16.ll 19,16 11.2 

ldarchane: Babiill civan 
Acunu•luk Sok. 
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hundenin tistiine orttii. Geng lnz ~
kibe sokulduk~a sokuldu. 

otobiisiin ic;indeki elektrik te san
mil~tu. fi!imdi zifiri bir karanllk i~in
de gidiyorlardl. Yava~ yav~ i?ekibin 
de b~ onilne dii~iiyordu.. dudaklan 
Ferhundeni?J. sa~lanna degiyor. 

Nihayet o da gozlerini kapatti. Ve 
dudaklan Ferhundenin sa~lannda uy-
kuya daldl. · 

Ertesi gilnii ~ekibin amcas1 yege
ninden ~u telgraf1 aldl: 

«Amcaczgim, 
Edirnede bir oteldeyim... Derhal 

evleniyorum. Hatto. senden habersiz 
nU;anlandzgim igin affedersin.. he
men gelirsen sana gelinini takdim 
ederim.. Yegenin ~ekip 

(Bir ytld1z) 

clan yaptinnm. Tersanede paraya ih
tiyac; varsa sen hemcn bana bildir! > 

Kille; Ali pa~a o g-iine kadar hig 
kimsenin oni.inde ba~ egmeffii:?ken, 
Sokulludan bu cevab1 allnca c;ok 
memnun olmu~ vc boynunu egerek: 

- Devletlim, i~te ~imdi miisterih 
oldum. Ve emin ol ki sen bu devletin 
b~mda bulunduk~a, bizler (inebahtl) 
hezimetinin acism1 ~abuk ~Ikaraca
giz. 

Deyip gitmi~ti. 
0 gilnden sonra, tersanedeki faa

liyete bir kat daha ehemmiyet veril
mi~ ve teknelerin sayis1 iki yiiz otuza 
kadar c;1kartlml~tI. 

Sokullunun tersaneye devlet hazi
nesinden gonderdigi paralarla Kihg 
Alinin biltiin dilekleri garc;abuk hu
sul bulmu~. donanmanm yelkcnleri, 
demirleri, palamarlan en seri vaSita
larla istanbula gctirtilmi~ti. 

Sonbaharda Tiirk donanmas1 bii
tiln eksiklerini tamamliyarak tekrar 
Akdenizc g1kacakt1. 

ikinci Selim: 
- Ben bu klllca c;ok gilveniyorum. 

Sen ne dersin.. acaba dil~mandan 
ticiimUzti al:lbilecek mi? 

Diye sorunca, veziri azam tered
dtit eimeden ~u cevab1 vermi~ti: 

- Hi<; merak ve endi~e ctmeyin, 
\)evketlim, Kill~ Ali kulunuz bir 
donme [l] olmakla bcraber, ben onu 

Sa,l:ijfe 9 
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Bir kartal kO~Uk bir· 
cocugu kald1rd1 

Bunu goren anas1 akl1n1 bozdu 
babas1 birden ~oktii 

Amerikada Trenton vilayeti dahi
linde cok feci bir hadise cereyan et
mi~, ::minimini bir ~ocuk biiyilk bir 
kartal ku~u tarafmdan ka~~trr. 
Amerika gazeteleri, bu aclkh hadise 
hakkmda ~ tafsilati veriyorlar: 

Trenton vilayeti dahilinde Luzcrna
da biiyiik bir ~iflikte bir kan koca ile 
kii~iik ~ocuklannd:m ibaret bir aile 
y~amaktachr. Kocarun ad.I Vilyam, 
zevcenin adJ. izabeldir. RB.Iii vakti ye
rinde olan bu aile, pek mesuttur. Bun
dan iki yil evvel bir erkek ~ocuklannm 
da diinyaya gelmesi bu ailenin saade
tini art~tir. 

Kan kocarun; giindiizleri kiiciik Cimi 
~ifligm biiyiik bahgesinde, ~Ik hava
da uyutmak d.detleridir. Bundan bir 
ay evel yine Vilyam, <;ocugunu kuca
gma alarak bahc;ede iki aga~ arasma 
yerle~tirmi~ oldugu hamaga yatirrmi;;, 
kenili.ji de 20 metre otede bir veran
damn altmda zevcesile beraber mii
sahabeye dalnu~t1r. Derken g0k yii
ztinde btiyilk bir kartal gozillanil~ ve 
bahc;enin tistiinde daireler ~izmege 
b~larm~tir. 

Vilyam lle refikas1, gok kralmm bu 
mahirane u~u~lanru seyrederlerken 
canavar ~ yav~ yav~ alc;aldlg1-
ru gorm~erdir. 

O esnada, kartallann ~ok aclktik
lan v.aman, lnsanlara bile saldmilkla
n Vllyamm aklma gelm.U} ve bir hlssi 

kablelvuku ile hamakta uyumakta O

lan Cimi ahp evin i~ine gottirmek i~in 
yerinden kalknu~tir. 

Fakat Vilyam, daha oturdugu yer
den kmuldamaga vakit bulamadan 
canav~r ku~un, biitiin hlzille hamaga 
saldlrmas1 ve ku~uk Cimi penc;elerile 
y:ikalad1gi gibi yukanya kildir
mas1 ve gotilrmesi bir olrnu~tur. Bu 
suretle kartal, annesile babas1mn deh
~t ve korkudan fal ~ gibi ac;tlan 
gozleri onfi.nde sevgili yavrulanm ka
p1p gotiirm~, havalana, havalana 10. 
15 saniye sonra tamamile gozden kay
bolmu~tur. 

Kiic;iik Cim, kartalm pen~eleri ara
smda kISlavrak yakalanrm~ bir vazi
yette bulunurken: 

- Baba, yeti~, beni kurtar, diye ba· 
girlllli? ise de biraz sonra bu aclkh fer
ya tlan duyulmaz olmu~tur. Madam 
Vilyam, gozleri oniinde ccreyan et~ 
olan bu facianm tesiri altmda akl1JJI 
bozmllil ve bir ~fa evine yatmlmak 
mecburiyeti has1l olmu~tur. 

Vllyam ise, ba~ma gelen bu umul
madlk f aciadan dolayi, birdenbire ~ok
mili;l, sa<;lan tamamile agarm1~tir. U
gursuz bir kartalm saldln~1 biitiin bir 
aileyi mahv ve peri~an etmi~tir. 

