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T rakyadaki biiyiik manevralar 
diin tam muvaff ak1yetle bitti 

Bu sabah Istanbula gelen milli miidafaa vekili bir 
muharririmize: "~ok memnun olarak doniiyorum,, demi§tir 

Krrklareli 11 (Alq;am) - Dort gii.n- , ,. .. - .....,,,. __ .,,...... ........ ~---·-"'"'-"' 

denberi devam eden manevralar 
dtin ak~am bitmi~tir. Kll'mlZl ta
raf, yapt1g1 manevralarla mavi ta
raf1 ~ekilmege mecbur etmi?tir. Dun 
biitiin gil.n ~ddetli muharebeler ol
mu~tur. Bu muharebelere tayyareler, 
tanklar, zirhh otomobiller, topc;;u, sii
vari kltaati ii;;tirak etmi?tir. Klrmizi 
taraf ak?am tizeri kati zaferi elde et
mi:;itir. 
Mare~l Fevzi <;(akmak ve kuman

danlar blll'aya gelmi:;ilerdir. Manevra
lar bittiginden k1talar bugiin istira
hat halindedir. Yann Haskoyde bi.i
yfik bir ge~id resmi yap1lacaktir. 

Mare?al Fevzi Qakmak manevra
larm neticesinden gok memnundur. 
Milli Miidafaa vekili general Kaznn 
dzalp da demil?tir ki: 

«- Manevralar ((Ok btiytik bir mu- '* 
vaffakiyetle ba~arllnu~tir. Kit1alan
tmz btiytik kabiliyet gosterm~lerdir. 

Millctimiz ordumuzla ne kadar ifti
har etse yeridir. Havarun "ok gayrl
ruiisaid olmasma ragmen tal?~ olan 
derelerden gc'terek intizam altmda 
~ok milkemmel hilcumlar yapmil?lar· 
d1r. 

Manevra bugiin i.imid ve intizar 
edildigi ~ckilde neticelenmi?tir. Mi.if· 
tchir ve memnun olarak doniiyorurn.> 

General Kaz1m Ozalp ekspresle is
tanbula hareket etmi~tir. 

l\IlLLi MUDAFAA VEKiLi GELDi 
Trakyadaki askeri manevralarda 

hazir bulunan milli mi.idafaa vekili~ 

miz general Kaz1m Ozalp bu sabahki 
ekspreslc :;;ehrimize gelmi:;itir. Vekil1 

. Yukanda biiyiik erkhu barbiye reisi mare~al Fevzi ~akmak ve kumandan
lar a~gida siivarilerinliz bir nehri ge~iyorlar 

istasyonda kendisini kar~1yan bir 
muharririmize ~ beyanatta bulun~ 

m~tur: 

Atinada bir heroin 
kacak~1s1 tutuldu 

.E~ref Hakk1 ismindeki bu adam1n 
bavulunda iki kilo heroin bulunmuf 
Yunan zab1tas11 • , 

uzun bir takipten 
sonra istnnbuldan 
inetresi.le beraber 
s1k s1k Atinaya he· 
roin gonderen bir 
ka~akc;1y1 yakala
maga muvaffak ol· 
lnU!?tUr. 

Bu ka9ak91 bir 
ttirktiir, fsmi de 
garson Esref Hak· 
kidir. M~tresi de 
Z;!naida nammda 
bir beyaz rus ar
tistidir. Yunan za
b1tasr, E~ref Hak· 
lmun son bil' kaQ 
ay iginde metres!

· le bcr::i..bcr, on de-
. fa Atinaya gelme· E~ref Hakla, Rus metresl ve metresinln ~ocugu 

· Sini ~ilpheli gormii~, kendilerini adun Filhakika E~ref Hakkl, bundan on 
adtm takibe ba~a:rm:;;t1r. giin evve! istanbuldan Romanya va-
. E1?ref HakkI istanbuld2n son geli- purile Pireye gel~. nhtimda beyaz 
~mde Halkias nanunda bir ~apkac1 rus metresi ve ~apkac1 Halkias ta· 
tarafmdan kari;;1Ian~. otelde iki gtin rafmdan kar~lanmil?tir. 
kaldiktan sonra kendisinin italyaya, E;;ref Hakklmn yarunda bilyiik bir 
~et~·esinin de istanbula gidecegini bavul vardl. Gtimriikte bavul inua-
soyhyerek esr::i.rengiz bir surette or- yene edilmi~ ve "ama~irdan ba~ka 
tadan kaybolmu~tur. bir ~ey bulunmami~tir. 
~ref Hakkmm izini tnkip eden Yu- Maamafih El?ref Hakkl ile arka-

nan zab1tas1, kcndisinin istanbula da~Ianm ta.kip etmekte olan sivil me-
gittigini, metresinin de Atinada sak- murlar, her halde bu bavulda gizli 
l?.n<hguu gorlince, ikisini ctirmii me~- bir taklm tertibat vc burada heroin 
hut halinde yakalamak igin Esref snklanm1l? ohcagma htikmetmi~Ier 
l!akkirun istanbuld::i.n Atinaya don- ve bavulun nakledilecegi yere gotil-
lllcsini bekle~tir. (Devanu 4 iincU sahifcde) 

«- Manevralar f evkalade iyi ve 
muvaffalayetle yap1lm1~tir. Qok mem

(Dennu 2 nci aah.ifede) 

$imendifer faa
liyeti ilerliyor 
Erzincanda istasyon 

binas1n1n in~as1na 
ba§lan1yor 

Erzincan 10 (Ak~1) - Er· 
zurum • S1vas hattmm ~as1 

faaliyeti ilerliyor. iki tarafta da 
yol yap1lmaktadl.r. S1vas hath· 
nm Erzincana gelmesi zamam 
yakla~m~tir. Bunun i~in istas· 
yon ve memur bina1armm in~a
sma yakmda ba~lanacaktlr. 

Naf1a milste~an bugiin buraya 
gelmi~tir. istasyon mahallini tes
bit ettikteu sonra Erzuruma ha • 
reket ehni~tir. Erzurumda ba~
layan in~aati tedkik edecek, is
tasyon binasmm yerini karar
la~tiracakbr. 

Reisicumhur Atati.irk d(in ogleden 
sonra inaiyetlerindeki zevatla: beraber 
Floryadaki deniz ko~ktinden Ertugrul 
yatma binmil?ler ve Yalovayi te¢f et
mi~lerdir. 

lnhisarlar vekili lnhisarlar 
umum mOdOrlOgQnde 

~ehrimizde bul unan inhi.sarlar ve
kili Ali Rana diin sabahtan itibaren 
ge<; vakte kadar inhisarlar umum mii 
di.irltigiinde mc$gul olmu~tur. 

Korfuya alt1 Yugoslav harp 
gemisi gitti 

Korfu 10 (A.A.) - Alti Yugoslav 
harp gemisi di.in buraya gelrni~tir. 

DUn gene sagnak ha-, 

linde yagmur yagd1, 

hava bugUn de bulutlu 

Tclefon: 24240 (ldare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Kli~e) 

Diinyan1n sonu geldigi 
. haberinin ash yok 

Gokten ta1 yagmuru yagacag1 da 
as1ls1zd1r. Rasathane miidiirii ne diyor? 

i\vrupada vakit vakit sivri akJJJmm 
biri diinyarun sonu geldigine dair or
taya bir haber atar. Bu haber cahil 
halk arasmda az gok korku uyandl
r1r. Diinyamn bitecegi haber verilen 
giin gelir, geger, hi~ bir ~eyin de~
medigi, her l?eyin yerli yerinde oldugu 
gorilltir. Fakat buna ragmen diinya
mn sonu haberi g1kmca gene bir gok 
kimseleri korku ahr. 

Son giinlerde Avrupada gene biiyiik 
bir ?aYia g1krm$br. Guya agustosun 
dokuzu ile on dordii arasmda dtinya 
tehlike gegirece~. yerytiziine tal} 
yagmuru yagacakrm~! 

Bu haber kadar gilliing ~ey olamaz. 
Qiinkii her sene agustos aymda ~ehab 
yagmuru goriiniir. Bilhassa 1svi<;re
de geceleri gokyiizi.i adeta bir donan
ma halini allr. Hava a"1kken ¢m~ek 
~ak:tyormul} gibi ~ gortiniir. 

I Bu, herkesin bildigi bir hakikat 
iken ve binlerce senedenberi boyle de
vam ederken bu sene gene ukalarun 
biri gokten ta~ yagacak, diinyanm so
nu gelecek diye ortaya bir haber at
mi~ ve bu haber iizerine korkuya ka
p1lan zayif kalbliler gorillm~tiir. 

Rasathane mildilril bay Fath1 bu 
milnasebetle demi$tir kl: 

«- Ortada miihim bir ~ey yoktur. 
~chab yagmuru ytldJ.z ya~'llluru de
mektir, her sene olur. Agustosun do
kuzu ilc on dordii arasmda cPreyan 
eder. Hi~ bir tehlikesi yoktnr. Gok
yiizti giizel bir do::1.nnma halitti ahr. 
~ehab yagmuru martta da goriiniir.• 
~ehab yagmurundan korkanlar ol

dugu halde bir c;ok merakltlar gbkyu
ziiniin donanrm~ .gibi duran manza
rasrm seyretmek igin :tsvi~reye glt
mi~lerdir. 

Berlinde bayrat1m1z bugiin 
$eref diretlne ~ekiliyor 

Ya,ar1n Kumkap1daki evi dugOn 
ald1, tebrike ko~anlar pek 

evi halini 
c;ok 

Berlin 10 (~m) - Ya~arm 61 ya ~arnpiyonu olan k1ymetli giire~r;.i-
kiloda diinya birinciligini kazanmas1 miz Y~ara ~u tebrik telgraf1m i;ekmi~-
miinasebetile bayragim1z1 yarin (bu- lerdir: 
gun) ~eref diregine ~ekilecektir. Ya- Berlin olimpiyadmda Ya$ar 
~ar, aldlgi tebrik telgrafnamcleri tize- Sevgilerlc seni candan tebrik ede--
rine ihtisaslanm l?Oyle anlatiyor: rim. 

- U~iincii ma~1 kazandJ.ktan sonra ismet inonii. 
dii.nya birinciliginc dogru yiiriimekte YA~ARTX EViNDE SEViNQ 
bulundugum bana soylcnince iki mis- K!ymctli gtirc~gi.rniz Ya~ann kazan-
li bir kuvvetle miicadeleye attld1m. d1g1 muvaffaloyet, memlekctin h~r ta.-
Qiin.kii arkamda biitiin Tiirk milleti- rr.fmda bliytik bir s0vin~ uy~admru~-
nin bulundugunu biliyor ve vazifemin tir. Sporcumuzun ista.nbulda Kum
zorlugunu takdir ediyordum. Sevgili kap1da ~imendifer hattm~ ya!:m evi 
bayragum.zi ~eref diregme ~ektirmege bir diigiin evi haHni alm1~tll'. Biitiln 
muvaffak oldugumdan dolayt kendi· muha.lle, konu kom$U, bir gok kimse-
mi bahtiyar sayiyorum.» ler anasnn, babasm1 tebrik ediyorlar. 
BA~VEKiLiN TEBRiK- TELGRAFI Ya~ar 24 yai;;mdadlr. i!? bankas1 de-
istanbul 10 (A.A.) - Ba~bakan is- polarmdan birindc memurdur. Babas1 

met inonii kendi kategorisinde dii.n- eski glire~gilerden Ali pehlivandir. 
llllNllllllUllUllHlllllllllllllllllllllllllllllllUUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-

- Z::i.valh dclikanll, nas1l oldu dab~ hale diistii? 
- Maa aile Biiytikada'da bir pazar gegirdin:{ bayun! ... 



Son dakika 

Ital ya, F rans1z notas1na 
diin . cevap Verdi 

Almanyan1n cevab1n1n da bugiinlerde 
Aerilmesi bekleniyor 

Paris 11 (~) - i talyan hari
ciye naz1n Kont <;iyano, i spanya ~le
rine ka11~amak ic;in Fransa tarafin
dan verilmi? olan notaya dtin cevab1-
ni venni1ltir. Almanyamn cevab1 he
n iiz gelmemi~tir. M. Ritlerin cevab1, 
impru·atorluk giinil tevdi edecegi saru
llyor. 

Londra 11 (Ak~m) - Almanya 
m aslahatgiizan dtin h ariciye n azmm 
ziyaret ederek ne Alman hi.ikiimeti
nin ve ne de e~ hususiyenin ispan
yol !silerine miihimmat gondermedi
gine ve hi~ bir yardlmda bulurumya
cagma, i spanya sulannda Alman 
harp gemilerine 8.siler lehinde telakki 

edilebilecek h er t iirlil hareketten ~c
kinmeleri ic;in talimat gondcri1mi~ ol
duguna dair kati teminat ve~tir. 

Maslahatgi.izar, Doyc;land kruvazo
rii.niin asilere bombalar verdigini, 
Barselon 1lehrine asker c;1karacagrm 
gazetecilere tekzib etm.4;tir. 

MADRID TEHLiKEDE l\ll? 
Paris 10 (~m) - Madrid radyo

su asilerin Madridi muhasara ettikle
ri ve ~hrin tehlikeye dii~tiigu hak
kmda asiler tarafmdan ~anlan ha
berin ash oJmadlguu bildiriyor. 

(ispanyadaki son muharebelere da
ir alman habcrler dordiincii sahif e
mizd edir.) 

Yunan ba~vekilinin beyanat1 
leap ederse !?iddetli 

b~ vuracag1m 
tedbirlere 
diyor 

Atina 10 - Yunan basvekili M. Me
taksas gazetecilere bey~atmda, hiiku
metin bu hafta zarfmda amelenin vazi
yetini diizeltecek kararnameleri ne~re
decegini soylemi~ ve demi~tir ki: 

- Birgok defalar soylcdim, ~imdi de 
tekrar ederim. Hlikllmetin siyaseti 
tamamile amele lehine olacaktir. Her
kes emin olmahdrr ki, htik.funet vadet
tigi tedbirleri alacaktrr. i~¢1er ~a 
kani olmallchrlar ki, ben yalm z vaid
le iktifa etmem, verdigim vaidleri mu
hakkak yerine getiririm. 

leri tart~ 11e o~i4tii.T. B iz, bu ha
Teketimizd.en memleketin istifade 
edecegi'M kaniiz. 

Yunan milleti, yeni rejim al.tmda 
eskisinden daha hii.r ve serbesttir. Zira 
eski vaziyetinde hem hayatz hem de 
ser veti tehliked.e bulunuyordu. Bugii.n 
ise Yunan milleti hiirriyetlerini geri 
al.~, komii.nizm t asallutundan kur
tulm~tur.• 

Yunan b~ekill deveran eden ~
yialar hila flna olarak f?lmdiye kadar 
500 ~ degil, ancak 36 ki~i tevkif 
edildigmi, siyasi adamlardan hi~ bi
rinin t.akib ve t.arassud altmda bu
lunmadlguu ila ve e~tir. 

BIR TORPiTO MUHRtBiNE 
YAPILAN TAHRiBAT 

Atina 11 - Yunan komiinistlerin 

Bun un aksini iddia edenleri bilirlm 
ve bunlan takip ederim. Eger ~mdiye 

kadru· mula.yim davrand.un ise bu, ica
bmda asayi~1 muhafaza etmek ic;in ga
yet ~iddetli tedbirlere b~ vunmyaca
gum tazamrnun etmez. Asayi~ mu
hafazas1 amelenin lehinedir. 

memleketin milli miidafaasmI felce 
BA$VEK tLiN R ADYODA BiR NUTKU ugratmak icin alchklan tedbirler hak-

Atina 11 (A.k~m) - Yunan b~e- klnda; if~ta devam edilmektedir. 
kili M. Metaksas dun ~ radyo Gazeteler, ~ hadiseyi naklediyorlar. 
ile bir nutuk irad etmi~ ve komiinist- Yunan donanmas1 tersaneden pka-
lerin 5 agi:.stosta mem!eketi kana bog- cag1 zaman Aetos muhribinin gemi
magi kararlBi>brnu~ olduklanru. soy- nin oni.indeki barut deposuna giden 
lemi~ ve dem~tiI· ki: buhar borusunun bozuk oldugu, du-

«- Yunani.stan bayle bilyillc bir manlarm barut "deposlllla ginnekte 
tehlikeye maruz iken 4 agustosta kra- bulundugu gorillnrii~tiir. Eger bu bo
lzn bir i.$areti vaziyeti kurtardz. Hu- zukluk vakti zamamnda gorillme
kim2et, bQ.$ vurdufju tedbirleri almaz- seydi barut deposu paU1yacak ve ge-
dan evvel kendisine dil$en mesuliyet- mi havaya w;acakt1. 

ltalya 2 - Norve~ 1 
lta1yanlar, Norve~Iileri 
gii~liikle yenebildiler 

Berlin 10 (Ak~am) - BUcoiin Nor
ve<; - italya milli futbol ta.klmlan kar
~1la~t1lar. Bu mag Berlin olimpiyad 
turnuvasmm yan son miisabakasi 
oldugu cihetle, 100,000 seyirci oniinde 
oynanm11?tir. italyan milli talruru, 
Norve~lileri zorlukla 2 - 1 yenebilmi~
t ir. 

i.talyanlar, ilk devrenin on be¢nci 
dakikasmda ilk golii yaptilar. Norvec;
Iiler de ikinci devrede beraberligi te
min ettiler. Oyun (1-1) e bi ttiginden 
mag yanm saat uzablrmi? ve italyanlar 
~n be~ dakikahk ilk devrcde ikinci go
lii atm1~d1r. 

Norvec;liler buncb.n sonra hakimiye
ti ele ahm~arsa da gol yapamryarak 
2 - I maglup olmu~lardir. Peru taknm, 
sahada ispati viicud etmediginden 
Avustnya talomma hii.kmen maglllp 
sayilm~trr. 

Futbol tak1m1m1z Beutende 
bir ma~ yapacak 

Berlin 10 {~) - Milli futbol 
talomnmz 19 agustosta Beuten ~i 

~piyonile bir mac; y:iptiktan sonra 
i stanbula donecektir. 

Giresunda futbol ma~1 
Giresun 10 (A.A.) - Ordu genc;ler 

birligi sporculanyle Giresun Ye~ltepe 
sporculan arasmda yap1lan futbol 
mac;1nda i.ic;e kar~1 yedi say1 ile Gire-. . 

Filistinde vaziyet 
Arap meclisi muhim 

kararlar veriyor 
Kudi.i.s 10 (A.A.) - Filistinin her 

tarafmda vaziyet ciddi olmakta ber
devamchr. 

Arap liderleri Yahudi muhacereti 
durdurulmadan evvel tahrikattan vaz 
gec;mek istememektedirler. 

Yuksek Arap meclisinin yann ~ok 
miihim kararlar alacag1 haber veril
mektedir. 

Hayfada vaziyet vahimle~mi~tir. U
mumi hizmeUcrde bir grev ilan edil
mesinden korkulmak:tadJ.r. 

Jzmir belediye reisi lstanbula 
geliyor 

Izmir 10 (Ak~) - izmir belediye 
reisi B. Behcet istanbula hareket et
ttJ.4tir. ~ekile izmir panay1n ha
%1.rllklan hakkmda izabat verecek. 
Istanbul fabri.katorlerinin panayl.1'3. 
i¢i.rakleri i~in kendilcrile gorii~ecek
tir. 

Son yagmurlarm zaran 
tzmir 10 (~) - Son yagmur

lar baglara hasar vermi~, rekolte 
65,000 e d~ii~tU.r. Evvelce 90,000 ton 
tahmin ediliyordu. Sn.lihlide yeniden 
yagan yagmur ve dolu baglara zarar 
verm~tir. 

Amerikan konsolosu geldi 
Amerika konsolosu M. Kristian 

stcger bu sabahki ckspresle Avrupa-

. · 11 Agustos 1936 

.( ·au Sabahki Telg;.-;-fla""r w) 
lngiliz yat1n1n bombard1man1 

lngiltere asiler nezdinde ~iddetli 
protestoda bulundu 

Bayonne 10 (A.A.) -ingiliz konso
losu Blue Shadow yatllllll sahibi olup 
ispanyada bir seyahat yapmakta bu
lunan ingiliz tebasmdan Saville'!lin ol
diirillmii~ ve kansmm agrr surette ya
ral~ oldugunu bildirmil;ltir. 

Bir ingiliz torpi to muhribi, madam 
Sa villeyi ve kocasmm cesedini alrm~
trr. 

Londra 10 (A.A.) - ispanyadaki in
giliz btiyi.ik elc;isi Blue Shadow ismin
deki yati evvelki gece bombardunan 
~ Olan ingiliz kaptaru Saville'in 
bombardlma.n esnasmda telef olmu~ 

0Jrnamn1 Gijon asileri maJramab. nez
dinde protesto e~tir. 

LONDRADA BiB NfiMAYi~ 
Londra 10 (A.A.) - YUzlerce komii-

Partide toplanb 
Y eni bazi te~kilat yaptl

mas1 kararlqbnld1 

Her pazartesi gti.nii toplanmakta 
olan Halk partisi vil.8.yet idare he
yeti di.in partinin istanbul b~kani B. 
Muhiddin Ustiindagm reisligi altm
da toplanm1~trr. Bu toplanbda par
tinin umumi i~eri go~~tur. 

Haber ald.lguruza g0re parti ~eri
nin daha b iiyiik bir hlzla. goriilebil
mesi i~ parti ~ii i~de ye
ni ~kll.at yapilmasl muwflk gijrfil
m~ ve bu ~tm ilk esru>Jan ka
rar~. 

Gelecek hafta bu ~t etrafm
da go~ecektir. 

Yapllaca.k yeni te¥ilA.t ve aimacak 
yeni tedbirlerle parti i¥eri daha faal 
bir hale getirileoektir. 

Dunku yagmur 
Evvelld gtin ak~ meri yagmaga 

b~layan yagmur diin de fa.sJJaJarla 
devam etmi~tir. 

Dun sabah saganak halinde ya
gan yagmur san.t iki bm;ukta yeni
den b~. Fakat Cok devam et
miyerek kesilmi:;;tir. Maamafi.h ak:
~!.IDL'.l kadar gok yiizU gene bulutlu 
olarak g~mi~tir. 

Kandilli rasathanesindcn ald1gnmz 
ma1funata gore hI'..va tazyiki vasn.ti 
707 idi. 

Riizgar evvela k.:l.rayelden, sonra da 
yild1zdan saniycde azami 12 metre 
siiratle esmi~tir. 

Meddah, karagoz 
Bu ak§am t epeba§I bah
~esinde ba§ka bir filem :var 

Kirk giin, klrk gece eglencelerinin 
bugtin ikinci tiya.tro haftas1 m~dah 
ve karagoz temsillerile b:1l;llo..yacakt1r. 

Hava dilnkii gibi yagmurlu olma
dlgi takdirde Tepe~ b:U-~de, 
y:igmur yagdlgt takdirde Fransiz ti
yatrosunda bu gece saat yinni birde 
t~sile b~~:macaktll'. 

ilk once medd1h ismettn oglu 
Ka<iri meddahlarca pek maruf olan 
(Qapkm Selman) hik3.yesini aruata
cak ve bti hikayeyi b??.gOz oyunu 
takip edecektir. 

Karagoz i¢n ~ehrimizin en knv
vetli ve m~hur hayalcileri segil-

~-
Bu karagazciller, istanbulun en 

maruf sim:i lanndan hayali Memduh, 
Ali. ~file, irfan. ~fi.k ve Haliddir. 
Bunlar, karagoz oyunlan l~inde en 
giizeli ve me~huru olan dVmJi Ni
gf>rn fashrun tam:im m 1 iemsil .edc
ceklerdir. 

Ankara Tip f akuttesi 
Ankarada yeni bir tip fakilltesi in

~ma; karar verildigini yaznnl?bk. $eh, 
rimize gelen malfunata gore fakillte
n1n in~1 i~in Iaz1m gelen biitiin ha
zrrhklar tamamlanm~tir. Faki.ilte bi
nas1, Ankara lisesi yanmdaki mU.Said 
sahada in:;;a edileccktir. in~aata cy
liilde ba:;;lanacak ve bina. bir sene i~in
de ikmal edilecektir. 

nist, Almanya sefarethanesi ontine gi
derek Almanya tarafmdan ispanyol 
asilerine yap~ olan yard.mu protes
to etmi?lerdir. 

Ni.imayi~c;ilerden bir heyetin sefaret· 
haneye girmesine mtisaade edil~tir. 
Heyet blr protesto mektubu tevdi et
mi~tir. Hi~ bir hadise olmam~trr. 

iSPANYANIN BlR KARARI 

Madrid 10 (A.A.) - ispanya hilldl
meti beynelmilel ihti.JAtlara mani ol
mak i¢n Tanca J.imanmdai bulunan 
biltiin fspanyol harp gemilerini ispan
yaya ~ ka.rar vermi4ti1'. 

Taneadaki beyneJmilet komisyon 
bundan bOyle tspanyol WV"p gemlleri
nin Tanca limanmda demirlemelerini 

Bartin vapuru 
kaza gefirdi 

Geceleyin Marmarada 
miithi§ bir hrbnaya tutuldu 

istanbul ile Karabiga arasmda i..pi
yen Bartin vapuru p~tesi gecesi 
Tekirdag a~lklannda ~ddetli bir flr
tmaya tutulm.~tur. Vapur Karabi
gadan geliyordu. Gece saat dokuz bu
Cuk raddelerinde Tekirdagdan kalk
bktan biraz soma fJrtma ba~am1:r 
tlr. Frrtma az zamanda bir allet hali-
ni a.J.nu¥Ir. 

Vapur devrilmek tehlik...S gOst.er
diginden yolcular arasmda mii~ 
b1r tehtt> ~ g~t.erm..i¥it'- Bu Sirada 
~ bir ~ kaptan bir hor
tumun yaklrupnakta oldugunu giir
m~, vapunm burnunu o :tarafa Qe
virerek bir felaketin oniinii ~-

Vapur bir iki saat Ilrtma ile pen
cele~tikten sonra hava siikfulet bul
m~ ve vapur yoluna devam edebil
mi~tir. 

Sark demiryollar1 
Miizakerenin ne zaman 
b~hyacai't belli degil 
~ark demiryollanmn umumi top

lr..ntismdun sonra hillalmetle miiza
kerede bulunmak iizere M. DOviesin 
reisligi altmda M. Bakl, M. Balzaki 
ile Bank Nasyonal pur lo Korn.mere 
namma bir miimessilin Ankaraya 
gideceklcrini yazm1~Ik. 

Bazi gazeteler mur::thhaslarm be
men Ank21,raya hareket edeceklerini 
yaziyordu. Bizim aldlgirmz malfuna
ta g6re murahhaslann ne zaman 
!hareket edecekleri heniiz belli degildir. 
~ark ~imendifer kubpmanyas1 mu

rahhaslan Ank.araya gittikten sonra 
naf1a vekili B. Ali <;ctinkayamn reis
ligi altmda htikfunet ve ~irket mil
messillerinden miirekep olarak muh
telit bir komisyon toplanacaktrr. 

Bu komisyon, :;;irket ve tesisatmm 
satm almmas1 i~in miibayaa fiatini 
tayin etmeden evvel tali bir komis
yon marifetile ~irketin biitiin men
kul ve gayri menkul C?Yasma bir kly
m et koya.cak ve bu ktymetler, miiba
yaada esas ~k:il edecektir. 

TOrklye - Yugoslavya ticaret 
anlCl§lllas1 uzatdd1 

20 temmuzda. IDUddeti biten. TiiTki
ye - Yugoslavya ticaret anl~asmm 
ii~ ay dab temdidine karar verildigi 
diin alikadarlar blldiril~ 

Trakyadaki manevra 
(Sq tarab 1 :ind sahifede} 

nun olarak d.Oniiyorum. Manev
ralara ~tirak eden butiin subaylan
miz ve askerlerimiz c;ok buyiik bir 
kabiliyet ve yti.ksek ehliyet g0sterdi
ler. Manevralar umumiyet itibarile 
memnuniyeti m.ucib bir .§ekilde bit
mi~.~ 

General Kcizim Ozalp ordu terfi 
listesinin hazzrlanmt§ olduguntt, ay 
sonunda gazetelerle ildn edilecegini, 
sirasz gelenlerin terfi edeceklerini mu
harririmize soylemi~tir. 

yasak etmi~tir. 
Halihazuda bu limanda iki lspanyol 

harp gemisi bulunmakta olup ~un

lardlr: Hasara ugr~ olan ve yola 
~Ikam1yacak bir halde bulunan Alsedo 
torpitosu Alsedoyu c;ekmek iizere og
le vakti gel~ olan Lepanto torpito 
muhribi. 

Tanca 10 (A.A) - Lepanto ve Alse
do, diin ~am Tancadan aynlrru1llar
dlr. 

Lepanto, Alsedo'yu Tancarun kara 

su1an haricine ~e~tir. 
ingiliz zrrhl1s1 Queen Elisabeth bii

tiin projektOrlerini y~ oldugu hal
de bu gece Cebelilttankte karakol va
zifesini yap~. 

10 kuru§a yolcu 
Belediye yeniden §iddetli 

bir emir verdi 
Otomobillerin bilhassa geceleri on 

kuru~ mukabilinde yolcu t~1malan 
vaktile belediye t:rr:>.fmdm menedil
mi~ti. Bu emre ragrnen gene bazJ. 
otomobillerin bu suretle adam ~
dlklan belcdiyece goriilm~ti.ir. 

Belediye, taksi saatleri haricinde 
otomobillerin bu suretle yolcu nakJet
mesini otobiis talimatn~mesine uy
gun gormemekt.e ve seyrii seferi ihW 
ettigini iddia eylemektedir. 

Belediye, dun -?Ubelcre ¢ddetli bir 
emir vermi~ir. Bu emre gore on ku
ru~ mukabUinde yolcu t.a~yan fiQfor· 
ler ~iddetle ceza gorxekler, bu hare
k etin tekeniirii halinde vesikalan 
almacaktlr. 

Belediy~nin bu karan geceleri uzun 
miidet tramvay beklemege mecbur 
olan, yahut trarnvay SQ.atinden son
ra uzak y~lere gitmesi 18.zun gelen 
halkl s1kmtiya ugratacaktu. 

Maamafih otomobile binenler eksc
riya evvelceden .1ralannd.3, anla~tik-
1..1.I'l i~in karann tatbik kabiliyeti pek 
yoktur. 

Ankarada e li~iteri sergisi 
a~1hyor 

Memleketimizde aile sanayii ve kii
~ sanatlar i<;in bir te~vik vesilesi ol
mak ve vekfile~e bu nevi sanayiin de 
himayesi igin ahnacak tedbirlcrin ta
yinine hi.zmet etmek maksadile An
karadan 29 Tel?rinievvelde bir eli~l.eri 
sergisi ~1lacakbr. 

Kapitiilasyonla r 
M1s1rda bir uzla~ma yolu 

bulunnu 
Kahire 10 (A.A.) -ingiltere harici

ye nezareti konsoloshaneler mahkeme
lerinin ceza ~lerinde kaza salahiyct
le1inin rouhtelit mahkemelere devredil
mesi suretindeki MISlr tezini kabul ct
~ oldugundan kapitiilasyonlar me
selesinin halli i~in bir uil~ma has1l ol
m~tur. 

Ml.slrda kapitiilasyonlardan istifade 
eden d.evletler, muhtelit mahkemelerin 
ilgasmdan evvelki inti.kal devresine 
aid usullert tetkik etmek iiure 1937 
k:anunu san isinde Kahirede bir konfe
rans akdine davet edileceklerdir. 

Bu konferans, bir netice elde ede
medigi takdirde Mlsu' bfilWmeti, sade· 
ce key:fiyetten bir sene evvel haber ver· 
mek suretiyle mnbt.elit mahkemeleri 
ilga etmek baklom istimal edecektir. 

lzmitte kereste ka~ak~llg1 
inn.it (~) - Burada bir keces

t,e ~glhgi meydana cika~ttr : 

Kru;mlan kerestelerden bir 'klsim mti

sadere edilerek g~menler i~in yaptlan 
evlerde kullamlm.asma karar verilmi~· 

tir. Ka~akclllkla alakadar olanlardan 
90 bin lira ceza almacakbr. Bu i~e 

ihmali gorillen baz1 memurlara ~ten 

el ~ektiriL"lli~tir. SuQlular mahkemey~ 
veri1~lerdir. 
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AK~Al\IDAN AK$AMA: 

Mehtap 
tenezzUhleri 

~irketi Hayriye bu scne Bogazi9in
de bir mehtap tenezziihil yaptl. Dog
rusu aramrsa, bu tc~cbbiisiin gorecegi 
ragbetin bu kadar ziyade olacagiru 
f?irketi Hayriye bile tasavvur edeme
mi~ti. Bu hepimlz i9in bir tath siir
priz tc~kll ettl. Bogazda mehtap sa
fasmm bu kadar ragbet gormesl hal
km ucuz eglenceye ne kadar hasret 
~ektiginl gostermege kafidir. 

1 Qiinkii, muvaffaklyetin en birinci 
SlITl ucuzluk olugunda ~iiphe etme
melidir. ~irketi Hayriye ger9ekten 
tl.ls1m1 ke~fetmi~tir. Bundan dolayi 
kendisini tebrik ederiz. Muvaffalayet 
yolunun neden ibaret oldugunda ar
tik ~irketin de ~ilphesi kalmarm~br. 
Zaten bir miiddetten berl tarifelerde 
ve sair tedbirlerde goze ~arpan uya
rukllk eseri ~irketin bu baptaki ka
naatinde hi~ ~ilphe b1rakmiyordu. Bu 
tecrlibe ayni yolda devam ctmek it;ln 
kuvvetu bir rnil~vvik hlzmetini gO
recegini d~iinerek rnemnun oluyoruz. 

Filhakika ~irketi Hayriye direktO
rilni.in gazetede gordiigiimiiz beya
natt bu bapta hit; ~iiphe b1rakm1yor. 
Direktorliigiln sozlerinde bizi en i;ok 
memnun eden nokblardan biri de son 
tenezziih esnasmda goze ~arpan ba
Zl rnahzurlann tasdik ve itiraf edil
mesi, bu dersten istifade olunacagi
run temin kllmmas1dlr. 

Tenezziihe i~tirak eden okuyucula
ruruzm bazilanndan ~ikayet rnektup
lan alm1~tik. Vapurlarda biifelerin 
kifayetsizligi, kal!l.b:i.llgm fazlahg1, gi
~lcr onilnde bilet almanm zorlugu, 
ilh. gibi noktalar mevzuu bahsolu
yordu. Hallan bu tcnczzi.ihe A.deta 
hiicum edercesine ragbet g0stermesl 
hi~ akla getirilemiyecegi it;in bu ilk 
te~ebbilstcki baz1 cksikliklerden do
lay1 ~rketi mazur gormcmek kabil 
degildir. Ne yap:illm, kizsak ta, se
vinsek te ~irketi Hayriyeye esasll su
rctte danlmak climizdcn gelrniyor. 
0 bizim ~irketimizdir, Bogazi~inde 

ilk Ti.irk vnpur ~rketidir. Bogazic;l
nin iideta ananesldlr. Onun ii;in, ~ir
kctle bir yabanc1 muessescye hitap .. 
edcr gibi d(;'gil, ba~ba~a dcrtle~ir vc 
rnevcut mnhzurlarm izale ~relerini 
nrar gibi konu~uruz. 

Son tenezziihte gaze ~arpan bir 
mnhzur da saz salma vapurlarm ynk
la~m:ismdaki zorluktur. Sandalbr ile 
yap1lan eski rnehtap safalarmda c;1t 
b!Ie i~itilmezdi. -Biitiin sn.ndallar top- 1 

luca gezebilirler ve sazi kolayca du
yabilirlerdi. Vapu!"l:mn giiriiltilsii, 
sala yakla~mak imkans1zhg1 biraz 
can s1k1yor. izdihama meydan ver
mernek, blifelerin hesabm1 gcni~ tut
mak cihctleri dii~i.iniiliirken {iirketin 
bu gibi noktalara da chcmmiyet vc
rccegini .!jiiipheslz addederiz. Bizl 
ilmitlendiren ~ey ucuz eglcnccleri te~
vilc etmekten halkm geri kalm1yaca
~1 sablt olmas1d1r. Bu egfanccler ne 
kadar intizamla tcmin edilirse bu 
rr.gbet te o kad:?.r c;ok artar. Bu da 
hem olmu~tur. Bundan sonras1 ~lr
ketin dirayctine ve himmetine kal1n1~ 
demektir. A~mc1 

Istanbul ve Izmir liman 
tarifeleri tasdik edildl 

istanbul ve izmir limanlannda tat
bik edliecek yeni iicret tarifelerlnin ik
tisad vekAleti tarafmdan tasdik edll
digi alakadarlara bildirilmcytir. 

Yeni tarifeler de eskisine nazaran 
milhim miktarda tcnzllat yapll~tir. 

I~ 

- Turizm i~lerine son y1llarda ~'k 
ehemmiyct veriliyor bay Amca ... 

Tehlikeli yerlar 
Levha konmasi 

cumartesine 
kadar bitecek 

Deniz kazalanna rnani olmak ilzere 
sahillerde iagirn, anafor, kuyu gibl 
yerlerin tesbitl ve buralarda denlze 
girilmemesi it;in levhalar konulmu1 
belediye reisliglnden belediye ~ubele
rine bildirilml~tl. Her belediye 9ubesi 
kendi sahillerindeki bu tehlikeli yerle
ri tesbit etmi9 ve buralara sabit lev
halar koyrnaga ba~lam1~trr. Levhalann 
konulmas1 i~i bir hafta it;inde lkmal e
dilecektir. Belediye reisligi bu i~aret
leriu cumartcsine kadar tamamlan
rnas1ru emret~tir. 

lstanbulda bin kadar ilkmektep 
muallimi terfi edecek 

istnbul vilayetindeki ilk rnektey 
muallimleri ic;inde bu sene k1dem ka
zanmak suretlle terfi edecek mual
limlerin listeleri tesbit edilmi~ ve tas
dik edilmek ilzere Maarif vekAletine 
gonderilmi~tir. 

Bu listeye gore bu sene istanbulda 
terfi edecek muallimler bine ballg ola
caktir. 

Eski konaklar 
Y angina kar,1 tertibat 
alm1yanlar hakk1n.da 

zabd tutulacak 
Kat kat kiraya verilen eski ah~p 

binalarla gene bu binalardan pansiyon 
tarzmda kullamlanlann yangm tehli
kesine kar~1 st1. dolu kova bulundur
mak ve saire gi'bi tcrtibab haiz olma
d1klan anla~1l1n19tir. Belediye bundan 
cvvcl yapbg1 bir tamimde bu kabll bi
nalarda mutlaka bu tertibatm bulun
durulmasm1 bildirmi~ti. 

Belediye reisligi tarafmdan f?Ubelere 
verilen bir emirde belediye zab1tas1 
mernurlannm bu gibi ah~ap panslyon
lann s1kl surctte kontrol cdilmesini ve 
yangma kar91 tertibah haiz olm1yanlar 
haklarmda zab1t varakas1 tutulmasm1 
bildirmi~tir. ---· 

KoylOler i~in alfabe 
Koylerdeki ilk mekteplerde bu sene

den itibaren okutulacak olan yeni Al
fabclerin bas1Imas1 bitmi~tir. Tama
mile ameli bir ~ekilde ve talebeyi bir
ka~ hafta i~inde okur yazar vaziyete 
getiren bu alfabelerin memleketin her 
tara!mda be~er kuru~a satllmas1 ve bu 
fiatten fazla para istenmemesi rnaarif 
vekaleti tarafmdan Maarif mildiirliik
lerine bildirilmi~tir. 

Corradina Mola konseri 
Bir milddettenberi istanbulda bulu

nan italya kraliyet akademlsi biiyiik 
rniikafatiru haiz rnatmazel Corradina 
Mola tarafmdan bu ak~am saat yirml 
birdc Tepeba~1 anfiteatrlnde bir kon
ser verilecektir. Konscr tstanbul vall
si ve belediye reisi Muhiddin Ustiln
dagm himSc)'esi altmdadlr. Profesar Ce
mll Mesud, Berram, Lasg_enzy, Clazer, 
Capella, Romana, Kutulas Golber Mel
kenstein de konsere i~tirak edecekler· 
dir. 

Sevimli artistin konserinin c;ok ral· 
bet gorecegi ~ilpheslzdir. 