Kiic;iik Cimin kartal tarafmdan in
san ayagi basmrum~ olan sarp daglann 
zirvesindeki yuvasma gotiirillerek feel 
bir surette para~alandlg1 ve yenildigt 
muhakkak addedilmektedir. 

1 ,. 

Amerika reisicumhuru M. Roosevelt hususi yatmda gaztecileri kabul 
ederek sec;im miicadelesi miinasebetile beyanatta buhmmu§hir. R esmi
mizde reisicumhur ve gazeteciler goriiniiyorlar. 

degme tilrke degi~mem. 0, bu mem
lekete kanile, canile biitiin varhgi
le baglanm1~tir. Kendisi i;ok faziletli, 
anlay191I, uzagi gorilr, tistiinde ya~a
dlgi bu topraklar i~in karuru dok
mekten gekinmez.. has1h Killg Ali, 
milletimizln onunla iftihar edecegi 
kadar yiiksek bir adamdlr. 

SOKULLUNUN VENEDiK EL~iSiNE 
VERD1Gi CEV AP 

Klbnsin ttirkler eline ge~mesine ve 
inebahti bozgunluguna ragmen, ~ok 
gariptir ki, Venedik el~isi sinyor Bar
baro hall'.l. istanbulda oturuyordu. 

Sokullu Mehmed pa~, inebahti 
harbi ba~lamadan iki donanmanm 
Akdenizde <;ap1sacagm1 bildigi halde 
Venedik el~isine: 

- Bu bir deniz oyunudur. Hi.iku
metiniz iki devletle bizim aleyhimiz
de ittifak yaparak denize ~1kti. Siya
seten sizin burada memuriyetinizde 
kalmamz muvaflk degilse de, bu i~n 
neticcsini ~ok c;abuk alacagm11z1 um
dugum ic;in, sizin buradan memleke
tinizc donmenize liizum gormilyo
rum. Burada sulh akdine kadar otu
rup tel>aamzm i~1erini goriiniiz! de
mi~ti. 

Ger~i Sokullunun bu teklifi hu
kuku dilvel kaidelerinc aykln dlll?ti
yorsa da, el~inin veziri azama pek 

ziyade itimadl oldugundan, sozune 
inanarak: 

- Peki.. o halde istanbulu terk 
etmiyecegim. 

Cevabilc harbin sonuna kadar is
tanbulda kalnll~. inebahti hezimeti 
sinyor Barbaronun yiizilnii gilldilr
mege kafi gelrni%e de, klsa bir za
man i~inde tersanede yap1lan iki yiiz.. 
den fazla geminin eksikleri ~ar<;abuk 
tamamland1gi haberi elginin hie te 
ho~na gitmemi~ti. 

inebahti hezimetinden sonra he
men sulh milzakeresine ba~lanmak 

icap ederken, araya bir kac ayhk bir 
fas1la verilerek tezgahlarda yeni tek
neler yap1lmca bu i~in sulhle bitmi
yecegi fikri kuvvet bulmaga ba~lam1~tL 

Sinyor Barbaro bir giln Hali~ten 
kayikla gec;erken tesanedeki faaliyeti 
uzaktan gozile gormii~ ve vaziycti 
oldugu gibi Venedige bildirmi~ti. 

(Arkas1 var) 

[ 1) Hammer: Pi} ale p&~anm Ma
car, K1It~ Alinin Kalabrnli ve bunlnr
dan bn§ka Kanuni Siileyman ve Selim 
devirlerindeki on sadriizamdan sekizi
nin miihtedi oldugunu iddia etmektedir. 
Maamafih hiristiyan miiverrihlerinin bir 

~ogu, harpte vcya devlet i~lerinde bii
yiik yararhk gosteren ~ahsiyetlerden ek· 
sensme bu damgay1 vurmu~lard1r. 

I. F. S. 



lspanya, daimi ihtilil memleketidir 
Bu memleket 1800 senesindenberi miitema
diyen lsyanlar, ihtililler i~inde ~alkanm1,t1r 

Kocas1n1 bir $atoya kapatt1ktan sonra zabitlerile dU$Up 
Kalkan kralic;e lzabella. ve babas1 belll olm1yan kral 

kar.pladl ve tabasbus ve temellftk 
gosterdl. 9<>k muti bir eslr oldu~nu 
isbat etti. 

Filvakl ispanyollar krallanndan 
daha yigtt ~lktllar. Fakat milstevllye 
karp kralm ve te~Ats1z mukaveme
te bu memlekette lmkAn yoktu. Ciln
ldl tspanyada her tilrlQ umur kra
hn mukaddea sayilan ~ etrafmda 
donerd1. Her hareketin emrl kral· 
dan sadir olurdu. Kral ka~tlktan son· 
ra emir verecek blr makam kalma
nu,tt. 
<(ETECiLtK VE FENA NETICELERt 

' 
1 

Maahaza ispanyollar bilyUk te'1d
ld ttan mahrum bulunmalnna rat
men ~cte harbi yaptilar. Blnlerce ~e
te memleketin her tarafmda gezerek 
Frans1zlara biiyilk zlya ve zarar ver
dl. Qetecller vatanperver idiler. I.A
kin ispanyada bugilnkil f acla~ doAu· 
ran :fcnallklann tohumunu bu ~etecl
lik at~fJr. 

Bir miiddet tspanya krah olan ltalyan 
prensl Amedeo 

tspanyadaki miithi~ dahilt harp 
bu memleketin ba~ma gelen hi~ bek
lenilmeycn bir kaza ve !elAket de
iildir. Ispanya bir bu~uk asra yakm 
bir 7.amandanberi miitemadiyen da
h1li facialar i~lnde ~alkanm~tir. ~im
diki dahili harp uzun blr vakayi all
silesinin son bir halkas1m te~il edi
yor. 

Ispanyanm ge~cn asmn iptida
smdan beli ge~irdlgl sarsmtilar ve 
ihtilaller butun dunyaya ~mil bil
yuk bir devletin tedrici surette ~ok
me mden ba~lm bir ~y degildir. 

Srvantez El Greco ve Velazkuez 
gib1 harikalnr ycti~tiren buyuk mcde
nly tm sukut etmesidir. 