... Meselft istnnbula gclen 
lar... · 

Ekmek fiatleri 
Francala 20, ekmek 

10 para ucuzlad1 
Uzun milddettenberi un ve bugday 

flatlerinde bir degi~iklik olmadl~1 ic;in 
ekmek ve francala fiatlerinde de de
gi~iklik yaptlarmyordu. 

Belediye son haftalardaki piyasa dP
g~kliklerini goz oniine alm~, ve diin 
toplanan ekmek narh komisyonu ek-

'mek ve francala fiatlerini bir miktar u
cuzlatmaga karar verm~tir. Francala 
16,5 dan 16 lru~, birlnci nevi ekmek 
11,~ kuru~tan 11 ku~ 10 paraya ikln· 
ci nevi ekrnek de 10,30 paradan on bu
c;uk kuru~a indirilmi~tir. 

Bugday piyasasmm son vaziyetleri
ne gore fiatier tenzilata dogru gitti
ginden ckmek fiatlerinin bundan son
ra daha bir miktar d~cegi funld edi
liyor. 

1tne nerede kayboldu ? · 
MIS1r prcnseslerinden bayan Fatma 

nm Beyoglunda bir berber diikkAnmda 
gogsi.mdeki klymetli blr ignesinin kay
boldugu yaz1lm1~ti. Polis 2 nci ~Ube mu
diirlyeti tahkikata devam ediyor. Ka
dmm ignesini bcrber dilkkanmda mt, 

yoksa sokakta dol8.{i1rken mi kaybet
tlgi heniiz tesbit edilememi~tir. Bu 
hususta kendisi de ~iipheli oldugunu 
saylemektedir. Diln bir~k kimselerin 
ifadelcri ahrum~trr. 

Bir ~ocuk denizde boiuldu 
BaklrkOyiinde kasap c;1rakhg-I yapan 

Fethl admda bir c;ocuk diin denlze gir
~. yilzmek bilmediginden dalgalar 
arasmda ~1rpmmaga ba~lam~tlr. Fet
hiyl goren bir kay1kc;1 yeti~erek sudan 
c;lkarm1~ ve polise teslim etm~tir. Fet
hi hastaneye kald1rtlm1~a da biraz son
ra olmii~tiir. 

Kad1n meselesi 
lki karde~ bir kad1n1 

yaralad1 
Tahtaknlede oturan Suheyla admda 

blr kadm a~am i.izeri sokaktan ge~er
ken kendisile milnasebct peyda ctmek 
isteyen Haydar onilne ~1karak kadlna 
sarkmtlllk etmege kalk1~1m~br. 

Kadm bu dcfa da kendlsini kovun
ca aralannda kavga ~1knu~br. 0 sira
da Haydarm kardc~l Yusuf da kavgaya 
kari~m1~ ve ikl kard~ bir olarak b1-
~aklanru ~ekip kadllll vucudilniin bir
~ok yerlerinden tehlikeli surette yara
lami~ardlr. 

Vakaya polis el koyrn~, Sil
heyl! 010.m halinde hastaneye ka.ldl
rilm1~ttr. Haydarla karde~i Yusu! ya
kalanarak adliyeye teslim edilml~ler
dir. 

Bir yankesici dort bu~uk ay 
hapse mahkum edildl 

Fener clvannda Mehmed ve Salih 
ad.larmda iki ki~inin ceplerinden sa
aUerini c;aldlktan sonra Aksaray civa
nnda Ziya adlnda bir adamm da pa
ra bozdurmak bahanesile be~ liras1m 
allp sa~maktan suciu Hiiseyinln mu
hakemesi di.in ili;iincii ceza mahkemc
sinde yap1lrru~br. Muhakeme netlce
sinde Hiiseylnin suc;lan sabit oldugun
dan dort ay ve on be~ gi.in miiddetle 
hapsine karar verll~tlr. ... ,. 

v v \.. \..-"'_./ 

45 kule 
Beledige bugiin
lerde gerlerini 
kararla~tzracak 
Belediyenin 45 il!n kulesi yaptir· 

mak i.izere model ve resimler hazirla· 
dlgm1 yaz~tlk. Kulelerin yerleri her 
belediye ~ubesi tarafmdan yaptlan teb
ligat neticesinde belli olacaktir. Siirp 
Agop mezarllg1 arsas1 gibl beledlye ma
ll olan miisaid sahalarda bu lruleler· 
den b8.{ika illn i~in geni~ duvarlar ay
nlacakt1r. Biiti.in bunlar tayin edildik
ten sonra ~hrin geli~l gilzel yerlerine 
ll!n asllmas1 menedilecektir. 

lki ~ocuk yaraland1 
Fenerde Zeki adlnda bir c;ocuk ko

va ile su ta~irken dii~mil~, b~mdan 
tchlikeli surette yaralanrm~tir. 

Beykozda Kavakdere caddesinde otu
ran yedi y~mda ~inasi ile he~resl 
Nihal dCin sokakta oynarlarken birden
blre yagmur b~Ia~, ~uklar ka~
rnak istemis;lerd!r. 0 s1rada ~inasi dil· 
~erek sag kolunun damarlanru yerde 
bulunan cam par~alan kesml~tlr. Ya· 
rasmdan f azla kan zayi eden ~ocuk 

soz soyllyemlyecek bir halde hastaneye 
kaldmlm1~trr. 

Hayvan iirktii 
Bir kad1n araba albnda 

kalarak yaralancb 
Mehmed admda blr ~o~il di.in ~op 

arabasile Kas1mp~a caddeslnden ge
~rken birdenbire hayvan ilrkmil.f ve 
arabay1 silriikliyerek ko~maga bqla
rm~hr. 

O s1rada yoldan g~en Zeliha adln
da bir kadln arabanm altmda kalarak 
tehlikell surette yaralannu~trr. Zeliha 
hastaneye kaldmlm~, kaza etrafmda 
tahkikata girl~ilm~tir. 

GOrOltulO bir kavga 
Fatih civannda Malta ~ar§1smda ()... 

mer ve Osman adlnnnda iki ~i kav
ga etml~lerdir. Bunlardan Osmarun 
kaymvalidesi Fatma ile kansi Hacer de 
kavgaya kan~m~lar, hepsi biribirlerl· 
ne girerek ortallgi alt iist etml~lerd!r. 
Gelen polisler zorlukla kavgac1lari ayi
rarak tahkikata ba~lam1~lardlr. 

Profesor lhsan Sarni geldl 
Bu y1l Londrada a91lan mikrobiyo

loji kongresine Tiirklye namma ~tlrak 
eden profesar ihsan Sarni Londradan 
~hrimlze donmii9tilr. 25 temmuzcla 
~llarak on gi.in devam eden kongre
de muhtelif rneseleler gor~illm~Ulr. 
tt~ sene sonra a~1lacak kongrenin Nev
yorkta aktedilmesi kararl~tlnl~tir. 

~ark vi14yetlerine seyahat 
I>Ordiincii rmntaka umum milfettifl 

bay Tahsinin te~bbiisil iizerine, ~k 
ve Garp vilAyetlerl halkl arasmda sa
mimi bir kaynal?ma temini maksadile 
~k vilayetlerine 150 ~llik bir heyet 
gldecegi yaztlm1~t1. Heyetln seyahatl
ni milteakip ~rk vil!yetlerinden de bir 
heyet garp viIAyetierine gelecektlr. 
~rktan bOyle bir heyet gelmesl i~ 
davette bulunmak iizere rnuhtelif vi
lAyet heyetleri 13 agustos tarlhinde ts. 
tanbulda toplanacaklardlr. 
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... Yedikule, Topkap1 surlanru ra-1 
hati;a seyretsinler di ye ... 
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... Surlann dl~mda, bir ba~tan bir 
ba~ asfalt yol yaplldl ... 

Sahife 

ARADA SIRADA: 

Yeni eglencelerimiz 
Bir gun, bir milessescye varidat an

yanlar arasmdan biri ~1kti: ~ehrin ha
tm sayilanlan toplanahm, buyilk blr 
silnnet diigiini.i tertib edelim, dedi. 
Dedigi yap1ldl, halk seve seve para 
verdi ve verdigine pi9man olmadt, 
«;ilnkil silnnet diigilnii h&kkile haz1r
lan1n19, davetli ve seyircilelin hem isti
rahatleri, hem eglenceleri temin edil· 
mi~ti. 

Ertesi sene, b~ka bir milessese ken
dl menfaatine blr cTabesabah lubl
yab ve cellb1 nariye.> hazirlad1. Bu da 
rnuvaffak oldu ve daha ertesl sene bir 
vapur tenezziihil ynp1ld1. Bu da Iayi
kile b~nld1. Ondan sonra bu siin
net dilgilnlerl, cTabesabah lt1biyab
lar vapur tenezzilhlerl, elab1 nariye
ler iptizale ugrad1. Hemen hernen her 
rnilcssese, varidat tcmini i1tin bu aynt 
~arelere ba~ vurdu. Bu gibi i~erden 
anhyan anlanuyan b~a ge~ti, bir 
bahc;eye irili ufakh bayraklar as1ldl, 
blr vapur ampullerle donabld1, blr 
kac; fi~k abldl, bir tiyatroda iki saat
lik bir oyun fecre kadar uzabld1 ve ni
hayet halk propag:mdasi yap1lan et
lencelerl bulamad1gm1 gorilp anl:iym
ca, bu gibl milsamerelere gltmez oldu. 

Zamanla eski m ilsamerelerin islm
leri degl~ti: K1r balosu, rnehtap {ileml, 
baHt;e etlencesi, ate~ oyunlan, Ker
mes oldu ve bu eglencelerde halka 
yepyeni numaralar gosterilecegi taah
h ild edildi. 

ilk lor balosu, b3h~e e~lencesl, atef 
oyunlan, Kermes halkm tecessiisilntl 
uyand1rchti it;in ra~bet g<Srdil. Fakat 
itiraf etmek llzlmdlr, kl bu milsa.me
relerin reklA.nu yaplhp, blletlerl sabl• 
dlktan sonra hallon lAyikile ne latl
rahatlerl temin edlldl, ne de ellenc. 
leri ve halk nasll 1ilnnet: diililnil. ta
besabah lftbiyat, elAb1 nariye, V&IJU' 
tenezzilhlerlnden ~map bafladllt. 
bu yenl isfmll mfisamerelere de rafbe
tlni azaltt1. NUll, her sene da1ia teq 
tertib ed.llen yerll mallar serglalnl 
yilz c;evirdise, bu milsamerelere de a
kas1m d5ndU. ~ 

Hayir milesses~lerinln ve:!:= 
miisamerelerden hallo soAut 
i~in, bu milsamerelerl iptizale utra• 
mamally1z. Vadedilen, reklA.nu yapll 
Ian her ~eyi aynen tatblk etmell)'lll. 
Bunun ic;ln de her mtlessese fUbesinlll 
aklma gellnce, akhna geldili Yerdf, 
aklma geldigt gibi bir eAlence tertm 
edip para t-0plamasmm onilne ge~me
llyiz. KlZllay, Hava kurumu, Qocuk:la
n koruma cemlyetl gibi mUesseselerl· 
mizln umumt merkezlerl, senede ikt :tf. 
re • bir yaz ve blr de ~ • 1~ b~ 
mernlekette cidden hat.in sayilan ka
dm ve erkekleri koyarak birer eglence 
tertib etmelidir ve bu eglence terttb 
haklam nahlye ve ocaklara b1rakma
mahdlrlar. 

Tabesabah ltlbiyat iflA.s edlnce yerl
ne Kermes! koyduk ve tabesabah ld
blyatm iflas rnesuliyctlni mazlye yilk
lettlk, bunun icln 9ok titiz davrarup, 
yeni eglencelerimizi ifl!s ettirmemete 
~al19mahyiz. 

s. t. 

Bir ambardan ~uval ~ala~ 
3 ki1i tutu ldu 

Salih, Utif ve ibrahim adlannda 
u~ ki~ geceleyin bir levaZllU amban
nm penceresini klrarak i~eriden birt;01C 
~uval ta.lnu'1ar ve bunlan Abbas ad.In· 
da birine satrn~lard1r. 
u~ su~u diin adliyeye verilml~ler, 

Sultanahmed sulh ceza mahkernesl ta
rafmdan sorgulan yapllarak u~u de 
tevkif edilm~erdir . 

B. A. - Qok guzel, fakat aksilige 
bak ki seyyahlar evveia. nhbma c;i

karlar, sonra ~ehrin i~indcki sokak
lardan gec;lp surlara giderlerl ... 



lspanyada bu hafta bii
yiik bir harp bekleniyor 
lki taraf ta buyuk haz1rhk yapmaktad1r. Hukumet 

askerleri baz1 muvaffak1yetler elde ettl 
Paris lC - ispanyada iki ta.rat da 

yem bir harp i~in hazrrlaruyor. Hiiktl
met kuvv€tlerl milllim muvaffaloyetler 
elde ettigini bildiriyor. Asiler lse bu
nun aksini iddia ediyorlar. 

i.spanyadan gelen baberlere gore hii
kftmet kuvvetlerinin Elcezireye asker 
¢tarmas1 beklenlyor. tspanya Dahlll
ye nezareti asilerin Burgos, Valladollt, 
Kordubada ~ok fena vaziyette olduk
lanru, yi:yecekleri kalmadlguu bildiri
yor. Oviedadald asiler tes1im olm~lar
chr. 

Burgosta komilnlst amelesinin ~fl 
Dimas Madariaga idam edilm4tir· Asl
lerin elinde bulunan Jaime zirhlls1 
Elcezireyi bombardunan etmlftlr. 6 
olil, 20 yarab vardlr. 

B'OYtiK B1B HARP BEKLENiYOR 
Madrid 10 (A.A.) - Havas ajansllllil 

Gouadarrama cephesindeki muhabiri 
diinkil giiniin hiiktlmet kuvvetlerinln 
muvaffaklyetleriyle dolu oldugunu bll
dlrmektedir. 

Sabahleyin f ecir zamaru, asilerin 
mart aymdan beri glzli olarak hazirla
Dllf olduklan siperleri bombard1man 
edil~tir. Bundan sonra hiiktlmet 
lruvvetleri bir c;evirme hareketine te
febbus e~erdir. Bu hareket, ilerle
~tir. Aqam Gouadarrama kuvvet
leri ilc; giinden beri Naval Peral de Pi
nares'de icrayi harekit etmekte olan 
albay Rubionun kuvvetleri ile birle~ 
~tir. 

Komiinist mebuslardan La Passio
cmaria ile Jose Diaz mllislerin aJ)a,Jan 
arasmda cepheyi ziyaret etmiflerdir. 

Hilkumet kuvvetleri, gece yeni meo
dmni tahkim et~lerdir. Nilud ta
arruzun bu mevzilerden 11apll:Fnt¥1 
•uh~ldir. Bu haftanin baf'la.nlJi
cmda kat1 lnT muhare'be wkwl gelece-
1' tahmin olunmaktadir. 

IKt Ast BiRLE~h'ORMU~ 
Paris 10 (A.A.) - Sol cenah miinte

hasmm nqlri efkan olan le Jour ga
r.et,esintn husual muhabirinln ispanya
dan blldirdlgtne g6re general Franko 
lle general Molarun kuvvetleri bu aym 
seldzinde saat 16 da Badajozun 17 ki
lometre garblnde yekdigeriyle lltisak 
peyda etmege muvaffak olmu.,Iardlr. 

Albay Ortiz Femandez,ln kurn&Jlda
smda evvelld sabah Huelva'dan hare
ket e~ olan Jruvvet de Salamanque'· 
dan hareket etnli~ olan albay Gracia 
l'.scanezi'nin kumandasI altmdakl lruv· 
vete miilW olm~tur. Telefoncular 
ild ordunun telefon hatlanm yekdlle
rine bagJannf!ardJr. Bu suretle Sevil
le ile umuml kararglh olan Burgos 
arasmda telefon irtibat1 temin edil
im.,tir. 

Bu ha!tamn ilk giinlerinde kat'i bir 
muharebe vukua gelecegi tahmin edil
mektedir. 

SAINT SEBASTiENDE VAZiYET 

Bend.aye 10 (A.A.) - Saint Sebas
tlendeki hiiktlmet kuvvetlerinln ya
kmda taarruza g~ecegi tahmin olun
maktadlr. 

Blitiln gece as1 kuvvetlerin karakol
lan her hangi blr sUrpriz karftsmda 
kalmamak i~ln biiyiik bir faallyet gas
te~erdlr. 

Ort&ida do~ bir ~yiaya gore asi
ler Oyarzun'dan takviye Jntaati ~
Janbr ve 1nma taarruza hazirlanmak
tadlrlar. 

:IK.t Ast GENERALIN V AZtxErl 

Barselone 10 (A.A.) - Katalonyai 
jeneralltest bafvekill divam harbln 
yarm as1 general Ooded ile Burral hak· 
kmdaki hilldimlerinl vereceginl blldir
miftlr. 

S1hhiye vekili Y ozgadda 
Viliyet dabilindeki muhrcirlerin 

vaziyetini tetkik etti, bastanenin 
a~1l11 resmini yapb 

Yospct hutaneslnln apliu IW'"lnde mllldJe 'ftkDI Befik 
Saydam ff .,..,. erUm 

r02fad 9 (Akfftr') - Orta Anacfo. Veld.l bagOn Coruma m\ltevecclhen 
Juda ~erin vulyetini t.edJdt ~ llareket etmiftir. 
llJ8ha&e ~ Slhhat ve ~timal mu- ------
&ftllet vek1l1 Refik Saydam, yanmda Kom1uaunun 8fYUlnl q1rd1, 
llkAn umum mildii111 Cevdet ve ~ fakat ~buk yakaland1 
U tett141ye relai Fuad olduiu balde Dolapderede oturan Bama ac:lb gen~ 
Ympda gelmiftlr. Veldl FakJh lstul- '* kadm nlenmet t~ tendbdne JA
JOllunda 'ftll, llhhat mUdiirii, jandar- mn gelen ~ efY&Yl par8S1Z te
ma m1mandam ve dlier RV&t tarafm- clUik etmek maJrsadtJe gtslJce lmmfu
dan karfdamm,f, lptlda Bojazby~ ka- 1U bayan Fehimenln evine girm1ftlr. 
mma gtdUmtp;tr. F.sma, komfUsUna ait lkl kat elbise 

Slhhlye vekill burada yerlqtlrllen ve lkl ~ Jakarpfn lle ~m&f'r talam-
~menlerin ftZlyetile Jl.)andan all:- lanm &fll'&l'8k ka4;1Dlf, fatat anw 9Qk 
IEadar olmUf, ft)lmlzln ~'fD'BSJndan ~en yaJratanvnflu". 
dolayi mmmunlyet beyan etmiftir. 

Buradan Terzlll kaphcalarma gidll
miftir. Bu kaphca tarih1 derirlerde 
bile f(>hret kazanm1' blr tlfa kaynail
dll'. Burada b1r mUdet istirahatten 
IOl1l'a Yozgada gelmlftlr. Yozgadda 
yenl yapllan hastabanenln ~~ resm1 
dtin yaptlnuftlr. Hastane binasmm 
etraf1 binlerce halk ile dolm~tu. Bu 
mtinasebetle bir ~k nutuklar &Oylen
mff ve 8.lhhlye vekill kordeleyi keserek 
a¢lf resminl yaplDJfU.r. 

Ecnebt ve akalllyet mekteple
rlne tayln edllecek muallimler 

Bcnebl ve ekalllyet mektplerinde 
bulunan al~ kadar miinhallere ye
nlden tayln edilecek mualllmler hak
kmda Maarif idaresince ka.rar verilmif
tlr. Bu karara gore miinhallere ilk on
ce mualllm mektebi mezunlan, sonra 
Use mezunlan tayin edilecek ve bun
lann tayinile de miinhal kahrsa miin
hallere tinlversite mildavimlert vekAJ.e.
ten tayin edileceklerdir. 

Olimpiyadda 
Diinkii giire§ musaba

kalann neticeleri 

Berlin 10 (A.A.) - Oreko -Romen 
giire~: 

Yan orta sikletler finall: Birincf: 
Svedberg (isv~), iklnct: Schaffer 
(Almanya). 

Ha!if sikletler finali: Birinci: Kos
kela (FenlAndiya), fkinci: Herda 
(c;ekoslovakya). 