I pan}a Auupamn en uzak ko~ 
lcunde bile i yan '\e ihtiHU memle
'k t1 diy tanmmaktad1r. Hakikaten 
l O s ne indenberl ispanyada isyan, 
ihau t, suikasd, i~kence ve zulum hi~ 
eks1 < olmam1~tlr. 

Acaba bu feel ahvalin scbeplerl 
nedir? 

Buyuk ingiliz mutctebbilcrlnden 
mister Lyon bunu ~ suretle izah edl
yor: 

c:1800 seneslnde ispanya yari diin
yaya hakim cihangir bir devleti mu
azzama idi. Fakat Ispanyol milletinl 
te-t>ktl eden zumre vc sm1nan birbi
rme baglayan yegane bag anane ve 
adcttcn ibarettl. ispanya gayet gev
rek buyilk bir ~orege benziyordu. 
Oyle ~orek ki ~iddetli blr diirtme lle 
parca parca olacaktl. 

Ispanya bir ~k as1r ge~tigl halde 
teceddtit etmemi~ ve asril~emi' blr 
geru~ memleket ldl. Zahirde rnuhte
~m gori.men bu muazzam devlet bt
nas1ru tuz buz eden darbe bilyilk Na
polyondan gelml~tir. Bonapartm or
dulan Ispanyayi istllAya b~ladllt 
zaman dunyanm yansma hiikiim silr
mekte olan kral dordiincil ~rl h19 
mukavemet g0stermedl. Mi1stevUJ1 

Napolyon Bonapart sukut ettl. 
Frans1z - ispanyol harbl nihayet bul
du. LAkin ispanyada ~etecllik kalk
madl. 

Pusu kurmak, adam oldilrmek, en
trika ve f esat tertip etmek, gizll ~
kllAt yapmak gibl ~eteclll~n levl.Zl
nu olan biltiln fenaltklar bugilne ka
dar ispanyada y~m1,tir. 

tspanyada ceteclgllin inki~fma blr 
~k sebepler vardlr. Bunlardan blti 
ispanyol 1rkmm f1tratan veca vet. 
tiraba kar~ lAkayt kalmasid1r. HattA 
bundan bir derece zevk bulur. Ro· 
mahlar ispanyayi zaptederken elde 
ettikleri estrlerl canmha gererlerdi. 
Eslr ispanyollar ellerl ayaklan dlrek
lere c;ivllenlrken korkmak ~yle dur
sun bllAkls mlllt ~arkllanm s(iyllye
re~ sevin~ gosterirlerd.J. 

ispanyol kadmlan gocuklanm em 
dil9ffiCSin diye oldiiriirlerdi. 

Diger bir sebep te ispanyollann 
~buk lazan bfr halk olmas1dlr. Bir 
postacmm mektubu yanl1~ b1rakma
smdan kom~ular birbirine b1~ak ~
kerler. 

Napolyonun maIUm ftkibetinden 
sonra ba~1z ve lldersiz kalan tspan
yollar anar~l ic;lnde y~m1~lardlr. 

Ugrunda savaf yapacak bilyilk ve 
millt bir dava olmad1gmdan birblrle-
1ini yemege b~lam1~lard1r. Bu kar
de., kavgalanndan bugilne kadar t.
panyada sel gibl insan karu a~. 
tNSAN KOKttNV KAZIYAN MEI.EK 

DOrduncn ~arl!n oglu yedinci Fer
dinand ispanya tahtma oturdugu za
man memleket harap olmuf ve ka
na bogulmu,tu. 

300,000 ev yikllm1,, memlekettn 
her tarafl cetelerln tehdit ve zulmtl 
altmda ldi. Memleketl dQzeltmete p
len yenl kral ise tspanya tarlh1nln 
g<SrdUIU zallm ve miistebtt hilkfundar
lann en :fell8Sl 1dl. 

Naztrlann tayinl ile eglen!rdi. Hi~ 
blr nazm blr haftadan fazla mata
mmda tutmazdl. Azlettlkten soma 
nazm mutlaka haplshaneye g&ide
rtrd!. 

1906 da diigiin ala.) mda bomba ile sui kasde ugrayan on u~ilncil Alfons 

Kocas1ru hapsettiren la'alire lzabellii 

Ordu ~1plak ve acti. Bu hal ye~
me~ gibi kral askerlni bir miistem
leke harbine gondermek lster. As
ker isyan eder. Kral ctnsan k6kilnil 
kazlyan melek> ad! altinda glzll bir 
tedhlf ie.,IdlAt1 vucuda get~tlr. 
Bu tefkilA.t mensuplan krala isyan 
eden ve aleyhinde bulunan adamla
n temizlemege memur edilmi~tl. 

Kralm aleyhdarlanrun cesetleri bi
rer sepete konulup e~erin kuyru
guna baglamr ve Madrldln ~murlu 
sokaklannda silrilklenirdi. Kurunu 
vustadaki butiln vah~et ve i~kenceler 
tekrar canlandmlm1~1. i~e boyle 
blr hava i~inde Ferdinant vefat eder. 

DON KARLOS 
Ferdinandm vefatmdan sonra is

panyanm i~lcrl bilsbiitiln f enala~nu~ 
t1. Ferdinat ii~ dcfa evlendigl halde 
~cugu olmanu~b. Son defa yegcnl 
ile evlenmi~ ve bundan hi~ beklenme
dlgi halde bir klz cocuk olmu~tur. 

Ferdinant Oldiikten sonra laz1 hii
kilmdar ilAn edllmi~l. Fakat kra
lm karde~l Don Karlos kizm gayrl 
me~ru bir velet oldugunu iddia etmi~. 
tahta tianedamn erkek varlsl olarak 
kendisinin gci;mesi icap eylediglnl ilan 
eylemi~ir. 

Hanedan azalan arasmdald bu tefri
ka ispanyol milletinin pek cok kan 
dokmesine sebep olmut~ur. Ferdinan
dm klzi ikincl izabella adl lle tahta 
oturmu~tu. Hallan bir klsnu bu kra
licenin tarafm1 tutmu~, dlger klsrru 
Don Karlosun taraf1ru iltizam ey
lemi~tir. 

Halk blrbirinl vah~lyane oldilrmu~
Ulr. Madrldde kralln sarayma halk 
hilcum etm~, Barselon a1* veril
~tir. Sokaklarda 500 Id~ Oldu
rillmii.,tiir. Papaslann Don Karlos ta
rafm1 tuttuklanndan ve kuyulan ze
hirlediklerinden ~ilphe edllml.Jtir. Mad. 
rldde blr cok clzvit papasi ve Barse
londa Fransisken rahiplerl sokaklar
da oldfui.ilmil~ilr. 