JfMNASTlK VE BISIKLET 
MOSABAKALARI 

Berlin 10 (A.A.) - Jimnastik: 
Yedl eksersizden sonra ekiplerln 

tasnifi: Birinci: FenlAdiya, 483.069, 
ikinci: Yugoslavya, 463.001, U~

cu: Japon, 443.228. 
BerHn 10 (A.A.) - Bisiklet: 
100 kilometrellk yol ~: Birlnci: 

Charpentier (Fransa) 2 saat 33 daki
ka 5 s., tkinci: La Pebia (Fransa) 2 
mt 33 dakika 5 1/10 S., ti~ilncii: Nl
evergelt (isvi~re) 2 saat 33 dakika 
5 4//10, Milletler arasmda tasnif
te: Birinci: Fransa, ikinci: isvl~re, , 
u~iincii: Bel~llm. 

FUTBOL MCSABAKALAIU 

Berlin 10 (A.A) - Futbol: Bugtln 
ogleden sonra Avusturya lle Peru 
arasmda tekrar bir ~ yaptla.cakbr. 

Berlin 10 (A.A.) - Peru talom1 
Avusturya tmnu ile tekrar ma~ 

yapmak ilzere lsbatt vUcut etmedi
ilnden Avusturya takum hiikmen ga
lip gelerek domi fimle kalm1~1r. 

Fotograf sergisl bugQn a~1hyor 
Festival ~nllkleri milnasebetlle ter

tlp edilen fotograf serglsi•bugiln saat 
on altl bu~ukta w.11 ve bcledlye relsl 
B. lluhlddfn ttstttndagm bir nutklle 
Takstmde Cumuriyet lbidest kai11-
81Dda EmlAk firketlnin yenl yaptlrdl-
11 blnada a~1lacaktir. 

Cocuklarm Cocuk bah~esine 
raibetini artt1rmak l~in 

blr karar 
Muhtellf semtlerdeki mekteplerde 

89llan puit ~ bu1 ~erln 
~ocuklanru gondermedikleri goriilmut
tiir. Maarif miidiirliigii, ~ocuk bah~e
lerinin tests maksadl etrafmda mahal
le miimessllleri Vasitasile ~ocuk vell
lerinln tenvlr edllmeslne karar ver
mi.ftir. 

Atinada bir heroin 
kBGBkGISI tutuldu 

(Bq taraf1 1 incl sahif""e) 

rQldiikten sonra Anl blr b:iskm yap
maga karar vermi~erdir. 
~ef HakkI ile metresi ve Yunanll 

1p1pkac1, bavulu bir otomobile blndi
rerek beyaz rus atistinln amcasimn 
evine gotilrmii~lerdir. 

Aradan yanm saat ge~tikten son
ra Yunan polls memurlan anmzm 
eve glrdlkleri zaman, F.frel Hakklyi, 
bavulun gizli bir kapaguu kaldlrarak 
l~den 2 ldlo heroin ~ ve ya
mnda metres! dururken ciirm\1 met
hut hallnde yakaJam1~r. 

YUJ18Jl pollsleri garson lle metresl
nl ve 1p1pkac1yi derbal tevflk, ild ki
lo herohll de milsadere ebnlflerdlr. 
Efref Hakla karakolda fU ifadeyt ver
mlftlr: 

- Bavulun I~ heroin bulun
dulundan haber1m yoktu. :tstanbul
dan blr doatum bu bavulu burada 
lllr tamchgma talDlk - tes1lm .. 
m1ftl. O adam gellp bavulu benden 
arayacaktl. 

- :Bavulu aana veren rutnmm cd1 
ne? 

- Aduu habrlanuyorum. 
- Bavulu senden ldm alacakb. 
- Onu da t.anmuyorum, o gellp 

ben1 arayacatti. 
Oarsonun metres! polislerln sual

lerine '11 cevab1 vermlftlr: 
- Benim bu ~ten hie; haberim yok. 

Dostumdan bu bavulu ne yapacai'J.
m sordum. Bana alt olmnyan 141ere 
kan~manunu sayllyerek tersledi. 

Yunanll ~pkac1 da bu gibl kac;a
makh bir ifad'? vermiftir. Yunan za
bltasl bunlann beynelmllel blr ka
~c;i ~bekestne mensup olduklan 
kanaatlndedir. 

Habe,istanda 
Libayah kuvvetler Harrar 

civar1nda bir dag1 
i1gal ettiler 

Roma 10 (A.A.) - Adls-Ababadan 
bildirildigine gore Libya flrkas1 lruv
vetlert Harrar istikametinde Oaramo
ulata dagm1 i~al e~lerdir. 

Libyall kuvvetler, lid ay dagllk m.m
takalardan g~ek mecburiyetinde 
~- Bu mmtaJraJara flmdiye 
kadar hi~ blr Avrupah ayak b8Slil1f 
degtldi. Bu mmtakaiar ahalfsl, bir gd
na mukavemet gastermemektedirler. 

Onlversfteye 15 d~ent alm1yor 
finlversitedekl miinhal d~tllkler 

l~ln bu sene eylillde bir imtihan yap1-
lacak ve bu imtihan neticeslnde yeni
den on ~ d~nt ahnacaktlr. 

11 Agustos 936 Sah ( 
18 hafif musiki (plfilt), 19 haberler, 

19,15 muhtelif plAklar, 20 keman solo 
Stiidye sanatkArlan tarafmdan, 20,30 
Stildyo orkestralan 21,30 son haberler, 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansi
nm gazetelere mahsus havadis servl.sl 
ftrilecekfu. A 

U Afustos 936 ~ba 
Istanbul, 18 Orkestra eserleri (plAk)', 

19 Haberler, 19,15 Hafif par¢ar ve 
TilrkQe operet ve .flllm pa1'9alan. 20,SQ 
Stildyo orkestaralan, 21,30 Son haber· 
ler, Saat 22 den soma Anadolu ajanst .. • 
nm gazetelere mahsus havadis servisl 
verllecektir. 

$1tli Cocuk eslrgeme 
kurumunun mQsameresl 

$ffll COCuk Emgeme kurumu tara
fmdan Belvii bah~eslnde bu skpm 
blr milsamere tertip edllmlftl. 

I 
Havamn yagmurlu ve yerin ~ 

B O R S A I murlu olmasl dolayislle milsamere cu· 
_ _ ma akpnuna birakllmlftlr. 

Istanbul 10 Aiustos 1936 Fatihte sonnet dOiOnQ 
(AK~AM KAPANif1 F1ATLERI) Fatih kazas1 Horhor semt ocaiI ta-

Esh•m Ye Tah'flJlt rafmdan cumartesi giinu Pertevnlyal 
li8es1 bah~de siinnet diigiinii ter

lst. dahDf 96,SO It B. Hamiline 9,90 Up ediJ.mi.ftlr. Siinnet diiiilnil ~k par.. 
Kuponauz 1933 • Mleal8 8S,- 1ak olmuftur. 90 c;ocuk siinnet edil.mlf-
lltikraD 96,SO T. C. Merkes tlr. 
OnJtiir~ I 22,80,- Bankw 7S,- ~llllllmllllllll---=-==--======--

• n 20,90,- Anadolu blue 26,35 ISTANBUL FESTIVAL KOMI~ 
• DI 21.~,- Telefon a,so SI BA$KANLIGINDAN: 

Miimessil I 47,70 Terkos 12,50 
• II 46,4S Omento 10,70 f$ehrimizde tertip olunan ~er 
• HI lttihat detfr. 8,40 dolayisile Taksim meydarunda Em-

it Bank8Sl 9,90 Sark • 0,70 Wt firketi binasmda hazftlanan Fo--
(Para (~k llatlsl) tograf sergisinin a~llma torenl 11 

19 aguatos 936 sah gttnil saat 16,30 da 
Parfa 12,03,- Prat ,14,40 yaptlacaktir: ~ 
Lonclra 634,SO Berlin 1,96,95 
"'-York 79 10 Memleketimizin tarih, giizelllk ve ,....,... • ,- Madrit 6, 10,56 Miiano 10 06 44 ikt1sadl tn1rif8f baJnmmdan tesbft 

' ' Belsncl S4,5S,S4 etmek gayesile tertip olunan bu 
~U:-evre ~:::~ Z1oti 4,20,38 serginin ~Jma torenlne fChrimizde 
Brilbel 4,70,17 Penro 4,29,36 bulunan saylavlarmnzla matbuati 
Amaterdam 1,16,72 86kref 107,14,40 mensuplarumz ve blltlmum mtinev-
Sofy 61.1 0'2 58 M k 24 96 70 verlerlmiz davetlldirler. a ;,, , os ova , , --------· Nobetc;i eczaneler 
~11: Pangaltlda Narglleciyan, Tak

sim: IJmonciyan, Beyoglu: :tstiklAl 
caddesinde Dellasuda, Galata: Ka
rakByde Hi1.seyln Httsntt, ltammP&fS: 
Mileyyed, Haskoy: Aseo, Emint>nil: 
Agop Minasyan, Heybeliadn: Halk, 
Bilyilkada: Halk, Fatih: Veznecller
de finlversite, Karagfunriik: Ahmed 
Suad, Baklrkoy: istepan, Sanyer: 

Asaf, Aksaray: E. Pertev, Befiktq: Vldln 
Kachkoy: Pazar yolunda Rlfat Mfun
taz, Modada AlAeddfn, t>'skiidar: 
Merkez, Fener: Fenerde Emllyadi. 

TAKSIM BAH<;F.SINDE 
ts ve 16 Atustosdaki biiyiik mii

aamere ve siinnet diipniiniin tafsi
llb illn siitunundachr. 

mJCayad i~ bah~ye miiracaaL 

3 perde 

Tiyatro Festivali 
11 Atustosd•n 16 Atustosa bdar 

TEPEBA$1 BAH~ESUIDE 
Bu ak~am aaat 21 de 

~~-~ ~!y~va:r ~ !!.!va¥!! 
takdirde temsil FranslZ tiyatro1unda verilecektir. 

BULMACAMIZ ,. 
Soldan Bala : l 

1 - D6fe1ne1e serllen ('1) tie (2) s 
2 - Bir nevi d&}eme tahtaa .(4) a 

Benfr Cl> 
3 - Kirk para (5) Edat (2) • 
4 - Dlfl k6pek (8) I 

5 - Flldr (4) Benzer, - (2) 
8 - Slfat edati (2) Sonuna blr 

6 

c&> koJlm bl~ olsun (3) 7 

., - ttst.e gellp yaJraJAINllr (8) Ku- • 
mri (2) 1--1--1--1-

8 - Ki>rpe deflll (') 8lJ8h (4)' 
9 

9 - Arza meftlUp (4) ,. (5) 
10 - OcUln9 verme (5) Bual (2) 

Ytlkardan ~: 

1 - BWdimdar (4) Damuda 
akan (3) 

2 - Biiyilk (3) zartf (5) 
3 - Tiirkii (5) Ana mensup (4) 
4 - sonuna bir er> koyun ~t ol-

sun (3) Qekince uzayan (6) 
5-Temrln (4) 
6 -. Ortti (4) Nida (2) 
'I - Meydanda (4) c;okiintii (5) 
8 - Toplama (3) HAya (2) 
9 - OOz at~ (5) Cerahat (4) 

10- Qevlk (4) Kellmeyi uzatma (5) 

laMn ala: 1 - Oeltndk, I -
Blllr • A.Jar, 3 - IMll • Ten, ' -
:ta - Ubur, 5 - Nilll • Ane, 8 -
Talan - Mi, 7 - Zalt - Var, 8 -
Savt - Tan, 9 - Kena - l'aJda, 10 -
:ta-Kat-An. ; 

Yubrdan a'8it: 1 - Oelln - Kie I 
2 - Esasat - Ses, S - Lim - Bazan, 
4 - 1rt - :blve, 5 - Alt, 6 - CU
bant - Fa. 7 - ty - Un - Tq, 8 -
Katre - Vay, 9 - Re - Manda, 10 -
Nadir - An. 

-

J 



U Agustos 1938 

T A 
Bir kerre daha yazdlydnn. Yine ya

ziyorum. 
<;all~ ins:imn dinlenmesi bir hak 

lllldlr? Degil midir? 
Degilse, yazd1klanm vc yazacakla

rinun sizce manasi yoktur. Fakat 
Cllnlenmeyi bir hak olarak kabul edi
yorsamz yazdlklanma ve yazacakla
nma da hak ver1niz. 
· Ucretle c;alI~an, mcmur, munevver, 
~gi gibl :!nsanlann bi.iyillt blr ekse
riyeti bizde ctafib den!len ~eyi yal
ruz mekteb mral:innda okurkcn bilir
for. Ve bu m\?ktcb tatillerini biitiin 

T • 
I L 

omiirlerince bil• daha gect gelmez se
vineli bir ~ocukluk rilyasi gibi ha!1-
zalarmda ta~rlar. 

Oysaki on blr ay !tah~~m bir insa
nm bir ay, hie; olm~zsa on be~ gi.in 
s1rt iistii yat1p dinlenmesi, goluk go
cuguyla hi~ olmnzsa on br~ giln «dag
dagai hayat1> dii~iinmeden ya~ya
bilmesi kadar Mgari hak var Illld.lr? 

Ucret i~lemek ~artiyle ytlllk tatil
lcrin kabul edilmesl lazimchr. Bu li.i
zum ilzerinde israr edilmeli. Bu en 
b=:.sit h:tkkm tahakkuk etmesi ge-
rcktir. Orhan Selim 

-.itatl:.lllUHHftllnllllllllllllllllllllllllHIUll&llllllllftlHllllHlllUHlllllUllllUlllllllllllllllllllllllllllDllltHllUtltllllltllHUlllllllllllllUllUltfUllllll"AD 
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ZAYIFLAl\IAK QARESi 
Bayanlara tavslye edelim mi? .. . 
Avustralyada Tui dencn bir ku~ 

var. Bu ku~ kl~n ko~esinc ~ekiliyor, 
yazdan topladlklanm yiyor ve biiti.in 
~ yerinden k1m1ldam1yor. Besiye ya
tmlnu~ kaz gibl yaglnnd1k~a yagla
ruyor ve yaz gelince, ne u~acnk hall 
knl1yor ne de ad1m atacak ... 

Bunun iizerlne ne yap1yor dersl
niz?... Gagasile gogst;'""lii ynnyor, 
yngln11m bo~alt1yor ... 

:l.\lm~HUR GAZETECi 
Eski MlsirWann karafntma k:inat

larma yazi hakkedip gazcte gibi hel
ka dagittlklarm1 yaznn~tik; amma 
bu gezetelerin muho.rril'leri kimdi? 
Bunu bilmiyoruz; en ski gnzetecinin 
kim oldugu me~uldil. 

Bugtin meydana c;1kti. italyan ga
zctecileri dilnyanm en cski gazetecisi 
~efine zlyafct verdiler. Kim iini~ bi
liyor musunuz? Jill Sezar ... 

Sczann gazetecllcr patronu oldugu 
kimin aklma gelL'"Cli! ... 

VENEDiKTE KUMAR 
Venedik diinynmn en biiyiik ku

mar mer~eziydi. Ridotto gazinosun
da her gece milyonlar <loner ve yaban
c1lar, Venediklilerin parnsm1 alirdl; 
nns1l y1ld1zdo. biz yutulduksa, Vene
dikliler de Ridottoda yutulurlard.l. 
Nihayet 1776 da Doj gnzinoyu ka
patti, kuman yasak etti. 

Mussolini •Venedikte yeniden ku
marhaneler ai;1lmasma izin vermi~ ... 
Tu1izm siyaseti! ... 

Ayni znmanda da Venediklilcrln 
1776 dan bugi.ine kadar kumar oyna
masm1 ogrenmi~ olmalan kanaati de 
var . .. 

AR.JANTiNiN l\iiFUSU 
Arjantinin nilfus sayim1 bitti. Neti

ce anl?1?1ldl: 12.372.965 ki~i. 1914 ten 
beri 4.487.728 ki~i artmi~. En bilyiik 
ve en kalabahk ~ehri gene Buenos -
Ayres: 2.268.137. ntifusu var. 

Bu ~ehri 1535 te ispanyol Men
doza kurmu9tu. 9chrin nil!usu kurul
duktan biraz sonra 13.000 ki~iyi bul
du. Elli sene evvel ~ehirdc 500.000 kl-
~i vardl. • 

Arjantinin merkezi g6z kama~ttran 
bir h1zla knlabal.Ikl~yor. 

K:rrklareli (Seyyar muhabirimiz
den) - Kirklareli vilayeti berberlerl
n1n yeni te~il cttiklcri cemiyctlerin
de ikl giin cvvel yap1lan rnilsa.baka 
1m ihamndn ~ lrml dort ki¢ diploma 
a mak hakk1m kaznnm1stir. Bu sanat
k~r gen~ler nrnsmda gch:diigilm sami
mi birligi !tOk takdire ~ayan buldum. 
Beni de aralanna alarak grup halin
de ~ektirdikleri resmi gonderiyorum. 

KOCASIZ JUZLAIU EVLENDiRl\IEK 
Makedonyada dol~an Yunan kralJ. 

Edessa koyiine ugruyor. Kendisine ~i
~ekler vcriyorlar, kral kil~ilk bir klZl 
alnmdan optiyor. Derken, yilzleri pe
~cli yiizlerce ihtiyar klz kendisine ikl 
yilz imzah bir istida vcriyor ... Edesse. 
k1zlarma art1k kismet ~1km1yormu~. bu 
istidada kraldan koca istiyorlar. 

Kral bu dileklcrini nazan dikkate a
hyor ve bu k1zlari evlcndirmenin gii
zel bir ~aresini buluyor, Edessa koyii
ne en yakm ~ehre bir alay bckar asker 
gonderiyor. 

iNA!\1\1AZSANIZ llESAPLAYIN 

Kai; tanc ceddimiz var! Bir ingiliz 
istatistilq;isi bulmu~. Hesap etmi~. 2000 
senedenberi 139,435,917,489,534,976 
ceddimiz varnu~. 

inanmazsaruz hcsap ediniz! .• 

ISTiDAT 

Bundan nltmi~ sek:iz sene evvel, gen~ 
bir klz, Amcrika milyonerlerinden 
birlnin yaz1hanesine gidiyor: 

- i~ istiyorum, diyor. 
Eline bir kag1t kalem veriyorlar: 
- Bir E?ey yazimz, diyorlar. 
Klz dii~tintiyor, ta~1myor ve bir kil

gi.ik hlkaye yaziyor. Bu hikaye mll
yonerin ho~una gidiyor, klZl katlp 
diye angaje ediyor ve ~al1~myor, ro
man, hikaye yazmaga ~lI~tmyor, 

te~vik ediyor onu. ilk romanma da 
para verip bastmyor. 

Bu klz bugiln Amerlkanm en mc~
hnr romanc1m baynn L. E. Richardstir. 
Yetmi~ cilt l'Omaru vardlr. 

ECZACI BA~VEKiL 

ispanyada hilldimetin zorluk c;ek
tigi bir mesele de yaraltlara yardlm
dir. Bu ~le b~vekil bay Coze Giral 
blzzat me~gul oluyor, yollarda dola
~yor 

Ge~en giin sokakta ba~ sargih bir 
yru:all gori.iyor, S!lrgiyi muayene cdl
yor, begerumyor ve hemcn kollanm 
s1vayip sargiyi i;oziiyor ve pansiima
m biz°zat yap1p yarn.yi yeniden sa
nyor. 

Coze cskiden eczac1 id1. Yaralllara 
gosterdigl bu ala.kn ile halka kendinl 
~ok sevdirmi~tir. 

·ex i~etll seyyar muhabirlmiz Nall, 
1 cemiyet reisl Huseyln Sevim, 2 kA
tibi Ali Oger, 3 ismall Solanen, 4 ib
rahim Bic;er, 5 Feri Sevindll, 6 
ismail Gen~. 7 Ahmed Karagoz.~ s Ka.
~f Tuna, 9 KAzim Aslan, 10 Yusuf 
Salim, 11 Milrteza BatI, 12 Mebmed 
Tiikenmez, 13 Kadri Ovdiim, 14 C&
muldir .) , . 

' 

Digarihekirde 
elektrik 

T esisat bitti, §ehre 
cereyan verildi 

Diyanbckir (Ak~m) - Diyan
bekir elektrik tesisnt1 bitmi~ ve ~ehre 
cereyan veri~tir. Her taraf gecele
ri nur i~indedir. S1caklarm golgede 
38 dereceyi buldugu bu rnevsimde 
vantilfttorler !ml f1nl donmege ba\ila
m1~t1r. 

Yaptlan elektrik tesisatmm muvak
kat kabul mu!UD.elesini yapmak iize
re belediye tarafmdan davct edile
rek dort gun once ~ebrlmize gelen 
miihendis mektebi profcsarlerinden 
B. Bilrhaneddin ile nafm veknleti ta
rafmda:ri gonderilen vekAiet elcktrlk 
ba~ mi.ihendisl B. Hi.iseyin, bu tesi
satI yapan Ganz $irketi elektrik mii
hendisi bay Hamdinin de i~tirftkile 

uzun boylu tcdkikatta bulunmu\ilar 
ve tesisatt fenne uygun bulduklarm
dan raporlanm vermi~lerdir. Bun
dan sonra da ~hre c~reyan veril
mi~tir. 

Elektrik ii!t ay kadar Ganz ~irkcti
nin kantrolu altmda i~lcyccek, bir 
anza olmazsa gene bir heyet huzu
rile kaU kabul muamelesi yap1lac&k
t:ir. :;limdi herkes diikkanma, tlcaret
hnnesine, evine clektrik 3.lmnkla me~
guldiir. 

Trakyada hareket 
Muradh koy iken bir 

kasaba oldu 
Muradli (Ak~am) - Bir iki yll ev

veline kadar ale lade blr koyden f arkl 
olmiyan Muradh, g~en y1l yapJ.lmi~ 
olan 800, bu yil da temelleri atllm~ 

200 g~men evilc 1400 hanelik koca
man bir nahiye merkezi olm~lur. 

Diger taraftan da ~a~smda yeni ye
ni diikkanlar yapllmaktad1r. Gegen 
yll bitililm~ olan ilk okula bu yll blr 
ilk yatib okulu ilave edllmektedir. 

Muradlmm merkezlere yolla bag
lanma cihetinden de talii pek iyidir. 
istanbul - Edime asfalt yolu pek ya
kmmdan g~ektedir. 

Milfetti~i umumiligin ~ok yakm
dan alfi.kadar olmasi dolnyisile koydc 
bir de asri tavuk ki.imesi yaptinl~ 
her g~men evine iki~er adct an ko
vam verllmi~tir. 

Koy gen~ligi (Dirik) adll spor te~ek
kulti altmda c;a.119maga b~lam~t1r. 
cumhuriyet meydanma kaidesl yapll
Illl~ Atattirk bilstii ile temellerl atil
rm~ Halk partisi binas1 koye bir kat 
daha gilzellik ve dilzenlik vcrecektir. 

9ok yere nasib olnuyan inanb su
yunun da Muradllda bulunmas1 kO
yiin klymctini arttirmakta ve koye iyi 
varidat getirmektedlr. 

Ko~arl1 suyu 
<;ocuk esirgeme kurumu 
taraf1ndan Ayd1na getirildi 

Aydzn 8 (A~am) - Aydm 9ocuk 
Esirgeme kurwnu, Aydma 25 kilo
metre uzakta vc mikyasi mai 6 olan 
(K~arh i!tffie suyu) nu temiz bir 
~de Aydma getirip satmaga b~
lrum~tir. 

Bu sui-etle Aydmhlar, temiz ic;me 
suyuna kavu.pnu~archr. Aydmltlar, 
~lmdiye kadar tenekesi be~ ku~tan 
Pmar suyu getirtip i~erlerdi. Halbu
ki Pmar suyundaki ki~ nlsbeti 
18 dir. 

<;ocuk Esirgeme kurumu, K~arli 
suyunu getirtmekle Apdmlllara bil
yiik bir hizmette bulunmaktadir. 

Fo~ada bir cinayet 
1zmir (~m) -F~a kazasmda 

Yenikoyde bir cinayet olmu~tur. Mus
tafa oglu Muharrem, aralarmda bir 
bag smm meselesinden ~1kan kavga 
sonunda Hamza oglu Mehmedi kaz
ma ile ba~mdan yarallyarak Oldiir
m~tilr. Katil tutularak ndliyeye vc
rllmi~tlr. 

ls11tk yOzOnden kavga 
Evvclki a~am is1hk yiiztinden Top

hanede iJtl geng arasinda blr kavga 
Qlknu~tir. 

ibrahim, lSihk 9alan Nuri adh biri
slne susmasuu soylemi~, soziinil dinlc
meyince 9aklSim cekerek muhteUf yer
lerlnden yaralallll~tu'. 

Sahlle 5 

O/impigad mektuDlari 

Avusturya - M1s1r ma~1 
~ok heyecanb oldu 

M1s1rl1lar1n ~ok ~al1§mas1na ragmen ma~ 
3-1 Avusturyal1lar1n galebesile bitti 

100 metre yan~mm ba~la11g..c1 

Berlin 5 (Sureti mahsusa giden ar
kada~m1zdan) - Artik serbes gilre~
ler bitti. Bugi.in hil( bir yerde gi.ire~ 

yak. ~mdi giini.in en iyi !utbol rnac;la
nm seyretmekle me~guliiz. Bugiin A
vusturya ile M1smn futbol ma~m1 gor
mege gidecegiz. Onlar da bizim oyna
dlgnn1z Mumzen stadmda oynayacak
lar. Berlin hergiinkil gibi bugi.in de ~al
kamyor. 

Diin isv~le Jayonlar oynad.l. Ja
ponlar umulmadlk bir gayretle 3-2 ga
lip geldiler. Bugi.in de Avusturya - M1-
s1r ma~dan ba~ Macar ve Polonya 
milli taknnlannm magi var. Biz tcrci
hen Avusturya - M1s1r ma~ma gittik. 
Biitiin futbolciilermizin arada.. oyle 
ya .. biraz da tahsili ilim vc !Unun lft
zim. in~allah gordilklcrinden blr ~y
ler ogrenirler de memlckette hayirll 
i~er goriirler ... 

Berlin geldigimizden beri gok zaman 
yagmurlu bir hava i~de g~ti. Bu
gi.in de yagmur var. Bayle olmasma 
ragmen bi.itiin futbol sahalan, bilhas
sa Olimpik stnd tlkhm hkhm dolu. 

A VUSTURYA - l\IISIR 

Mumzen stadmdayiz. Avusturya -
MIS1r milli tnklmlari kar~ kallJya .. 
hakem bir ingiliz, yan hakemleri de 
Alman. 

M1s1r milli taklmi: Mustafa - Ali 
Mehmed, ibrahim Ahmed - Hiiseyin 
Ahmed, Hilmi Mustafa, Ahmed - Meh
med Letaf, Abdillkerim, Mustafa Ke
mal, Mahmud Muhtar, Lebip Mah
mud. 

Avusturya milli taknm: Torvat - Ver• 
teidiger, Kunz - Hofmeister, Vahmill
Ier, Krenn - Fuchsberger, K.itzmuller, 
Steinmetz, Loudon, Verginz. 

A vusturyalllnnn i~inde hemen he
men hi~ tamd1gJ.miz yak. Mlslrhlardan 
yalmz Muhtari tamyoruz. 

Oyun ~ok seri ba~adl. ik:i taraf da 
topa h~kim. Yalmz bu ha.kimiyet o
yunun devarm esnasmda ekseriya A
vusturyaltlarda kalch. M1sirWar da bi
zim gibi oynuyorlar. Bilhassa muha
cimleri ayaklannda topu ~ok tutuyor
lar. Yapbklan ~alimlar bizimkiler gi
bl ince oluyor. Yalmz kale oniine gcl
dikleri zaman vcrdikleri paslar pek isa
betsiz oluyor. isabetli olsa bile, topu 
ayakta cok tuttuklarmdan seri Avus
turyahlar kar~smda netice almak 
mtimkiin olmuyor. 

AVUSTURYALILARIN iK1 GOLlJ 

A vusturyal1lar b~langicta \ist uste 
iki gal kazand.llar. Birinci gollerini bir 
ka11~1kl1k s1rasmda hafif bir vuru~a 
kazanan Avusturyalllar, ikincl golleri-
11i bi.rinci golden b~ dakika sonra sag 
ac1klarmm kale ~zgisi iizcrlnden or
taladlgt. bir ~ndelden senterfarlcri 
vasitasile kazandllar. 

M1s1rlllar bu golden (;Ok gayi·etlcn
diler. Devre sonuna kadar canla b~la 
!rall~War. Fazla enerjileline ragmen 
gol atamamalanna blraz da ~anssizllk, 
Ian sebep oldu. Bu devre de Avusturya 
knlecisinin topu ddrt adlmdan lazla 
ta~masmdan iki t.cmasta gol olabllc
cek bir firikik kazanan M1s1rltlnr topu 
lyi kuUanmamakla milhim blr f1rsat 
ka~u-m~ oldular. Avusturyaltlann fcv
kalAde ytiksek s19rayi~lan havadan ge
len toplari daima kolayhkla kesU. 

l 
KOR!\"ER KADAR TEllLtKELt TACLAR 

Bilhassa tac a~lan asgari 35 met
reyi buldu vc dnlma bir korner at~ 
kadar tehlikell oldu. 

ilk devrenin en son dakikasmda MI
sirh Muhtan dil~iiren Avusturyalllara 
blr penalt1 cezasi verildi. Penalt1y1 c;ok 
kuvvetli atnn M1S1rl1 ne ~arc kl, topu 
istedigi yere gonderemedi. Kalecinin 
elini bulan top, komere gitti. Komer 
atllmadan da birinci devre bltti. 

tKi.i. 'Cl DEVRE 
ikinci devre: M1s1rlllar ikinci devre

ye biiyiik bir gayretle ba~lad.llar. iyt 
blr tempo ile muntazam ve ahenktar 
devam eden oyunlanm Avusturyahla· 
n korkuttu. 

A vusturyalllar bu korku Ile, kazaml. 
nu~ 2-0 Ilk avantaji kaybetmemek i~in 
forverdi 4 ki~i b1rakarak mudafnayi 
kuvvetlendirdiler ve l\ils1rlllann kuv
vetli iti~lerini bu slkl miidafaa tabiyesl 
ile bertaraf ettiler. 

A vusturyahlarm birden ve durma
dan oynamalan l(Ok takdir cdildi. Mil
sabaka bu ~eralt nltmdn devarn ederken 
Avusturya sol nc1gmm gilzel bir ortala
yi~m1 iyi bloke edemiyen MlSlr kalecisi 
kendi kendine bir gol yaparak gollerin 
ii9e g.ikmasma sebep oldu. 

MISIRULARIN GOLil 
Bu gol M1s1rlllan cok uzdu. Canlan

m di~erine tnktilar. <;ok ~l~tllar, cok 
yoruldular. Fakat son dakikalarda 
Mchmed Letafm ~hsi bir gayretlle bl
ricik ~ere! sayllanm ynptllar. Oyun 
3-1 Avusturya lehine bitti. MlSir da bu 
~ekilde elimine oldu. 

Hakeme gelince: Ingiliz hakem oyu. 
nu cok giizel idare etti. Ve 1ngllizle
rin, ingiliz hakemlerinin bu ~te iis
tad olduklanm gesterdi. 

(Devam1 onuncu sahifcde) 

SEYAHAT 

Ne iyi ~eydir 

Hele bu seyahat yaz mevsiminin 
~ehirde insanlan yak.Ip kavurdugu 
ooyle temmuz ve ngustos aylannda 
vapurlann serin riizgarlaiile temiz ve 
taze bir hayat ~de olursa ... Bu zev· 
ke ve bu ne~eye gipta edilmez mi? 

Seyahat insanlara cok malt'.imat ge
tirir, tecrilbe verir ve gormedigi d1-
yarlann gormedigl filemlerini gaste
rir. Bunun igin her yere gid1niz, gezl
niz ve gorilniiz. Velev bu gideceginiz 
yer ~rinize yakm gormediginiz kii
~i.ik bir kasaba bile olsa. 

izmir, Pirc, Atina, Girid, Kalamata, 
Kefalonya, Patras, Zanta, Cebeliitta
nk, Lizbon, Felemenk kanallan, Ams
terdam, Lahey ve dunyamn en bilyillt 
~ehri olan Londra, Brlgton, Blrmin
gam, Oksf ord, Paris, isvi~re, italya 
gibl yerlcrl gormek i~in bir vapur se
yahatine ~1k1lmaz rm? Bir acenta boy
le bir scyahat tcrtib etse dilnya.mn 
paras1ru kazamr. Ucuz olursa herkes 
i~tirak ed billr. :;;ayed gidecek vakti
niz ve nakdinlz yoksa istanbuldan 
Londraya ~leple blr yolculuk kitabi
m.tZI okuyunuz, bu sayd1g1miz yerle-
1 e hpkl gitmi~ glbi olursunuz. Resim
leri de size tipkt oralariru gorm~ gibl 
bir nazar eglencesl olur. 

• 



Sahife 8 

~erbetler 
Bazr yeni tertlbleri 

yaz1yoruz 
Yazm bu s1cak gtinlerinde il;ilecek 

~crbetlerin bazi yeni tertiplerini yaz
~t1k. S1caklar devam ettigi ic;in 
daha birkac; tiirli.isiini.i tarif edecegiz: 

Soguk kahve: Bo~ bir su barda
gi ic;ine yanm likor kadehi konyak, 
iki kai}lk toz ~eker, ve dovtilerek ezil
mi~ buz parc;alan koymall , iizerini 
evvelce yapllrru~ ve sogumu~ kahve ile 
doldurmall. Bardagm iizerinde kopi.ik 
gibi bir i;;ey hasll olunca misafirlere 
ikram etmeli. 

Amerikan limonatas1: Bliyti.k bir 
su bardagmm dibine kiic;iik klrllml~ 

bra: parc;alan, iki ka~1k toz ~eker, bir 
limonun suyunu koymall ve sogutul
mu~ soda ile doldurmal1. Limonata
nm ftzerine yuvarlak kesilmilil bir par
~ limon, bir iki damla ki.iraso koy
m.JI ve sazla ic;ilmesi ic;in i~ine iki saz 
koyarak :misafirlere ikram etmeli. 

Uztim suyu: Bir litre taze i.iziim 
suyu ic;erisine 250 gram konyak, 250 
gram vi~ne suyu koymal1. Sogumaga 
birakmall. ic;ilecegi zaman yanm bar
dak iizi.im suyu iizerine soguk so
da ila ve etmeli. Arzu edilirse i;;eker ve 
buz ilave edilebilir. 

Soguk siit: Soguk siit sevenler ic;in 
bir bardak ic;erisine bir c;orba k~1gi 
~e~~er, bir likor kadehi konyak, bir li
kor kadehi rhum, iki c;orba ka~1gi kl
nlJllli? buz parc;alan koymal1, i.izerini 
stitle doldurmal1. <;i<;ek suyunun ko
lrusunu sevenler konyak ve rhum ye
rine bir kahve k~1g1 gtizel kokulu c;i-
c;ek suyu koyabllirer. ~ 

PortakallI, limonlu vii;;ne suyu: Ge
ni~ ag1zh bir si.irahi ic;ine iic; kadeh 
konyak, uc; bardak dolusu vi~ne suyu 
koymah, bir limon ve bir portakalI ka
buklari tie yuvarlaklara taksim et
meli, arzu edilen tatl1hkta olmas1 ic;.in 
~eker ilave etmeli. Vi~e ~ekirdekleri
ni havanda dovmeli, bir tillbende bag
lamalt, siirahideki suyun ic;ine koyo
rak ya:·IID saat b1rakma1I. Bu mtiddet
ten soma tillbendi almah. Bardakla
nn ic;ine yarun olarak v~e suyu uze
rine soguk su, yahut soda doldurma-
11, ikram etmeli. ince bra: da konula
bilir. 

Meyvalt dondurma: Mevsimin bii
tiin meyvalanm, kavun da d.ahil ola
rak, kiigiik parc;alam taksim etmeli. 
Toz :;;eker serperek buzda tutmah. 
Misafirlere ikram edilirken dondur
rna bardaklarmm ic;ine sogumu~ mey
vadan yansma kadar koymall, iizerini 
limonlu dondurma ile ortmeli. 

Bi.itiin bu lilerbetler i~ine konulan 
likorler, lezzeU ve kokuyu artirmak 
ic;indir. 

DLDNCEYE 

~KAID ... • 
Kombinezon. 

~ ',; /&--, A:l ---= 
/.P.:il , ,, ~ .,,) ,at._ ,,._ -· ----= 

c;(am~1r modelleri arasmda kombi
nezonlarda birc;ok yenilikler gorill
mektedir. 

Giindilz giyilen kombinezonlar dan
tel ve el i~i ile suslenmektedir. Gece 
elbiselel"i ile giyilenlerin ise, dekolte 
elbiseye uymak ic;in, s1rtlari bele ka
dar a~1lmaktadlr. Bh· de spor elbise
leri lie giyilecek kombinezonlarm 
etekleri pantalon ~eklinde yaptlmak
tadlr. 

Bunun sebebi, ata binerken killot 
i~ine rahat giyilebilmesi, tenis, golf 
oynarken w;an kls!:t etekle altmdan 

Y orgunluga kar§l 
gok s1cak havalarda vilcutta fazla 

yorgunluk ve takats1zllk hissedilince 
uzanmalt, s1cak suya sokulup slkJ.lan 
bir kilgi.ik havluyu alm iizerine koy
malI. Havlu sicakl1g1m kaybedince 
tekrar s1cak suya sokup slkmah. Fa
kat bu defa havluyu enseye koymal1. 
Yorgunlugun hafifledigi ve serinlik 
hissedildigi hayretle gorillilr. 

KA DARI .. 

". ?·. 

modelleri 

kombinezonun da ugmamas1dlr. Bir 
kac; model dercediyorw:: 

1 - Triplvual denilen ince ipekliden 
yapllm1~tir. Rengi turkuaz mavisidir, 
gogsii ve etegi koyu krem dantelle 
siislenmi~tir. Eteginin oniinde y1rt
mac1 vardtr. 

2 - Gece elbisesi ile giyilen bu kom
binezon beyaz krep sanedendir. Ku-
ma~m parlak tarafmdan yapllml~ttr. 
6niinde ince nervfule stislenen k1s-
men mat tarafmdand1r. 

3 - Pembe krep satenden dantelle . 

H1yar suyunun cilt ic;in ne kadar 
iyi oldugu birc;ok defalar yaz1lm1~tt. 

Kavun suyunun da onun kadar fay
dall oldugu anla~lhn1-;>tir. Her ikisin
den istifade ederek clldi beyazlatan 
ve yumw;;atan bir pomat viicuda getir
mek miimkiindilr. 

Porselen bir kap i<;ine 125 gram 
vazelin, 250 gram ~ekirdekleri ve ka
buklan aylklanmi~ kavun, 250 gram 

- Agir agir doneriz Bed.t·i bey, o 
daha iyi!.. 

-Peki! .. 

\ 
' 
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siislenmi~ kombinezon. 
4 - Gece elbisesi ile giyilen siyah 

krep satenden diki~leri ajurlarla ya
p11m1~ kombinezon. 

5 - Beyaz krcp maroken kombine
zon: Gogsii ve eteklerine konulan par
<;alar (Turk ajuru) ile siislenmi~tir. 

6 - Spor kombinezonu: Pembe 
ipekli jerseyden yap1lm1~tir. Bacaklan 
s1kldir. Gogsli ajur ve i~lenen marka 
ile siislenmi~tir. 

7 - Beyaz ince jerseden spor kom
binezonu: Bacaklan boldur. Gogsii 
ince pli ve ajurla silslenmi~tir. 

kabuklan ile rendelenmi~ h1yar, 65 
gram limon suyu, 30 gram slit ve ren
delenmi.'il yarim elmayi koymalI. Bu 
kab1 s1cak su dolu bir tencere ic;ine 
oturtarak bain mari usuliinde iki sa
at pi~irmeli. 

Sonra ince kll elekten ge~irerek ya
hut ttilbentten stizerek muhafaza et
meli. Bu su yatarken y1kand1ktan son
ra yii.ze slirillmelidir. 

sun! .. Te~ekkur ederim ama, bu ne-1 

zaketini fazla suiistimal etmek dogru 
degil! .. 

Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 
Doniiyorlar... Bed.t·inin kollannda 

beyaz elbisesinin eteklerini uc;urarak, 
sa~lanm dag1tarak, gozlerile 1i;;1klar 
sac;arak agir agir donuyorlar ... 

- Bedri bey nic;in boyle konui;;u
yorsunuz, siz beni anllyacak kadar 
zeki ve icli bit· adamsm1z, benimle 
alay etmeyiniz, 

- Evet bllmiyoruml. .. Fakat igimi 
yiyen bir his var, anlamak istiyorum 
muhakkak bunul ... 