Karllst harplerl denilen bu had!
selerde vah~tin son derecesl gaste
~tir. ikl taraf zabltlerl ve ku
mandanlan birbirlerinin zevcelerinl 
bile oldilrmekten ~ekinmiyorlarch. 

KRALl~E tzABELLA 
Krali~e izabell! hayAslz blr kadm 

oldu~ndan rezaletl ayuka clkmlf, 
. yaptI~ rezaletler biltiln Avrupayi 
utancllnmftlr. 

Kocas1m tevkif ettlrmi., ve manas
ttr haline konulan blr avlanma pto-
suna ke~i~ olarak gondermi°'tir. 

Kendisi 1se hassa zabltlerlle d~up 
kalknu~tir. Nazirlan !le gorii~tilgil 
zaman bunlara kar.p parmaklanm 
burnuna gbtiirilp nanlk yaparch. Nn
zirlar huzurdan dondiiklerl zaman 
arkalarmdan dilini ~1kar1rdl. 

1854 ve 1857 senclerinde Endiiliis
te aleyhine isyanlar ~1knussa da bas
tmlnu~t1r. Madridde bir papas kra
li~eyi Oldiirn1ege tesebbiis etmi~e de 
muvaffnk olamam1~1r. Papas bol· 

Rliytikada'nm 
te1niz l1aval1 ve 
gtizel manzarah 
yerinde satihk 

EV 
Biiyilkadada Nizam cihetinde 

~mlar i~inde en temfz lu&valt n 
en miikemmel manzarah blr yer
de biiyiik bah~U. geni' tara~h. 
i~I cbf1 boyab, mUf8mba difeU bir 
ev satwkttr. '1 oda, banyo, akar 
sofuk ve Slcak su tertibah, bot 
suyu, blna dJ.¥Dda aynca mutfak 
ve ~· odas1, ii~ bin metreye ya
Jan ~i~ek ve yemiJ bah~elerl, bin 
kok kadar yetlpn.IJ bait, blr ~k 
ye.mi~ aga~lan vard1r. Fazla tafsl
lit i~ln (~m) gazetesi ilin me
muru Nureddine miiracaat. 

Telefon: 24240 

lstanbulun en giizel 
sayfiyesinde iyi bir yer 
sahibi olmak isteyenler 
i~in miistesna bir f1rsat! 

Dr. MEHMED IZZET 
Emram dab.iliye n eariye miiteha11111 

Muayenehane: Caialoilu Nuruoama• 
aiye caddeai No. 1 7 E!aha Bey Apartl
man1 pazardan maada heri(iin 1 3-1 7 h ..... 
talann1 kabul eder. Telefonz 2392S 

•HMtHHHtHIHIHltlllltHIHlllllllllllll111111111111111111llttll1111HlllHHI._ 

durulmu~ ve cesedi yalalm1~1r. 
1860 senesinde Balear adalan va

llsl krall~eyi tahttan indirmek ve Don 
Karlosu tahta gecirmek i.J.zere 3,000 
askerle ispanyaya gelmi~ de te~eb
biisilnde muvaffak olamanu~ ve eslr 
dti~tilgtinden kur~una dizilmi~tir. Da
ha bir ~ok isyanlardan sonra izabel
IA. kendi hem~ireslnin i~tirAk ettigi 
bir fesat heyeti tarafmdan 1skat edll
mi~tir. 
iSPANYA TAHTINDA BiR tTALYAN 
Bo~ kalan ispanya tahtt milzayc

dcye ~1karilm1~tlr. Avrupa hancdan
lanna mensup bir cok prcnsler bu 
tahta talip olmu~tur. Fakat ispanyol
lar hie; birinl begenmcmi~lcrdir. Ni
hayet Italya prenslerinden Aostu dukii 
Amadeodan ho~lanm1~lar ve kendlsi
ni tahta pkarm1~lnrdlr. 

italyan prensi ispanya tahtmdn ild 
sene kalm1sllr. Devletin hazinesl tam
taklr oldugundan prens italyadan 
getirdigi servetle ya~m1~tir. Bir giin 
araba ile at cambazhaneslne gidcr
kcn suikasde ugram1~. bundan mil
teessir olan Amadeo ispanya tahtm
dan feragat edip italynya ~ekil
mi~tir. 

Prensin gitmesi (lzerine ispanya 
taht1 bo~ kald1gmdan mcmleket tek
rar anar~lye ugranu~tir. 

Bu de!a cumurfyet ilan cdilmi~, !a
kat memlekette huzur ve blrlik tcmin 
edllememi~tir. 

Endiiliiste sosyallst muharrik
leri hA.kim olm~ar, ~imall tspanya 
Don Karlosa blat etmi.,, Barselonda 
ayn bir hilkOmet te~l eylem1"tir. :l!
panyollann bir lasmI ~imall Ameri
kada oldugu gibi ispnyanm da 
muttehit hiikiimetler olmasiru iste
mi~Ur. Dlger blr kI.sm1 da isvi~re kan
tonlan gibl blr idare kurulmasmda 
1srar etnn,Ur. 

Bu suretle memleket par~alanllW}, 
ordu bozulmW}, ispanya donanmllSl 
'11 veya bu partinin taraf1ru tutarak 
denizlerin emnlyetinl ihlll etmiftir. 
Nlhayet inglllz donanmas1 beynelmt
lel sulh ve emniyeti muh&f aza l~in is
panya krallguun donanmaslnl yak:i.
layip Cebelilttarik llmarunda bir mud
det hapsetmi~tir. 
BABASI BELLI OLMAYAN KRAL 

Birincl cumuriyet devri kapandtlc
tan sonra tahta tzabellarun oglu on 
ikinci Alfons getirilmi~ir. Bu ~u
~iin anas1 belll ise de babas1 belll de
glldi. Yukandn sayledigimiz gibi kra
li~e izabellA kocasm1 manastira ka
patnu~ ve kendisi rasgcten zabit lle 
dil~ilp kalkm1~tl. 

Maahaza 1874 seneslnde bu adam 
kTal olmu~tur. On ikinci Alfons elli 
sene tahtta kalm1~t1r. Vefatmdan 
sonra son kral on ii~i.incil Alfons tah
ta oturmu~tur. Dugi.in alaymda bom
ba ile suikasde ugram1~ti. Bundan 
sonraki ahval maltimdur.~ 

Istanbul Harici Aske 
Kitaah llanlan 

Vize i~in 6480 lil".ahk 1 
kilo yulaf ilk pey 486, Pinarh' 
i~in 5400 lirahk 900000 kilo y 
ilk pey 405, Demirkoy i~in 1 
lirahk 144000 kilo yulaf ilk 

756, Vize i~in 13200 lirahk 
lo 11g1r eti ilk pey 990, Alpullu 
9600 Hrahk 960000 kilo odun 
pey 720, Vize i~in 5760 lir 
960000 kilo odun ilk pey 432 r 
d1r. Hepai kapah zarfla Aiust 
24 iincii 1iinii aaat 14, 15, 16, 
de Vizede ihale edilecektir. lat 

lilerin teminat makbuzlarile aa 
den evvel miiracaat etmeli 
~artnameyi gormek iateyenler 
ze Satanalma Komisyonunda 
rebilirler. (164) ( 

* Vize alay1mn 713 lirahk 
kilo aamam ilk pey, 54, To 
alay1mn 4320 lirahk 422 ton 

mam ilk pey 324, Demirkoy a 
ym1n 1800 lirahk 60 ton sam 
ilk pey 132, Pmarhisar piyade 
ymm 563 Jirhk 45000 kilo sam 
ilk pey 43, Alpullu alaymm 450 
rahk 36000 kilo samam ilk pey 

Alpullu alaym1n 4320 lirahk 72 
kilo yulaf1 ilk pey 324 liradir. H 
aide a~1k eksiltme olarak i 
leleri Aiuatosun 26 1nc1 giinii 
at 15, 16 da Vizede yap1lacak 
~artname her 1iin Vize Satanal 
Komiayonunda 1oriilebilir. bt 
lilerin vaktinden evvel temi 
makbuzlarile komisyonda bul 
malar1. (164) ( 4469) 

* P1narhi1ardaki To~u alaym 
320000 kilo kuru otuna ihale 1·· 

iatekli ~1kmad1gmdan 1 ay paz 
hga konulmuf ve ihalesi de Ey 
liin birinci giinii saat 17 ye kad 
pazarhkla ncticelenecektir. Ku 
otun tahmin fiati 2,5 dir. Ilk te 
natl 600 liradir. 1steklierin mezk 
giinde komisyonda bulunmahd 
~artname her gun Vize Satmalm 
Komiayonunda goriilebilir. 

(165) (447 

* Vize, Pmarhi~ar, Alpullu, Di 
mirkoy alaylarmm 8800 kilo ze 
tin danesine, 13400 kilo bcyaz pe 
nirine, 10700 kilo sabununa iat 
Ii ~1kmad1g1ndan 10 giin e]ui~tm 
uzahld1g1 halde yine istekli ~· 
mamittar. Eksiltme 1 ay pazarhi 
konmut ve hepsinin ihaleleri 
Eyliil 936 aah saat 15, 16 da 
zede yap1lacaktar. Sabunun i 
teminata 420, Beyaz peynirin 29 
Zeytinin 143 lirad1r. Fiat tahmi 
ve fartname evvelki gibidir. Gos 
mek iateyenler Vize Satanalma k 
misyonunda her gun 1orebilirle• 

(168) (4471 

Sahl1k ve kiral1k 
Modem yal1 
Miiceddecl ve modern on iki 

odab iki katb birinci katta bet 
ikinci katta yedi odab i~i Ye 
dit• boyah telefon, elektrik, 
havagaz1, terkoa, alaturka ha
mam1, bah~eai, nhtam1 mevcut 
Boiaz1n en nezih bir aahili 
olan Vanikoyde ilkele yakJ. 
n1nda (76) numarah kuleli 
yab hem kirahk hem aatihktar. 
MezkUr yahya miiracaat. 

Beyollunun merkez yerinde 
Teni. moda atelyesi, doktor 
yuahanesi veya ikametg&b 

olmaga clvcri,li dort oda, mutfak 
vc banyoyu havi bir daire k1ralaktir. 
lstiklil caddcsi (,S1k) ainemas1 kar· 
,asmda 156 numarali clstiklal apar· 
tamani lcao1c:1am' mt.iracnat. 
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r1n1z1 
Scundlnavlan Near East Agecny 

Galata Tahir ban 3 iincii kat 
Tel: 44991-2-3 

Svenska Orient Linien Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oalo Danuitr. 
Gdynja Copenhag Abo Reval Te hiitiin 
Baltik limanlar ~rk ve Karadeniz bath· 
ca limanlan araamda 15 gilnde hil' azi. 
met ve avdet i~in muntazam postalu. 

Gdynia • Dantzig • Gothenburs n 
Oslodan beklenen vapurlar. 

VlKiNGLAND vapuru 7 agustosa 
dogru. 

ERLAND vapuru l 5 agustosa dogru. 

NORDLAND vapuru 1 9 agustosa dogru 

Y akinda lstanbuldan Hamburg Roter• 
dam • Kopenhag, Gd<ynia Gothenberg, 
D.:mtzig • Stokholm, ve Oslo, limanlan 
i~in hareket edecek vapurlar. 

ViKlNGLAND vapuru 8 agustosa 
dogru. 

ERl.AND vapuru I 7 agustosa dogru 

NORDLAND vapuru 2 I agustosa 
dogru. 

Fazla tafsilat i~n Galata'da Tahir han 

3 iincii katta kain acentahgma muracaat. 

Tel: 44991-2-3 

IJUVANTiN KANZUK 
SA<; BOY ALARI 

Kumral ve siyah olarak aabit 
ve tab:i renk verir. T er ve y1kan· 
makla ~1kmaz. Y egane urars1z ve 
tanmm1~ s1hhi sac; boyas1d1r. 
1NGlLlZ KANZUK ECZANESl 

Beyoglu • latanbul 

Dr. FAHRi CELAL 
Sinir hastaliklan ve kekeleme tedavisi 
Pazardan ba11ka her giin iic;ten sonra 

Cagaloglu, Halk f 1rkas1 kar§1s1, 
Zor lu a parlJ man No. 2 

AK SAM Sahife 11 

SALiH NECATi 
den ahniz. Rec;eteleriniz bii
yiik bir dikkat, ciddi bir 

istikametle haz1rlamr. 
ASRi SAC ·eoYASI Leke b1 akmaz, tabiisabit, 

bir renk temin eder. 