-Sen gok cesur bir klzsm Nesrin; 
blliyor musun? Ya~rmn tahammfil 
edemiyecegi bir cesaret bu! ... 

KlZln kirpiklerinde, birdenbire bir 
damla y~ parbyor... Sesi titriyor ... 

- Bedri bey; 1narun bana; haya
tunda bu ilk cesarettir! ... Daha kim
seye bu kadar biiyiik ve bol bir cesa
ret gt>stermedim. Ve gostermek te is
Jememl ... 

I - Nesrin; susmaru rica ediyorum 
1endenl .. 

- Sizin her istediginizi yaparrm ... 
Peki, susuyorum! .. 

Donuyorlar ... Bedri sars11Iyor ... Al~ 
nmda soguk ter damlalan ... Titriyor .. 
Yarabbi; bu ne korkun~, bu ne izti
raplt bir titre~!.. ic;inde bir ~eyin 
Jni.itemadiyen s1cak s1cak akhg1m his
sediyor.. . Gozlerinin oniinde buyilk 
hudutsuz bir bo~luk ... Kollanmn ara-

------i:!!:n~d!:!!a~Slk~t1~1 bu kilgtik c;ocuk vUcudi.i-
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bu kiigiik ~ocuk ba~rm, hayretle sey
rediyor ... Korkuyor ... Korkuyor .. gok 
korkuyorl .. 

- Bedri bey; yarm pazar, neredesi-
niz? 

- Oteldeyim. 
- Qlkmlyacak nusunz~ 
- Hayrr k1z karde~im gelecek! .. 
- Beni yann ne olur onunla taru~-

trrsaruza! .. 
- Peki tani~tiraynn ... 

· Mtizik susuyor ... Elektrikler yam
yor ... Milthi-1 b~ el ~alarbst ... Bu ge
ce ~se doymak bilmiyor... cBis ... 
Bis ... > sesleri. .. Bir dakika ... Yeniden· 
miizik ba~hyor... Agrr bir vals... Bir 
Viyana valsi! .. Gene; klzlar, etekleri
nin uc;lanm u~urarak donuyorlar ... 
Umbalar gene soniiyor... Yild.tzlar 
gene parhyor ... ~am dallar1 gene agir 
agir sallamyor .. . 

- Yorulmadnuzsa Bedri bey bu val
si de yapallm... Bakm ne giizel bir 
hava! .. 

- Klzim ben bu gen~ delikanhlar . 

- Klz1m, nic;in bu giizel vakitlerini 
benimle dans etmege hasrediyorsun! .. 
Bak bu genc;ler naSil g1lgm bir rii.zgar 
gibi uc;uyorlar. . . Sen de onlann ara
sma kan~r doner, giderdin!.. Yaz1k 
degil mi, benimle vaktini oldi.iriiyor
sun I.. Ah bu c;ocuklar!.. Genc;liginizin 
kaclrini bilmiyorsunuz ki! .. Haydi gel 
seni masana gotureyim. O san~m de
likanl1 Ile dans et, daha iyi eglenir
sin!.. Bak, ~ocuk nasll heyecandan 
yerinde durannyor... Ha:v.di gidelim 
olur mu? 

- Sizi slklyor rmyun ·B~dd bey? 
- Rica eder_im yavrum . . 
- 0 halde nigin beni ba~kasma 

vermek istiyorsunuz? 
- Ba~kasma vermek degil, fakat 

daha c;ok eglenmeni istiyorum da onun 
i~in! .. 

- Ben egleniyorum! .. 
- Mahsus soyltirorsun1 be!'li mem:-

nun ebnek ic;ill degil nµ? Anh yo rum 
bu sac;Ian beyaz, gozleri i~lksiz ihtiyar 
hocana biraz heyecan, biraz genc;lik 
vermek ic;in benimle dans ediyor, kly-

- Neler soylUyorsun k1z1m; ben se
ninle hie; alay eder miyim? 

- O halde ni<;in boyle konu~uyor
sunuz? 

- Ben dogrusunu soyliiyorum yav
rum; benim gibi artlk ihtiyarhgm 
yolunu tutmu~. gozlerinin l~lgI son- • 
mil~ bir adamla dans etmekten ne c;1-
kar, sana bu; ne heyecan, ne zevk ve
rebilir? Bak ben, ~kaklan beyazla
~an sac;lamnla bu ihtiyar ba~mla ar
tik! .. 

Klz, birdenbire gozlerini kaldrra
rak Bedrinin soziinu kesiyor .. biitiin 
gokyiiziiniin i~lklari gozlerinde parlt
yor ... Bir damla y~!.. 

- Ben bu ~akaklan beyazla~an sag
lar1 ve bu sac;lan beyazla~an ihtiyar 
ba~ seviyorum Bedri bey! .. 

- Nesrin! .. 
Birdenbire kolunu Bed.t·inin omuz-

~ ,. ""' • .r: f 
larindan c;ekiyor... Ko~yor ... Donen 
c;iftlerin arasmdan beyaz kanat gibi 
klvnlarak, kl11.larak gec;ip, annesinin 
masasma dogru uguyor, gidiyor ... Yer
de siiriinen gOlgeler... Dumanll goz-

i=MU$KULLERE CEVAP I 
Meyvalar nasd yenir ! 

Trabzon H. A§km: Sordugunuz mey

valar §oyle yenir: lncir: Sap tarafmdan 
tutularak alt taraf1 yukan c;evrilir. Kii

<;lik meyva b1c;ag1 ile once ikiye, sonra 
dorde taksim edilir. Bic;akla dibine ka

dar kesilmedigi ic;in incir dort yaprakh 
bir c;ic;ek §eklini alir. ltina ile sap tarafm
dan ba!)liyarak b1c;akla incirin i<;i c;1kan
hr ve c;atalla yenir .. 

Armut, elma: Meyva c;atalla tabak 
ic;inde tutuli1r, bu~akla dorde taksim edi
lir. Hei1 parc;as1 ayn ayn c;atala saplana
rak b1yakla kabuklan soyulduktan !'lonra, 
b1c;akla lokma bi.iyiikliigiinde parc;alar 

kesilir ve <;atalla agza gotiiriiliir. 
Yarma §eftali ve kay1s1: Elle ikiye ay

nltr, c;ekirdegi c;1kanlarak meyva iri ise 

c;atalla b1c;akla taksim edilerek, ki.ic;iikse 
dogrudan dogruya yenir. 

Karpuz so&aya c;ekirdekleri ay1klan
m1~ getirilit. \:atal b11fakla yenir . 

.PortakaJ bir cok §ekilde yenebilir • 
<;atala saphyarak tekil·dag karpuzu so

yar gibi soyduktan sonra yuvarlak par
c;alara taksim ederek ve iizerine ( isteni
lirse) toz §eker ekerek c;atalla yenir. 
2 - Portakal kabuklu iken ortadan bu;ak

la kesilir ve ic;i kiic;iik ka§1kla yenir. 3 -
Kabuklan b1c;akla c;izdikten sonra soyu-
1ur. Dilimleri elle ayr1larak yenir. 

Ozlim salk1mmdan kiic;iik parc;alar ko
panlarak, taneleri hirer hirer yenir. 

Diger suallerinize gelecek hafta cevap 
verilecektir. 

Kuru sa'tlar ve arpactk sogan1 turtusu 
Kad1koy Melahat Arce!: Sac;lanmzin 

kurulugunu gec;irtmek ic;in haftada hir 
defa sac;lanmza ve koklerine iyi zeytin 
yag1 ile masaj yapm1z ve bir saat kadar 
hoyle durduktan sonra §U ~ampuan iJe 

y1kaym1z: Dort bardak s1cak su ic;ine iic; 

c;orba ka~1g1 rendelenmi§ beya ! sabun ve 

iki yumurtanm yalmz sansm1 koyunuz. 
Sabunlar eriyip halloluncaya kadar telJe 
vurup kopiirtiiniiz. Bu ~ampuan ile sac;la
nmz1 ovarak y1kaym1z. Bol s1cak su ile 
c;alkaym1z ve nihayet dort bardak su 
ic;ine hir hardak sirke ilave edcrek hu
nunla sac;lanmz1 c;alkalaym1z. 

2 - Arpac1k soganindan tur§u §oyle 
yap1hr: • 

T ur~u yap1lacak soganlar mlimkiin ol
dugu kadar aym boyda ayirmah. Ostiinde 

zar gibi olan kabuklan itina ilc soyulduk
tan sonra ytkamah ve f1k1r hkir kaymyan 
tuzlu su ic;ine atarak tencereyi ate~ten 

indirmeli. o~ dort dakika sonra kevgire 
bo§altarak siizmeli. T emiz bir pe~ete ile 
suyunu ald1ktan sonra kavanoza koyma11 
ilzerine s1cak sirke dokerek yirmi dort 
saat bnakmah. 

Ertesi gi.in sirkeyi siizmeli. Kavanoz

daki soganlar arasma bir kac; tane kara 
biber, hardal serperek iizerine tuzla kay
nattlm1~ ve sogutulmu~ sirkc doldur
malt. 

N ·., I N . I .- es11n... esnn ... 
~imdi; gece ku9lanmn, <;am dalla

rmm arasmdan gelen seslerini duyu
yoruz! .. Gene i~1klar, gene ytld1zlar ve 
gene y1ld1zlann arasmda yans1 kop
mu~ bir ay! .. 

K1z karde§im !. .. 
Ertesi gtin .. saat on bir .. gline~li I1Ik 

bir yaz sabahi.. biitun Ada haJk1 iske
lede topJanm1i;;! .. Vlicutlerini, klzgm 
giine~in altmda yakarak, kestane aga9-
larmm kabugu gibi habe~le~en yiizler
ce gene; kiz, ayaklan ve gogiisleri ~IP• 
lak kalan ipek pijamalan ve biiyiik 
has1r 9RPkalarile, eski Yunan tarihi· 
nin gi.izellik mabudeleri gibi dola~
yorlar ... Deh~tli bir kalnbal1k var .. f 
Herkes misafirini, yolcusunu bekll .. 
yor... iskele gazinolan; be~r be~er, 
onar oner, bir gazoz ~i:;;esinin etrafma 
dizilmi~ Yahudi klzlarile dolu.. J • 

Mtizik sesleri. . . Kachn kahkahala.
n... ~emsiyeler... Mayolar... pt .. 

jamalar ve a.raba giirillttileri! .• 
Siivetenlerini boyunlarma sar .. 
rm:;;, ggtis ve kollan aglk yUz.
lerce delikanh, caddelei·i fll' fir donii• 
yorlar ... Klzgm Bliytikada kumsana .. 
nnda, derilerini bir timsah s11t1 gibi 
karartan butlin bu delik::mhlar, ipe« 
gomleklerinin gogiislerini a<;nn~. perl
~an dol~1yorlar sokaklarda! .. Bu se--
ne moda bu!.. (Arkas1 var) 
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Nasll eUleniriz? Mehtab ilemi-Kermes Tlitlin eksperi 
buhran1 var • 

K1yamet koptugu zaman mah~er 
giiniiniin nasd olacag1n1 anlad1k .. 

Bir tarafta gen~ler i§ ararken diger 
tarafta depolar eksper bulam1yorlar 
Tiitiin eksperlerinin yeniden imti- de ~ah~mak ve ugra~mak icap eder. 

hana tabi tutulup, kendilcrine birer Bu da getin bir i9tir.Her ~cyden evvel 
ehliyetname ve1ilmesi hakkmda bir meslek a~kma ihtiya~ vardlr. 
kanun giknu~ti. Bu kanun mucibin- ~imdiye kadar her oni.ine gelen ken-
ce Tiirkiyede bulunan eksperler, in- disinin tutiin eksperi oldugunu soy-
hisarlar idaresinde te~kil edilen ko- liiyordu. Bu arada hakiki eksperle 
misyonlar tarafmdan imtihan edil- ehliyetsiz ekspeli tcfrik etmek gii~tti. 
mektedir. Istanbuldaki imtihanlar bit- Yeni kanun, ti.iii.in ekspcrlerini s1ki 
mi~tir. Izmir, Samsundaki imtihan- bir imtihana tabi tuttugu igin, haki-
lar heniiz devam etrnektedir. ki wi.itchassislar bundan sonra anla-

Gazctelerin yazdlgma gore, Istan- ~1lacak ve bu meslegin de k1ymeti ar-
bulda imtihanlara 223 eksper i~tirak tacakbr.• 
etmi~tir. Bunlardan yalmz 22 si mu- Tiittin eksperleiinin yeti~mesi i<;in 
vaffak olmu~tur. ileriye sUriilen bu fikir kafi midir? 

imtihan kornisyonunda bulunan bir Baz! tuti.inciilere gore de bir mektep 
zat d.iyor ki: ac;mak Iaz1mdir. Vaktile inhisarlar ida-

- Son yap1lan ciddi bir imtihan resinin bir tiitiln eksperi mektebi var-
neticesinde Ttirkiyede limit edildigi dl. Bu mektebe lise mezunlan ahm-
kadar tiitiin eksperi olmdlgi anlal?ll- yordu. Halbuki Use mezunlan ttitiin 

Bogazi.~ndeki Mehtap aleminden .soiira dii.fii.ndiik, eger ge~4 zamanin iHYASL gii.ul olsaydi: Ge~m4 zama™ 
olur ki HAY ALI cihan deger, sozune kiymet verilme~i. .Kermese gelince~ r, ek°ieftpet d<ivetli oldupundan/ birbir-
lerine oZu.r dilediler: irusura bakmayin1 misafir ~mdugm!u degil, buldi(jut.tu yer! . .. 

~t1r. imtihanlardan evvel bunu his- eksper mektebine ragbet etmediler, 
· sediyorduk; kumpanyalar ve ttitiin bir zaman sonra da bu mektep Iagv-
ticarethaneleri m~vcut . eksperleri ~a- edildi. Bu mektebi yeniden kurmaga · 
lI~ll'mak i~m aralarmda mtith4 bir ihtiya~ varchr. 

~irketihayriyenin «Bogazda mehtap 
il.lemi» istanbulun klrk giin, klrk ge
ce eglenceleri arasma tepeden indi; 
bizi, mevsimsiz bastuai1 ~ gibi bas· 
tird1: Agustosun on sekizinde, orta 
yerde bin bir ~lkh bir sal, etrafmda 
sandaliar, kaylklar, motorler, donan
mi~ vapurlar, salda istanbulun en 
me~hur hanende, sazende ve komik
leri; vapurun birinde memleketin 
~iiera veiidebas1, ntiktedan ve ztirefa
s1, istanbulun eski mehtap alemleri 
ihya edilecek. .. 

Sekizden itibaren kopriiniin f?irketi -
hayriye iskeleleri bir mah?er halini 
aldl. Bir vapur, tramvay ~irketini hay
rette b1rakan bir ustallkla tentelerine 
kadar insan istifi ile doldurulmu~tu. 
Fakat art1k otuz yedi buguk ku~Iuk 
gidip gelme biletleri almak igin gi~e
ye yan~mamn, bir ad1m ileri atma
nm, yarun metre geri basmanm im
kam yoktu. Amma halk menundu. 
Ucuz eglence, ucuz gezinti, otuz yedi 
bu~uk kuru~a terniz hava almaga has
ret kalan halk daha koprii ustiinde 
eglenmege b~larm~ti. Henilz DogmI
yan ay onlarm goni.illerine mehtab1-
n1 sermi~ti bile, cessur ve miltevekkil 
s1ra bekliyorlar, arada s1zlamp : 
- «insanda Eyi.ip sabn olsa gene ~at
lar», - cAman oyle bir niy.etin varsa 
oteye gib, - cBir adlm atabliirsen do
lllino• gibi sozlerle ~akala~1yorlard.I. 

Gelgelelim tlavetliler memnnn 
degildi. Onlann merdivenleri ayn idi, 
Zab1ta memurlan kalabahg1 o civara 
Sokmuyorlardl, fakat ne de olsa ora
ya gelinciye kadar kalaballktan ra
hats1z olmu~lard1. Vaktinde gelip yu
kanda yer bularruyanlar, otuz be~ de
recei hararetli kamaralara yerle~ti

ler ve geqe ~ikayet ettiler: Gtivertede 
kac; ki~ilik yer varsa, o kadar ki~iye 
davetiye yollamallydllar. Fakat il?in 
garibi bunu soyliyenler, ~irketten zor
la davetiye alm1~ olanlard1 .... 

Vabur kalktI. Gi.iverte tam istif do
lu ... Yav~ yava~ yol al1yoruz. Bir ara
hk kalabahk arasmda dikkatli dik
katu etrafa bakman bir tarudlk gor
dfun.: 

- Ne anyorsnn? 
- Mehtab1! .. dedi. 

Ve biraz sonra gene boyle bakman 
b~ka bir tarudlga: 

- Mehtab1 rm anyorsun? dedim. 
- Hayrr dedi, ntiktedan anyorum. 
Biraz evvel mehtab1 anyani bulma

s~ tavsiye ettim ... Mehtap buluta, 
8~e, PUsa biiriinm~, nazlan1yor, g0-
11.inniek istemiyor;bir tfulti nurunu 
Yayanuyor ve bu !jiiera, udeba, ntikte
dan ve zi.irefa gemisinde ince letaif 
ba~ladI: - Hani be mehtap! .. Mehtaba 
kitakse ... Mehtabaaapl ... 

Berekct biife imdada yeti~ti. Ve bu 
Bcfer, ~arlonun, Altma hticumunu 
solda s1f1r b1rakan bir hamle ile mil- . 
let~ btifeye hticum etti. Kiyamet kop
tugu zaman mahser giiniiniin nasll 
olacaguu anladlk. · O giirilltu arasm
da biri nihayet yepyeni, hi~ duyul
:~~ Zarif bir SOZ soyledi; biifenin 
nuncieki kalabahga slk~llll~, bir elin· 

• de ~arap kadehi, bir elinde sandvi~, 
s1k1~1p kalan bir bayan hayklrdl: 
Aman oliiyorum... Ay1kta kalan bir 
er kek sesi: Elindekileri ver de biraz 
da biz olelim! .. dedi. 

Biri soruyor: Bogazda mehtap var 
mi? .. Oteki bti.fenin halini g0sterip 
cevap veriyor: Mehtap van rm bilmem 
amma, Bogazi-;inde kavga oldugu mu
hakkak ... 

Vapurun dortte biri dunnadan, bti
feden ayrtlmadan yeyip ic;iyor, dort
te iicii somurtuyor ... ,,.,,.,,. 

Arkamlzdan Sll'am siram gelen va
purlara bak1yorum. Halk memnun, 
halk egleniyor ... ~arktlar, tfukiller, 
gazeller, narelerin ard1 aras1 kesil
miyor. Kanapedeki kanepesinden, is
kemledeki iskemlesinden, pervaz ke
nanndaki pervaz kenanndan, tente 
tistiindeki tentesinden ~kayet etrni
yor. Keyfi yerinde onlarm ... Onlar zur
nada pe9rev olrmyacagnu biliyorlar 
ve bahtlanna c;1kacagi bekliyorlar ... 
Kiminin bahtma bir kiamet, kiminin 
bahtma bir saniye siiren hanendenin 
giizel sesi, kiminin bahtma da be~ ku
rul?luk su ~i~esi on be~ ku~a ~lkt1. 

Davetlller mii~teki; duyam1yorlar, 
i~itemiyorlar, dinliyemiyorlar. Nihayet 
vapurumuz hanende ve sazendelerin 
bulundugu bin bir renkli sala yakl~
t1. Hanendeyi, zurnayi, keman1 dinle
dik ... Yani ~oyle bir duyduk. Fakat 
gene duym1yanlar var. Onlar haykm
yorlar: :4itrniyoruz! .. 

Biri izah ediyor: Bogazda mehtap 
alemi demek, muhakkak saldaki sazi 
ve sesi dinlemek demek degildir, canh 
bir hareket uyandlrmak demektir ... 
Biri b~1 salliyor: Oyledir de, neden 
davet sahipleri sala rampa etrni~ler, 
bir kan? bile a~Ilm.Iyorlar ... 

Ve vapura diiman doluyor, diidtik
ler otuyor, bir motorden k1vtlc1Illlar-
la kururn f19kayor ... Davetlilerde fer-
yat: Bu ne rezalet! .. . 