Llmanumzdan hareket edecek 

vapurlar 

ALBANO vapuru I 3 Agustos per· 
~cmbe saat J 7 de (Burgaz, Varna, Kos· 
tencc, Novorosisk, Ba tum, T rabzon, 
Samsun, Varna ve Burgaz} a. 

QUlRiNALE vapuru 14 Agustos cu· 

ma saat 9 da (Pire, Brendizi, Vene· 

dik ve Trieste) ye. 
lSEO vapuru 1 5 Agustos cumartesi 

saat 1 7 de (Se1anik, Midilli, lzmir, Pi
rc, Patras, Brendizi, Venedik ve Tries· 
te) ye. 

A VENTiNO vapuru l 5 Agustos cu· 
martesi saat 1 7 de {Burgaz, Varna, 
Kostence, Sulina, Kalas, ibraile, Sulina, 
Kostencc, Varna vc Burgaz) a. 

ABBAZiA vapuru 19 Agustos ~ar· 
§amba saat 17 de (Burgaz, Varna, 

Kostcncc, Sulina, Kalas ve ibraile) ye. 

Kumpanyanm mesul olam1yacag1 te• 

ahhiirler vcya degi~iklikler miistcsnadir. 
~imall, Cenubi ve merkezi Amerika 

ile Avusturalya, Yeni Zeland vc Aksayi 
,ark i,;fo dogrn bilet verir. .:IT AL1A» 
vapur kumpanyasmm liiks vap\lrile muh
telit servis. 

Her nevi tafsilat i~in G3latada Mcrkez 
R1htim hanmda kain (Lloyd Triestino) · 
&er acentasma. Telefon 44870 v.eya Ga- I 
latasaraymda sab1k Selanik bonmar1esi bi
nasmdaki yaz1hanelerine telefon: 44686 I 

istanbuf Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlarr 

Ordu ihtiyac1 i~in miiteahhit nam 
ve hesabma 2600 ~ift mahmuz 11/ 
Agustos/936 sah giinii saat 14 de I 
Tophanede satmalma komisyonun
da pazarhkla almacakhr. Tahmin 
bedeli 1300 lirad1r. Teminab 195 
lirad1r. ~nrtname ve niimunesi ko
misyonda goriilehilir. lsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(71) (4438) 

-- ORO LOG - OPERA TOR -1!1! 

Dr. FUAD HAMiD BAYER 
Haydarpa~a Nilmune Hastancsi idrar 
yollan hastahklan miitehass1s1 Turbe 
Mahmudiye caddesi No. 10 Tel. 20331 

--- Dr. lhsan Saml ---
BAKTERIYOLOJi 

LABORATUARI 
Umuml kan tahlilAta. Frengi noktai 

nazarmdan (Wasserman ve Kahn 
teamo.lleri) kan knreyvab. sayum&Sl, 
tifo ve s1tma haetahklan te~hisi, 
idrar, balgam cerahat, kazurat ve su 
tahli1At1, Oltra. mikroskopi, husust ~1· 
lar istihzan, kanda nre, ~eker, klornr, 
kolleeterin miktarlarmm tayini. Divan-

yolu No 118 Tel: 20981 

UmumEmlak 
Acentes-

Bah~ekap• TA~HAN No. 29 

EHVEN 'ERAITLE 

" EMLAK iDARESi 
KiRALII{ APARTIA1AN 

E~1LAK 

I ~Lll\I _ye SA TI_1\l_I _ 
TELEFON: 20307 

Beyogluada Kabristan sokagmdaki 

BAYAS ve PSALTi 

,, 
"i 

KAP ALI ZARF USULILE 

EKSiLTME iLANI 

Siimer Bank 
Umumi Mudurlugunden: 

1 - Giiniinde ihalesi yap1lamayan Zafranbolu civannda, Kara
biikde kurulacak Demir fabrikas1na aid ikametg&.hlann temelleri 
vahidi fiyat esasile ve temelden yukan k1s1mlar topdan gotiirii o
lar;sk eksiltmeye ~ikarilm1fhr. Tahmin 'edilen l>edeli 164840,59 
(yiiz altmit dort bin sekiz yiiz kirk 59/00) liradij'. 

2 - Bu ife aid eksiltme evrak1 ,unlard1r: 
a) Eksiltme fartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) F enni f.artBame 
d) Fiyat cetveli, ke~if hiilasalar1 
e) Hususi ~artname 
f) Proje)er 
lste:1enler bu evrak1 8,25 lira mukabilinde Ankarada Ziraat 

Banka11 binasmdaki Sumer Bank muamelit miidiirliigiinden ala.· 

billrler. 
3 - Eksiltme 17 Agustos 936 pazartesi giinii saat 16 da Anka· 

rada Ziraat Bankasi binas1nda Sumer Bank merkezindeki komis 
yonda yap1lacakhr. 

4 - Eksiltme kapalr zarf usulile yap1lacckbr. 
5 - lsteklilerin 9,493 lira muvakkat temin~t vennesi liiz1md1r. 

·, 

Ticarethanesini ziyaret etmeden 
: 
-~ 

Bundan ba~ka eksiltmeye girecekler ihale giiniinden iicr giin evveli
ne kadar Bankaya bu i~i ba~arabileceklerini ishat edecek evrak 
gostererek bir ehliyet vesikas1 alacak ve bu vesikay1 teklif mek

!' 

i MOBiLYANIZI tuplarma 25 kurutluk pulla beraher leff edeceklerdir. ... 
almaymrz. Telefon : 41424 

T iirk . Ti caret Kaptan ve 1 

Makinistler cemiyetinden: 

~ Posta ile gonderilecek teklif mektuplarinm nibayet ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar gelmit ve zarfin kanuni fekilde kapa· 
hlm1~ bulunmas1 ,artbr. 

.•.. .. 
7 / 8/936 giinii i~in ilan edilen kon· v k 1 d 

grede ekseriyet hastl olmadtgmdan ni· Mali· ye e a.A et1• n en.· 
zamnamenin 17 nci maddesi mucibin-

cc 14/8/936 curoa giinii saat 15 te kat'i t _ Eksilbneye konulan it: tstanbulda Dolmahah~ede Maliye ev& 
kongrc topJanacakbr. rak1 matbua anbarmdan 31/5/937. tarihine kadar istaubul Paket 

Umumi katib 
--------------- postahanesine gonderilecek evrak1 matbuv. paketlerinin n:ikliyesi. 

Dr. l-laf1z Cemal 
Dabiliye miiteb&11111 

Pazardan ba~ka gijnlerde ogledcn 
sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar lstan· 
bulda Divanyolunda ( I 04) numarah 
hususi kabinesinde hasta.lanm kabu) e· 
der. Sah, cumartcsi gi.inleri aabah 
.,9,5 • 12> saatleri hakiki hkaraya mah· 
sustur. Herkesin haline &ore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Yazhk telefon Kandilli 36 Bey
Jerbeyi 48. 

0 

2 - Ibale, a~1k eksilbne suretilc yap1lacakbr. 
3 - Tahmin edilen nakliyesi dorl yiiz liradir. 
4 - Eksiltme 18/8/936 sah giinii saat 15 de Vekalet Levaz1m Mii

diirliigundeki eksiltme komisyonunda yapdacakbr. 
5 - Muvakkat teminat otuz lira olup Merkez Muha:>ebeciligi \•ez

nesine tealim edilerek nhnacak makbuzile birlikt~ komi.Jyona miiracaat 
olunacakhr. 

6 - ~artnamesi Levaz1m Miidurliigiinde ve lstanbuldc. DC>lmc.bah-
~ede Maliye Vekaleti evralu mathuaanbo.nnda goriilebiHr. (4318) 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

KUM BARA BIRE, 
1000 

Miiteahhidin kanuni miiddeti i~inde muvakkat garantisini kati ga
ranti miktar1na ~ikarmamasma ve mukaveleyi yapmamasma binaen 
ihalesi feshedilen Haydarpafa Niimune hastanesinin az1 50000 ~ogu 
75000 kilo siitii yeniden kapah zarf usuliyle eksiltemeye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme 12/8/936 giinii saat 15 de Cagaloglunda Sihhat ve 
l~timai muavenet Miidiirliigu binasinda lrurulu Komisyonda yap1la· 
cakbr. 

TARLADlR 

-·-- ---
··" d. .. -

-'~ - -
- .-u..- • ,..._ ,,fl'{lt_ 

.. 

2 - Siitiin beher kilosuna 11 kuru, fiat tahmin edilmi~tir. 
3 - Muvakkat garanti 618 lira 75 kuruftur. 
4 - latekliler f&rtnameyi her giin paras1z olarak Komisyondan 

alabilirler. 
5 - lstekliler cari seneye aid ticaret odas1 vesikas1le 2490 say1h 

kanunda yaz1h belgeler ve ite yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektuplarile teklif mektuplarlDJ eksiltme aaatinden bir aaat ev
vel komisyona vermeleri. ( 4282) 

TUrk Hava Kurumu 

Biiyilk Piyangosu 
$1mdlye kadar · blnlerce kh;lyl 

zengln etml,tlr 
4. cii Ke§ide 11 Agustos 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Liradir 

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

Istanbul Oniversitesi Rektorliigiinden: · 
Istanbul Oniversitesi fakiiltelerinde 15 Do~entlik a~1khr. lmtihan 29 

Eyliil 936 tarihinde yapilacakttr. Do!rent olmak ~artlarim dolduran is
teklilerin a~1k d~entlikleri Ve imtihan fartllU'IDl ogrenmek iizere ~im• 
diden miiracaatlan. ( 4498) 

• 
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~ampanya gibi lezzetli ve nefis 

~ . 
BU TE_CRUBEVE1 
·TAMAHt1UL EDE 

Sabah dokuzdan ak~ saat be~e kadar 
mat, saf ve sevimli bir ten. Giindilz 
tekrar pudralanmaga hncet yok. i~te; 
havalandlnlm1~ yeni Tokalon pudra
smm garanti muhassenab bunlard1r. 
Bu cazip havaland!rma usulil, Paris
li bir kimyagcrin ke~fidir. Bu usul da
iresinde ha vasr topland1nlm1~ yegane 
hafif pudradrr. ~imdiye kadar yap1lan 
pudralardan on de!a daha saf ve da
ha hafiftir. Bu usul, TOkalon pudra
smm istihzannda kullarulmaktadlr. 
i~te bunun i~indir kl, Tokalon pudra
Sl, daha muntazam ve daha milkem
mel bir tarzda yap1~1r, cildl hemen 
hernen goriinmez blr gilzcllik tabaka-

sile kaplar ve ylize tabii bir gilzellik verir 

ve modas1 ge~mi~ ve yilze blr makyaj 
~eklini vermeden kalm adi pudralar
dan tamamen ba~ka blr tesir yapar. 
Bu yeni Tokalon pudras1 ylize yap1¢' 
kaldlgi cihetle buna «8 saatlik pudra> 
tabir ederler. Artik ne parlak burun, 
ne yagll cild gorlinmiyecek, belki rllz
gar, yagrnurun ve tcrlemenin icrayi 
tesir edemiyecegi mat, saf ve sevimll 
bir ten gorilnecektir. 

Sinirli ve cigerleri zay1f olanlar 
Bunaltac1 s1caklarda rabat nefes almak ve 

M Losyonunu 
kullanmaz. 

Cigerleri ~emizler. <;am agacamn bUti.in ~ifai tesirl~rini haizdir. 
<;am losyonile banyo yapamz, cilde gi.izellik verir. Kokular1 izale 

eder. Asahi zafiyetleri ge~irir. Ferahhk ve ne§e uyandmr. 

$i~esi 60 kuru~tur. • BOyuk eczanelerde bulunur. 

Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas1ndan : 
Bankam1z1n Mersin ~ubeai i~in Merainde aabn ahnm•t olan 

arsa iizerinde yaptarllacak tube binasm1n inta11na Banka muva· 
fik goreceii teklif 1ahibine ihalede muhtar olmak iizere miina-

kasaya koymuttur. Evvelce ilan edilmit olduiu ve~hile miinakasa· 
ya girmek istiyenlerin Ankarada umum miidiirliige ve Istanbul, 
Izmir, Samsun ve Merain tubelerimize miiracaatla lazam gelen iza· 

hat ve evrakla pilinlar1 alarak teklif mektuplanm 20 Agusto1 
'936 tarihine kadar Umum miidiirliig iimiize gondermelerini dileriz. 