Halk memnun ... Vapurlardan ses
lcr duyuluyor: Biz de i~telim, bizi de 
yan~tmn ... Vapurlar s1ra lie sala yak
l~1yorlar, giizel sesten ~imleniyorlar. 
Bu arahk sala yana9mak istiyen ga
tana diidiik, motor korna ~ahyor ve 
klvilcnnla kurum f1~klran ciice mo
tor, savul aradanl avazlanna kulak ti
kay1p, kulak yrrtan patpat, f19f~ ses
le1ile sokuluyor, araya giriyor... Gii
zel sesi dinlemek istiyenlere diidtik 
c;alarak, koma ot tiirerek, ate~ f~klr
tarak bu sesi dinletmiyen ~atana kap
taru memnun , motor l?Oforu memnun, 
ate~c;i . memnun ve vapurdakller sinir
leniyorlar diye, kaylktakilcr memnun .. 
ve biitiin bunlan sahillerden seyreden 
halk egleniyor ... 

Biiyii!tdere koyunda cillz fi~eklerle 
siisle~ c11Iz bir dubaya cll1z (:Iplaklar 

c;1Iam9t1... Bu c11Iz manzara herkesi 
eglendirdi ve davetliler vapuruna ge
len tigiincii servis btife daha kagitla
n a~Ilmadan sillnip silpiirilldti. Bun
dan sonra motOrlerle, kayiklarla sahi
le firar b~ladl ve geride kalanlar, Bo
gazm her iskelesine ugnyarak dort sa
atte koprtiye varcblar. ~irketihayriye 

yalruz ·bu baklmdan maziyi, eski za
man ~irketihayriyesinin dilenci va
puru devri tabir edilen ve her iskele
ye ugranan devirlerini ihya etti. 

Kurek sesine tahammiil edemiyen 
romantik devirleli makine ve buhar 
ile ihya etmek istemek, ay 1~1gm1 renkli 
elektrikle kesmek ne kadur abes ise, bir 
yaz gecesi Istanbul halkma ucuz bir 
deniz seyram yaptirmak pek fl.rn.wr. 

¥·Y.'fo 

reklibete girii;;irlerdi. Bilhassa tutiin- Fakat omriinde tiiti.in deposuna 
lerin i~lendigi mevsimde rekabet daha girmemi~, lise mezunu olan gen<;lerin, 
ziyade artar. Tam il? ortasmda bir eksper mektebine girecegi pek te ha-
eksper, kendisine zam yapan diger tira gelmez. Ttitiin depolarmda or-
bir depoya ge<;er, i{;ler yiiz ustil kahr- ta mektep tahslli gormii~ genv amele-
dl. Kac; kere ttitiinciller bir araya ge- ler vardlr. Bunlann arasmda zeki ve 
lerek eksper ve miitehass1s ameleyi miislaid gern;ler sec;ilerek inhisarlar 
biribirlerinden almamaga karar ver- idaresinin aga.cagi tilttin ekspre mek-
mi~lerdi. Yeni te~ekkill eden ve heniiz tebine verilebilir. Eger bu mektep Iey-
!aaliyete gegmiyen tiitiinciller birligi Ii olursa, mektebe milracaat edenler 
bu hale nihayet verecektir. ~ogallr, o zaman ralarmda miisaba-

Gorilliiyor ki Tiirkiyede tiltiin eks- kalar yap1llr, eksperlige istidadl olan-
peri buhrani vardlr. Mevcut tiitiin Iar miisabakada bir tarafa aynhr, mek-' Sutten agzi yananlar yogurdu 

iiflerle~; g~en sene Kermeste ka- eksperlerinin miktan az oldugundan tebe kabul cdilirier. Bu suretle eksper 
labahktan ezilenler bu sene, eglence- kumpanyalar ve tiitiin ticarethanele- mektebi sayesinde, eksper buhrarurun 
lerin i.i~e bOliindtigi.ine bir tilrlii ina- ri arasmda i~~i tedarik etmek i~in ih- oniine ge~m1·. Eger eksper buhrani-

tilaflar ~lkmaktad1r. Halbuki Tur- na i;;imdiden bir ~are bularmyacak o-
namarm~ olacaklar, ki a~ama kadar 

kiye en nefis vc en iyi tiitiin yeti~ti- lursnk, ileride Almanyadan ttitiincii-
bah~eye ugrayan olmadi. Halbuki bu 'ren bir memlekcttir. ihracat madde-
seneki Kermesin en giizel taraf1 bey- Hik doktoru iinvani altmda mtitehas-

leri.miz arasmda en ziyade sattlglffilz sis celbetrnegy e li.izum gori.ilecektir. nelmilel bebek sergisidir. Temenni e-
delim ki, bu on gun zarfmda bebek mal da ttitiindiir. Bu yilzden memle- Bu buhran ~imdiden hissedilmek-

. 'di .. .. 1 kete ~ok para girdigi halde, tiitiin eks- tedir. Yeni kurulan ttitiin limited s.ir-
paviyonunu gi P gorur er. peri ve mutehassis amele miktarmm 

Ge b keti, Anadoluya tiltiin eksperi gonder-gen sene ar klsmma girmek i~in az oJmasi pek gariptir. 
kap1da kavga edenler «biz de bu mem- mek ii;in m~killat i;ekmektedir.Qiin-

a. d ~ Neden ti.itiin eksperi az yeti~yor? kil yukarida yazd1g1m1z gibi mevcut 
leketin evl dI egil miyiz? .. Biz de i~eri Bu bir sualdir. Bu mesele h~1.1 •. ..;:.da 

· · ·· -· di kt d ak a.A.A.1 . ..u eksperlerden hi!;biri ac;1kta degildir gmp gorecegiz> ye, aya a urac alB.kadar ttitfrncfil· er, muhtelif f1'kir-
k Im b kls · k · · •·•..u ve her biri bir depoda !:(ah~1yor. 

yer a iyan ar • rmna girme i~m Ier ileri siirmektedirler. Bir ttitiincu 
IS. rar edenler bu sene rahat r·ahat air Bir tarafta, tahsili yanda kalm1c: 

e· - diyor ki: "f 
diler, bir dereceye kadar ra11at otur- gen9lerin i~ aradlg1 bir srrada, diger 
dular ve raha~a oturduklan, istedik- - Tiitiin eksperi kolay kolay yeti- taraftan bu gibi mti~killlere ugra-
leri dondurma, llmonata gec;en seneye ~emez, bunun i~in gok gali~mak, tu- mak gok gariptir. inhisarlar idaresi-
nazaran daha muntazam geldigi i~in tiin depolarmda muhtelif tuttin ne- nin eksper yetil?tirmck ve bu mcsle~i 
daha az siklldIJ.ar ... Yalruz bir aydan vilerini gormek lazimdlr. Bunun i~in inki~af ettirmek ve bir taraftan da 
beri gazetelerde ilan edilen program yalmz nazari malU.mat kafi degildir. yan milnevver i~izlere yardlm etmek 
teferriiatmi unutmu~ olacaklar, ki Pratik olarak senelerce bir amele gibi igin bu i~e bir c;are bulmasnu bekleriz. 

Avrupadan gelecegi soylenen sanatkar- =tu=·t=iln==d=ep=o=l=a=nn=da=, =tu=··t=Un=· =to=zl=an=i=g=in=-==============A=. =O=.= 
lann yerinde yeller estigini herkes far
ketmedi, heyeti tertibiyenin ihmali yii
ziindcn geri kalan ~ehir tiyatrosu ar
tistlerinin numaras1 yok diye biraz ca
m s1klldiyse de, haftada ii~ giin diger 
bahi;elerde dinledigi Mi.inir Nureddini 

dinleyip allo~lach. Bnndan evvel kon
serler vercn italyan sanatkan Korra
dina Mola'yi bir kerre daha seve seve 
dinledi ve: 

- Biz bu pararun yans1 ile Tamara 
Bekin biitiin numaralarIIl1 seyrede! 
bilirdik!. 

Diye pesten soylcnerek, eglenceye 
kaplldl ve nibayet Kermese gelip ~ar
kl soyliyecegi yaz1lan Yugoslavya bill
billii Bahriye Ha<;i<;i goriince: 

- ~kolsun Kermese, soztinde du
ruyor! dedi ve candan allo~ladl. 

Halk bunlan soylemegi, caru 81-
lo.lwgi numaralan, mesela. acemi ama
torlerin klllsik danslarIIl1 seyrederken 
can.nun stlantisrm bir dereceye kadar 
b~lli etmemege cah~mayi da kendine 
eglence ediyor ve dl~an 91klp ge~ ne
fes almca sevinclne payan olmuyor. 
Dar kundura giyen adam gibi: Ctta
rmca oyle ge~ nefes allyorum, kl bu 
zevki duymak icin dar kundura giyi
yorum, del'mill ... 

Gecen sene Kermesin bar klsIDl eg
lencelerini Sait Ediple e~i kurta~· 
lard!. Bu sene de on b~ giindiir bura
da numaralanna devam eden Tamare 
Bek'in danslan kurtarch. 

Ondan sonra sabaha kadar mikna
tisle teneke bahk avlayip piyango ~ek
tiler m i bilmem amma1 geg vakte ka
dar dans edip bahgede gezdiler... de
niyor. 

Ki git o~nu merak1 Afrika kadmlanna kadar sir~ etm~tir. Yukanda 
~ Afrika §1klar1 boyunlar1m uzatan halkalarla oturmu1 JU.git oynuyorlar. 

bir resim: 
topculan 
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Frans1z sefiri anla~madan umidini 
kesti, Parise sert bir telgraf 9ekti 

1 Bu srrada Fransa hil.k:u.meti Os
manl.J. illkesindeki biltiin Fransiz mii
esseselerinin kanuni mevcudiyetleri
nin devlet~e tanmmast il;)in de Bab1-
Aliyi tazyik ediyordu. 

Siyasl, mall biltiin bu meseleler 
Fransa ile OsmanlJ. devleti arasmda 
bir sogukluk uyanchrch. 

Constan Fransa hariciye nezareti
ne Bab1aliye kar~ «tazyik tedbirleri> 
ittihazi Hizumundan bahse ba~lad.I. 

Abdillhamidin etrafmdakiler bu ~
te Fransamn bu te~ebbils ve milraca
atlerden ilcri gitmiyecegini ona temin 
ediyorlardl. 

Saraydan bi.itiin Frans1z metalibine 
kar~ mukavemetten ba~ka bir ~ey go
riilmuyordu. 

Abdillhamid vaktile Lorandonun 
matltibuna mukabil hayli teslimat va
ki olmu~ bulundugunu iddia ediyor, 
sefaret ise buna chemmiyet vermiye
rek bu teslimat i~in vesikalar goste
ril.mesini istiyordu. Bu vesikalar da 
gosterilemiyordu. i~ biiyiidiikre biiyil
yordu; mescle uzachlq;a ~iddetleni

yordu. 
Nihayet Halli Rifat pa~a. sadaretl

nin son aylarmda Fransa ile siyast 
miinasebetler ziyadesile gerginle~ti. 

Delkase 11 temmuz 1901 giini.i Pa
ris elQisi Mi.inir beyi kabul ederek 
(Fransiz metalibinin is'afi yolunda 
biitun diplomatik tedbirlere miiracaat 
cdildigi halde semeresi goriilemedigl
ni, Fransarun bir hakki ihkaktan im
tinaa» boyun egemiyecegini son defa 
olarak ihtara lilzum gordiigunii) bil
dirdi. 

Constan da te~ebbilslerlnde pek ac1 
dil kullamyordu. 

- 1Iama merbut bir alacagm tah
sil olun.mamast, sefaret!;e Fransiz te
baasma alt haklann tamttmlmamas1 
FranSiz matbuatmda ;;iddetll ne~iya
ta sebebiyct veriyor. Alacak sahip
leri Fransa hiikUmetine miiracaatle 
~ikayet etmektedirler. Bu hal Fransa 
efkan umumiyesinde fena tefsirlere 
yol aQ1yor. Diye durmayip Bab1aliye 
ve saraya miiracaatlerini tekrar edi
yordu. (1) 

Nihayet temmuzun on sekizinde ha
riciye naz1ri Tevfik pa~ya: (Kendl
sini memnun edecek bir cevaba aym 
yirmi be:;;ine kadar intizar edecegini) 
teblig etti. 

Delkasc da Paris el~isi Milnir beye 
bu yolda mfmas1 pek a~1k tebligatta 
bulundu. Milnir bey bunu mabeyine 
arzetmekle berc.ber Delkaseye muva
flk bir cevabm geclkmlyecegi hakkm· 
da teminat dahi verdi. 

Coustan tayin ettigi milddette bir 
cevab alamadl. Sefaret b~ tercil.manl 
Rouetyi Bab18.liye gonderd.1. Sadaret 
makammdan kendisine (mllhlk goril
nen metalibinin vi.ikelA. heyetince tas
dik olunarak saraya arzedildigi, !akat 
bir cevab Q1kmadig1) bildirildi. 

Bir kag giln daha ge~ti. 
1901 agustosunun yedisinde Pariste 

Delkasenin kabul gilniinde Miinlr 
bey (Bab1alinin Lorando • Tubini i~in· 
1e Fransayi memnun etmege karar 
verdigini, yalruz tetkik olunacak bazi 
teferruat kald1g1m) bildirdi. Delkase 
de: 

{Agustosun dokuzuncu giinil &.qa
rrnna kadar bekliyeceginl, eger o gil· 
ne kadar i~lerin istedigi ~ekilde intac 
edlldlgi rcsmen bildirilmiyecek olursa 
o da artik yeniden bir teblige liizum 
gormcden harektinde serbest kalaca
g1ru) ihtar etti. 

:A.gustosun dokuzuncu gilnil huzura 
cagnlan Constan Bab1dlinin hareket 
tal'Zlildan ~ikB.yetlerde bulundu. Al>
dti.lhamid: 

- Lonmdo i~ini biliyorum. Fak:at 
Tubini meselesinden malllmatim yok
tur. Evrakl blzzat gorecegim. Bunuq 
!<;in bana sekiz gi.inliik bir mehel bl· 
rakmal1. 

Dedi. El~i bu mehele nza gosterme
megi yapamad.I. 

yona gelerek Abdiin·ahman pa~aya: 
- Mahkeme llamma bagll bir ala

cagm tahsil olunmamasm1 ve icrasiz 
kalmasm1 adliye nazm stfatile siz na
sll tecviz edebilirsiniz? 

Diye sordu. (2) 

Abdilrrahman pa:;;a bu suale cevab 
veremedi. 

(Padi~ah bu paranm Abdtilazizin 
hal'ile sultan Muradm ci.ilusuna sar
fedildigine kanaat getirmi~tir. Her~ 
hangi bir sarraf ve bankadan para is
tikraz ile kendisinin de hal'ine c;all~1-
labilecegine bu muameleyi misal tutu
yor ve chal 'im i~in aym tcdbire teves
sill olunmasma nc mani var!-. diye 
kuruntuya dallyor. Bu vehim ile ila
mm icra.sma mtimaneat cdiyor. Bir 
de bu i~ten ziitlenmek niyetinde olan 
pa~lanm1z da var. Bunlar da mese
leyi kan~tmyorlar.) diyemezdi yal 

Bu arada Fransada bir ~ok gazete
ler htikumeti tahrikte devam ediyor
lardl. Lorando ve Tubini aileleri Fran
sada kendi Iehlerine nel?riyat ve pro
paganda ile ugra~mak uzerc bu ~ler
de erbab birisini bulm~lardi. Bu va
s1ta ile Frans1z gazetelerini besliyor
la.rdi. 

Pariste intil?ar edip bu i~le en ziya
de ugra~an biiyiik bir gazete Loran
dolardan otuz bin frank almi~t1! 

Tayin olunan miihlet yiiksek rica·· 
lin Bab1ali, Fransa sefareti, saray ara
smda mekik dokumalarile geyti. Padl
~ah perl?embe giinil ~amt e19iyi tek
rar saraya ~a~1rdl. Constan mabeyin
de hariciye, adliye, maliye nazirlan 
ile saatlcrce mtizakerelerde bulundu. 

Adliye naz1n mahkemeden sadlr 
olmu~ olan ilAmlan tenkid ediyordu; 
bunlann icraya konulmasma sonuna 
kadar muteriz kaldl. 

Fak:at neticede padi~ah (bir klsmI 
ill\.mlara bir klsrru iradeye iktiran et
mi~ mukavelelcre bag·lamm~ olan Lo
rando ve Tubini alacaklannm faiz he
saplannm Sihhati ile tayin edilerek 
tasfiye olunmasUll Bab1aliye emrede
cegini, vilkela meclisince pazar gtinil 
takdim olunacak bir mazbata ilzeri
ne sadir olacak iradenin pazartesi gii
nil el~iye tcblig olunacagrm) bildirdi. 

Hazinenin miizayikas1 doiayisile 
bu bor~lar aktedilecek bir istikraz nk
~esindcn senede iki~er yiiz bin lira 
olarak tesviye edilmek kararla~tl. Bu 
kararlar hariciye nazm Tevfik pa~a 
ile sefaret ba~ terciimam Rouet tara
fmdan kaleme almd1. Zat1 ~ahanece 
de tasvib edildikten sonra cl~iye okun
du. Bu kararlar lle Londranm 
85000 lirahk esas alacagi tasdik edil
digf. gibi buna ldilane hesap edilecek 

faizler dahi llave edilecekti. Uzerinde 
yaztlml~, ~izilmi~ hesaplar bulunan 
varakayi hariciye nazin Tevfik p~ 
yarunda h1fzetti. 

Elgi saraydan ayr1lmadan evvel, ge
ce yarismda hiink8.r ile millakat etti. 
Abdillhamid kendisine okunmu~ olan 
itil~f1 kabuliinii teyid ile itil!fname
nin bir niishas1 hariciye nazm tara
fmdan imza edilerek ertesi giinti se
farete gonderilccegini soyledi. 

Hariciye nazm mu.karrerat suretini 
ertesi gti.ni.i degil, bir giin daha sonra 
el<;iye gonderdi. Bunda Lorando ve 
Tubiniye ait metalib prcnsip itibarile 
kabul ve mahkemeden sad1r olmu~ 
hiikiimlerin klymeti tasdik ediliyordu. 
Komisyon alacaklarm faizlerle ballg 
olacag1 miktari tesbit edecek, viikela 
heyeti 18 agustos pazar ic;timamda 
karar ittihaz eyliyecekti. 

Vilkela pazar giini.i mahkeme ilam
larmm hiikiimleri icra cdilmesine, an
cak tasfiye i~in alakadarlann komis
yona miiracaat etmelerine karar ver
di. Rlhtim i~inin her gun b~ bir 
~ekle girmesine, bir giin itilB.f edilir
ken sonra itilfLf ~tlannda tad.iller 
yap1lmasma sinirlenen Constan vti
kelftrun bu karanru ogrenince Napol
yon Bonapartm (bir ~ hie; bitirme
mek isterseniz komisyona havale edi
niz) soziinil hatrrlanu~ olacak, ki ar
tlk anla~ma. iimidinl tamamile kay
betti; klzdi. 

Mabeyin bal?katibine: (Hariciye na
zrr1 ile zatlfiliniz ve pa~h tarafm
dan vaki olan taahhiltlerin hie; biri ifa 

edilmemi~ olmasile hi.iktimetimin meta
libini is'af edilmemi~ addediyorum. 
Yeni bir miizakereyi zaid buluyorum. 
HiikOmetimi haberdar edecegim.) 
diye haber verdiktcn sonra aym gtin
de Fransa hariciye nezaretine de (bu 
muamele mutlak surette ve hakareta
miz bir ~ekilde taahhiltlere riayetsiz
li.ktir. Buna kar~1 yeni bir milzakere
ye giri~mek zaiddir.) 

Mealinde bir telgraf 4tekti. (19 agus
tos 1901) 

(Arkas1 var) 

( 1) Tahsin pa~amn hatnati. 

( 2) Tahsin pa§amn hatuat1. 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplar1 blltiln 
mektep kitaplar1 ve kartasiyeyi 
ucu% olarak A K 8 A mUesse
selerinde tedarlk edebilirsiniz. 

Telefon : 3377 

11 Agustos 1936 

Macaristanda ac1kh 
bir 8$k maceras1 

Sevmedigi zengin bir gen«;le evlendi
rilen bir kad1n olii olarak bulundu 

Fazla ~k ve sevda oldi.iriir, derler. 
Bu soztin dogrulugunu, Budape~tede 
ve a1istokrat bir Macar kadlmmn ba
~mdan geQen aclklJ. bir vaka, blr daha 
isbat etmi~tir. 