(4505) 

Maltepe Askeri Lisesi Miidiirliigiinden: 
1 - Maltepe Askeri Liscsine girmeye istekli namzetler arasmda 17 / ,,.,. . 

Agustos/936 pazartesi giinii snat 9 da Maltepe Askeri Lisesinde mii· 
.sabaka imtiham yap1lacakhr. 

2 - Bu miisabakaya gireceklerin o giin behemehal mektepte bulun
malar1 ~artbr. Gelmedikleri takdirde miisnbakaya giremiyeceklerin-

1a·o:ooo.ooo kl§i 
VENOS TERTIBI 

I<REM KULLANIYOR ! 
' 

VENUS GUZELLIK KREl\UNDEN 
daha ilstiin bir krem tertibi ke~f edll
mcmi~tir. Biitlin diinya; l?imdi yalruz 
bu kremden kullamyor. 

VENUS KRE."\Il; ~ok husust ve mah
rem bir tertible, cllde gida vererek o
nun ya~ma kabiliyetini arttinr. Uzun 
milddet, tuvalet gormemil? yilzlerde bi
le, VENUS GECE KRE:UiNiN yagll ve 
yagSiz cinslerinin yapt1g1 tesir, ancak 
harika kelimcsile ifade olunabilir. 

Deposu: Nurcddin Evliya zadc kim
yevt ec1.a alftt ve itriyat ticarethanesl, 
istanbul, Bah~ekapi. 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 

SIYATIK 

TES KIN 
ve izalc eder, 

Her eczanede aray1mz. I --, 
Al.OM 
fYVATUZU 

Alm1z. 

KABIZLIGI 
defeder. Y emel<lerden birer saat 

sonra nhmrsa : 
HAZIMSIZLIGI, MIDE EK$1LIK 
ve yanmalanm giderir. Ag'IZdaki tats1zh~1 
ve kokuyu izale eder. Si~esi 75 ve 120 kuru~ 

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

Makarna amillerinin 
nazan drkkatine 

~irketimize ait olup Betiktafda 
Koy i~inde lhlamur dere cadc'!esi 

64 numarah f abrika derununda 
mevcud bulunan makarna imaline 
mahsus makina alat ve edevat te
ferriiatiyle toptan ve perakende 
auretiyle satil1ktir. 

lsteyenler gormek iizere mezkiir 
f abrikaya ve fiatleri hakkmda gO.. 
rii~mek i~in de Galatada Karakoy 
Palas dordiincii katta lktisadi ve 
Sinai Tesisat ve itletme Tiirk Ano
nim ~irkcti yaz1hanesine miiracaat 
edehilirler. 

Sahibi Necmedclin Sadak 

Umum.i n~riyat mildilril: Enis Til 

Alqam mntbaasi 

'ekerli llmonlu 

gazoz Ozil 
Meyvalardan ve meyvalarm oztindcn yap1lm1~t1r. Bir ~orba ~1gmdan bit 
bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmiyan gazozlu l?ampanya 
gibi limonata yap1ltr. Ve bu yemeklerden sonra ahrursa rnidevidir. Mideyi 
bozan ~erbet ve dondurma yerine IIASAN Gazoz ozile yap1lrn1~ buzlu limona
talar i~iniz. 

Dilnyanm her tarafmda ~ampanya yerine kullamlan bu gilzel tertlbin 
yerini tutacak hi~ bir~y yoklur. Harareti teskin cdcr. ~i~e 30 btiyiik 50 ku· 
ru~tur. 

HASAN deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 

Harbiyede 

BELVU 
Bah~esinde 

Mevcud programa ilaveten 

l\llELiKE C L 
Roviisii ba~lam1~tir. 

Fiyatlarda tenzilat yap1lm1~tir. 
Hari~ten meze getirilebilir. 

Tclefon : 49091 

Y eni doldurulan plaklar 
BA YAN VEDIA RiZA GiZ 

~ 

Hicazkar §ark1 - NERDESIN NERDE ACAP 
270087 Miistear §ark1 - SEN ISTEDIN DE TUTULDUN 

BAYAN HAMIYET 
270088 Nihavent ~ark1 - SABAH YILLARDAN BERi 

N r. Hicaz §ark1 - l IANl A YRILMAM DEROIN 

ODEON 
Hususi saz heyeti taraf1ndan 

N 270093 Hicaz pe§revi - Bi~INCi KISIM 
r. Hicaz pe§revi - IKINCI KISIM 

Sat1~a ~1km1~t1r. 
Fazla izahat i~in 12 ve 13 numarah ilave kalaloklanmm bayilerden isteyiniz. 

$U$LI $DIFA VURDU 
Bomontide terkos su deposu civarmda •• Tclefon: 41807 

Operator Dr~ RiFAT° BERKMAN ve Operator Dr. NAZIM ARMAN' 
tarafmdan dimag, sadir, babn vesaire ile eski ve yeni kmk 

~1k1k ve eA"ri bacak ameliyatlari yap1hr. 
RONTGEN, DIY ATERMI, OL TRA VIYOLE. PANTOSTA vesair bilciimlo 

vesati cami, bula~1k olm1yan hastahkJara ve her hekime a~1k hastane. 

Fiatler : 2,5 • 3,5 - 4,5 lira 
vakti miisait olmayanlara biiyiik kolayhk gosteriJir. 

Mali ye Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: On bin metre kannvi~e 
2 - lhale, a~1k ek&iltme suretile yf:'.p1lacakbr. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin bet yiiz elli liradar. • 
4 - Eksiltme 17/8/936 pazartesi giinii saat 15 de Vekalet Levaz1m 

Miidiirliigiindeki eksiltme komisyonunda yap1lacakhr-. 
5 - Muvakkat teminab: 116 yiiz on alh lira yirmi bef kuruf olup 

merkez muhasebeciligi veznesine teslim edilcrek almacak makbuzla 
birlikte kombyona miiracaat olunacakhr. 

6 - ~artnamenin Levaz1m Miidiirliigiinde ve Jstanbulda Dolma
bah~ede Maliye Vekaleti evrak1 matbua anbarmda gorii•ebilir. (4317) 