Pe~te ·gazetelerinin verdikleri ma
ltlmata gore, Macaristanm en eski ai
lelerinden birine mensup olan kont 
Vontley bundan iki yil evvel, kendisi 
gibi asil bir ailenin torunu matmazel 
Berta ile evlenmi9tir. 

Berta, miistesna bir giizellikte idi. 
Bu sebepten dolay1, kont Vontley gene; 
ve glizel zevccsini l;)Ildirasiye seviyor, 
biitun arzularrm derhal yerine getiri
yord"-1. 

Son zamanlarda kontes, asabi buh
ranlar gec;irdigi i~in doktorlar bir 
mtiddet muhiti degil?tirmesine ltizum 
goster~lerdir. Kont, doktorlann bu 
tavsiycsi tizerine zevcesini tebdil ha
va icin Ber line gondenni~tir. K,-: tes 
gec;e"i-i hafta Berlinden Pe~teye don
milstiir. 

Kon, Pel?teye avdet ettiginin ertesi 
giinil, uyandmnak igin yatak odas1-
na girdigi zaman, zevcesinin n~rm 

yerde kaskati ke~ ve tamamile 
sogum~ olarak bulm~tur. 

Zavalll. kont, bu beklenmedlk olilin 
hadisesi kar~da afalllyarak yere 
dii~il~ ve ba~tir. Hizmetc;Uer 
derhal ko~ak kontu ve ~oktan olm~ 
olan zevcesini yerden kal~lardlr. 
Kant, derhal celbedilen doktorla.nn 
tedavisi sayesinde kendine gelmi~ ve 
Bertanm Olmeden evvel kendisiue lu
taben ya.zip brr~ oldugu bir mek
tup, bu aile !aciasmm esrar perde:>i· 
ni kaldlr~t1r. 
P~te gazetelerinin aynen ne~rettik

leri bu mektubun tercfunesi ~udur: 
- ~arl! Sana ka~ gok samimi:;ct

siz davrandim. Beni bundan dolayi 
mazur gor. Hayatta iken sana soyli
yemedigim bir hakikati, ~imdi oldi.ik· 
ten sonra if~a ediyorum: 

Ben biltiin gayretlerime ragme.1"- 5~ 

ni hi~ sevemcdim. Fakat yine Have 
edeyim ki, sana kar~1 bir ~k ve alru:a 
hissi beslememekligime ragmen l?Cr('f 
ve namusunu kirletmedim, olilr.ci.:.yl'.? 
kadar sana sadlk kaldun. il?te bu iffot 
ve sada.katim, sana kar~1 gasterdigim 
samimiyetsizligln kefaretini te:kil 
eder samnm. 

Seni ni~in sevemedim, diye sorc-..r.ak
sm? Bu, benim kabahatim degil .. 1:-u
na inan ve beni bu hareketimdE:n do
layi mehtap tutmat Seni sevemedim 
ise, bunun arzuma tabi bir ~ey olma
masmdan ileri geliyordu. 

Bu sozlerim, miiphemdlr, diyecek· 
sin. Binaenaleyh seni tenvir etmek 

I 

i!rin bazi noktalan izah etmek istiyo
rum. 

Belki anl~ ve hisset~indir. 
Seninle evlenmege muvafakat etmek
ligim, ailemin ve bilhassa malen meh~ 
ve harap olmu~ bulunan babamm ba
na yuptlldan tazyikten ileri gelmi~tir. 
Babrun, bu izdiva~ sayesinde kurtula
cagm1 umuyordu. Bu i.imidi de bo~a 
gitmedi ve sizin kuvvetli yardimUllZ 
say?sinde iflastan kurtuldu. Bundan 
dolay1, sana te9ekkilre bor~luyum. 

Fakat babJ.rrun bu hareketi, hi~ ah~ 
laki degildi. Senin de srrf zengin ve 
paralI oldugun igin kalbini c;oktan· 
beri b~kasma vermil? olan bir kadm
la evlenmek istemekligin hig te dilriist 
bir hareket degildi. izdiva'1 hayat:i
mm en feci noktasnu, seni hig sevme· 
digim halde, beni hfila bugiin de sev· 
digine kani bulundugum b~ka bir 
erkege gonill vermi~ olmakhg1m t~
kil ediyordu. 

Bu baktmdan, diyorum ki izdivac1-
miz, yalniz benim i;;ahstma kar\)I de
gn, fakat sana da ve benl biitful kal
bile se~ olan o betbaht adama kar· 
~1 da bir cinayetti. 1 

Saadetimi bozmak istemedigi cl· 
heUe, hi!; tamma~ oldugun bu fakir 
ve aristokrat olmlyan adam benim 
mesut oldugumu samyordu. 

Kendisine, aramizdaki biltiin mu
habbet rab1talanm ebediyen kesmek 
lazun geldigini soyledigim zaman yu
ziinde hasll olan derin J.Ztrrap ve elem 
~izgilerini asla unutmiyacagim. 

Bu sOzlerim, kendisi ic;in bir yildt· 
run darbesi olmasma ve hayalinde 
kurdugu saadet ~anelerinin bu dar· 
be altmda yikll.masma ragmen sesini 
~Ikarmadt ve bana 9u cevab1 ver
mekle iktifa etti: 

- Eger bu izdiva9la mesut olacag1· 
na kani isen, istedigin harekette ser
bestsin; beni dfu?ilnmel 

- Ya sen ne yapacaksm? 
- Beni du~tinmel Ben de hayat1-

mi tanzim edecegim. Ne yapalnn, ka
der boyle imi~ ... cevab1m vcrdi. 

i~te o zaman bir luc;kmk bogaz1m· 
dan ~Ikb, b~ka bir soz soyliye· 
medim. O da bir gOlge gibi oniimden 
silzilldil, gitti. 

Bu son randevudan sonra eve don
diim, gelinlik clbiselerlmi giydim ve 
nikarumiz klyilmak igin muh~em 
bir alayla kiliseye gcldim. Dugiinil
miiz oldu, sen mesut ve bahtiyar idin. 
Beni de mesut ve bahtiyar samyordun. 
Riyakarllkta bulunmak kuch·etini ken
dimde hissediyordum. Dilgiinilmf.iz.. 
den be!? ay ge!;ti. Hatirlar mISm, bir 
giin diigun hediyesi olarak bana sa
tm ~ oldugun miikellef otomobil· 
le parkta bir gezintiye glkml~ti~ . Park
ta do~rrken serseri bir adam1 az kal
ch ~igmyccek idik. Bana o zaman ne 
dedigini hatrrlar m1sm? 

- i:nsan, tazminat paras1 kopar
mak i~in otomobillerin tekerlekled al· 
tma kendilerini atan bu maskara 
adam yiiziindcn bclils1ru bulnbilir. 

Biittin kabahat sende oldugu halde 
tazminat paras1 istemege gelrniyen 
o maskara adam kimdi biliyor musun? 

Oliiceye kadar sevdigim, hatta ol
diikten sonra da sevmege devam ede
cegim adam o idi ~te ... 

O bedbaht, benim vefaslzllg1mdan 
dolayi ~uurunu kaybe~, serseri ol
mu~tu, devasiz bir derde tutulmu~tu. 
Ben bu adama kar~ i~ledigim cina
yetten sonra nastl y~yabilirdim? 

Artl.k y~yanuyacagrm1 anhyorum, 
onun ~kl ugruna oliiyonmu 

Doktorlar, cesette yapbklan mua
yene neticesinde kontes Bertanm faz. 
Ia ~k teessiirtinden miitevellit bir 
sekte neticesinde Oldugunti tesbit ey· 
lemi~ ve gomtilmesine ruhsat verml~ 
lerdir. 

•11n1n111111111n11111111uu111u111111n11u11111111m11111111111un11111m1n..-

Cemal Nadir 

Karikatur Albumu 
Mevcudu tiikenen « Cemal Nadir 

Karikatiir Albiimii » tekrar basda-Abdulhamid adliye naz111 Abdilr
rahman, arab izzet, mabeyinci Ragib 
pa-t>alardan miirekkeb hususi bir ko
misyon te§kilile meselenin bir daha 
tetkikini emrettl. Constan bu komis-

Umumi harpte Fransada olen Kanadahlarm habrHlnl teyit i~in Vimyde bir abide yapilm1~tJ. Abidenin. a~dtJ 
resmi geven hafta lngiltere krah ve Frans1z reisicumhuru haztr bulundukl~r1" ~~de yap1lm1§br. ResD11m1zde 

abide ve a~·h~ resminde bulunan kalabahk balk gorunuyor. 

rak sati_,a c;1kanlm1~br. Muallim 
Ahmed Halit kitaphanesinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 
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Her ak~am J) 
bir hikaye I Muhte1emin ga11 l 

em ~~ S £ &TL _2!§ g 

Zehra hamm o giln yUzi.inde buyilk 
bir zafer tebesrumii ile Ferlde hamme
fendinin kii~il.k salonuna girdi. Daha 
oturmadan: 

- Miijde.Idi isterim, hammefendici
Pinl 

Diyor ve pek memnuniyet vericl bir 
feY sayliyecegtne emln bir taVll' ile 
gilliiyordu. 

Feride biiJilk bir merak ile soruyor
du: 

- Nedir kuzum, ~uk sayle, iizme 
beni. 

- Muhte~min ya~m1 ogrenmek 
t~in emin, kati bir ~are buldum. 

Muhte~min ya~ Feridenin en za
yif noktasi idi. ikisi de istanbulun 
me~ur simalanndan, tanmrm~ giizel 
ve me~hur kadmlarmdandl. Zevk ve eg
lenceye du~ olanlann pek ragbet 
ettlkleri birer miistesna gUzellerdi. 
Fakat aralan pek a~lkt1. Bu da birbir
lerini ~ekememezlikten ileri geldigt 
muhakkaktI. Birbirlerinin aleyhinde 
bulunmak i~ hi~ bir f 1rsab ka!;J.r
rnazlardi. i~te bunun i'tindir ki Muh
te~emin asil ya.pm ogrenmek Feride
ye pek mcrak oluyordu. Kai; defalar, 
Feride, Zebra hamm ile dertle~rken: 

- Ah ~ kadmm ya.pm dogru ola
rak ogrensem neler vermezdim! diye 
yarup yakllnu~ti. 

Filbakika, bu Feride i~ln ne bilyilk 
bir zevk, rakibesine hucum i~in elin
de ne kuvvetli bir silah •e~kil edecek
tl. Muhte~min ya~m1 ogrenirse, artik 
her gittigi yerde en ufak bir vesileden 
istifade ederek bunu tekrar edip du
racakti. ValoA ~diye kadar, Muhte
~mi ihtiyar gostermek ii;in elinden 
geleni yapmt~, hii; bir f1rsat kaybetme
m~i. Fakat: cEn az ~ kadar ~n
da olma1Id1n demek b~ka, c~ tarih
te dogmu~tur> demek bqka idi. Birin
clsinln tesirl pek hafif olurdu. Milba
JA.gaya, klskan~l1ga hamlolunabilirdi. 
~u tarihte dogmu~tur denilince ooyle 
bir tef sire mahal kalmazdl. ~imdl 
~ktanberi o kadar hasret i;ektigi bu 
malftmati mubakkak surette elde ede
cegmi anlamaktan mi.itevellid meser
ret ii;lnde Zehra hammm boynuna sa
nl<h. 

- Zehrac1gim, ge~ekten miljdeyi 
hak ettin, dedi. Fakat anlat bakayim 
bana, nereden emin olacag1z? ~u acu
ze kadmm ya.pm nereden ogrenece-
fiz. 

Zehra kendlnden emin bir tavnla 
keyifli keyifli giildii: 

- Hem de oyle bir ogrenecegiz kl 
bilsen, fki g0ziim! Altmdn koca note
rin miihiiril bile olacak! Bugiin Muh
te~m,ln Erenkoyilnde Sahrayi cedid
de eski bir ko~kii oldugunu haber al
<hm. Onu satmak istiyormu~. 

- Ey? Bunun ya~la ne milnasebeti 
var? 

- Bir ahm satim oldugu zaman, 
~mdi yeni kanun mucibince sat1c1mn 

e s !£e!! rg ~2= m ~ 
ismi, cisml, dogdugu yer, tarih hep 
yazlh.nmf. KOfkii sen satin aldm mI, 

bu ta..czd!kU kAgit da senin ellne ge~er. 
Onu kasaya koyarsm, her gezdigin 
yerde Muhte~min ~ g<>gsiinii ge
re gere herkese s0ylersin. istersen ga
zeteye bile ilAn verl 

- Aman ne dla ~y! 
Feridenin yiizii. giiliiyordu. Ell he

yecamndan titremege b~l~tI. Ah 
bu Zehra hamm, ne kurnaz bir tilki 
idi. Ne giizel bir .;are dil~ilnmu~ii. 
~imai Zehra izahat veriyordu: 

- Tahkikat yaptim, gittim ko~ii 
gezdim bile. Eski ama fena degil. Et
raf1 ba~. <;am aga.;lan, ye~ ag~a
n var. Yalmz biraz pahah istiyorlar. 
Yirmi bin lira ... Eh, pahah ama ... De
gerl de var. O taraflara nerede ise 
tramvay da yap1lacak. 0 zaman bag1 
ifraz et, pan;;a par'ta sat. Degeri u~ 
misline !;lkar. 

- Paranm bence ehemmiyeti yok, 
Zehrac1gim, bilirsin ... 

Filhakika, Feridenin her zaman 
a~klan gayet zengin miras yedilerdi. 
Paray1 kendisi vermiyecegi muhak
kakti. 

- Oyle ama, ¥?kerim, ~n i~inde 
gene bir zorluk var. Muhte§.Cm aptal 
bir kadm degildir. K~kii satarken ya
~nm yazllacagm1 bilir. Senin mii~te
ri oldugunu gorilrse muhakkak sat
maktan vaz ge~er! Bundan ~ok kor
kuyorum. 

- c;aresi kolay, ~erim. Ko~ti ben 
almam, bizim RU~tilye aldlnnz. Son
ra, R~ii ko~ii benim ilzerine yazd1-
nr. 

Ril~til o s1rada Ferideyi ~tlgm gibi 
seven alnlslz yeni zenginlerden biri 
idi. 

iki dost kadln arasinda i~ bu suret
le kararl~tl. Feride Zebra hannnm 
miijdesini verrnekte gecikmedi. Daha 
o giin parmagmdan p1rlantah ve gok 
yakutlu bir ytiziigU ~1kararak-Zehra 
hamnun parmagma g~irdi. 

filimdi R~tiiyii 20 bin lirahk ko~kii 
satm almaga razi etmcnin yolunu 
bulmak Jazimd1. Qiinkii ne kadar tut
gun olsa, bir kadnun y~ml ogrenmek 
1~in 20 bin lira vermege razi olacak 
kadar aptal olamazdl. 

Feride blr otomobil gezintisl tertib 
etti. Ko~ oniinden g~erlerken ne 
gilzel bag,ne gUzel manzara diye ba
klnd1. Yeni goriiyormu~ gibi bir lev
hayi i~aret ederek: 

- Sattllkm1~ ta... diye ilave etti. 
Sonra, sevgilisinin gozilnUn i~ine ba
karak: 

- Burada ~~ ne tath bir ha
yat siirtiliir diye adamcagiza sokuldu. 
Be~ on giin g~eden satI~ mua

melesi tamam oldu. Ferag yap1ld1. 
Ril~til Ferideye yapt1g1 fedakarhgm 
verecegi rnemnuniyeti dti~ilnerek ke
yifli keyifll ona ko~u. 

- Biliyor musun, dedi, ko~k Muh- . 

• • 
KARA YELKENLi KADIR&A 

• 
• Yazan: !SKENDER F. SERTELLt 

Bir ~a giin de Barbaro saraya 
glderek sadrlzanu ziyaret etnilil: 

- PWjWD, tersanede mu~ bir 
la~a var. Acaba bunun sebebi 
nedir? 

Diye sormak f1rsatllll bulm~u. 

Sokullu Mehmad pqa Venedlk el
~e giilerek cevap verdi: 

.___ lnebahti bozgunluiundan IODl'8. 

da.ht cesaretlmlzln lanlma<hguu ve 
D11lttefiklerle yeni bir deniz harbi yap
Jllak i~in nasu ~~tigmuzi goriiyor-
8Unl TUrk millet.I ~ b1r gman ye
nilmif vaziyette katamaz. F.sasen si
Zln zaytatuuzia blzlm zayiatimiz ara
Bincla biiyilk blr fark vardlr: Slzden 
bir kralhk yer yani Klbns1 almakla 
bir kolunuzu kes~ olduk. Biz ise do
nanmanuzi maglfip etmekle yalmz 
sakaimuzi trq etm~ oldunuz! Kesil
ml~ blr kol yeniden bitmez .. IA.kin trq 
edil~ sakal evvelkinden daha ziya
de kuvvetli ~1kar!> [1] 

Vencdik eli;isl bu cevab kar~1smda 
Badrazama soyliyecek soz bulanuya-

[I] Hammer: C. 6. S. 274 
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rak saraydan aynlmlf ve bu lronuf
mayi da aynen Venedik hilkumetine 
yUIDlfb. 

Venedik el~isinin sadrazamla son 
kon~masmdan sonra artlk iki dev
let arasmdaki vaztyet tamamfle anla
ftlllllftl: TUrkler hammlanndan Oc 
alacaklardJ. 

••• 
YUN1JS REfS YELKEN ACARKEN •• 

- Bire YUnoal inebahtJ Onlerinde 
lllOezsin zade AH P•J'& ka!'fl kara 
yelken 89"1pinr Bapm abp gitmif
ainl Ondan sonra, biliyorsun kl gene 
onun ellne dU.ftiln .. bafma bin bir fe
J.Aket geldi. P• gemisinin iistil ya
narken, sen altmdakl anbarda oliim 
teri dokuyordunl Oeminin kaburgaSI
ru par~yip ~aga muva!!ak ol
masaydm, ate~ler i~inde yamp gide
cektin l Birak art1k ~u dik kafalIItgi 
da on ikl seri kadirganm kaptam ola
rak donanmada kal ! Bir iki giine ka
dar Akdenize ~1kacagim. GOnill isti
yor ki sen de benimle blrlikte gelesin. 

Bu sazleri yenl kaptan p~, Yunus 
reise soyliiyordu. 

KIZILA y BALOSU I 
15 Aimtoa pazar gecesi 

BOYOKADA YAT ldiibunde 
Milli mudafaa vekili Kizim Oz-

alpm himayeainde her yaz mevsi· 
minin en zengin, en nezih balosu 
olan Kwlay balosu bu yi) da Bu· 
yiikada Y at ldiibiinde verilecektir. 

Baloda, tehrimizin en ]uymetli 
sanatkarlanndan murek.kcp bir caz 
takun1 bulunacait gibi ayrica yiik
sck kadm sanatkanm1z Pakize lz. 
zet Nezih ile bayan Zirkin tarafm
dan keman ve piyano konseri ve
rilecektir. 

Bundan ba§ka bir ~ok aiirprizler 
11k ve zengin kotyonlar dag1hla
caktir. 

lstanbula vapur tcmin edilmi1tir. 

BILETLER: Bir ~ift 3 lira. 
Bir kifi 2 liradD". 

Bilctlerin 11at11 yeri: Buyukada 
Yat kliibu. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYUK 
3 AYUK 
I AYLIK 

Nrld11e .rcnebt 

1400 kurUf 2100 kurap 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • 

Posta ittihadina dahil olmayan 
~cucbi mcmlekctlcr: Scneliii 

3600, alt1 aylzg1 1900, ii~ 
Ayhg1 I 000 kuru,tur. 

Adrea tebdiH i~in yirmi be, 
kuru,luk pul gondcnnek laz1mdir. 

Cemaziyelevvel 22 - RuzuhJZJr 97 
s. l111Mk ca.., Otle lkiaci Aqam y ... 
E. 7,53 9,49 S.• 8,59 12,00 l,45 
v .. 3.9 s,s 12,19 16.11 19,15 21, 

te~em harumm annesinin ~
-Ne dedin? 
- Muhte~em han1nun k~ii denili-

yordu ya, meger as1l mal sahibi an
nesi imi~. Takriri o verdi. 

-Ya! 
Feridenin rengi solm~tu. Titriyor

du. 0 kadar bozulm~, !enala.~nu~ 
ki bay1lacak hale gelmi~ti. Rii~tii sev
gilisinin yiiziine hayretle baklyor, bir 
~y anhyam1yordu. 

••• 
O giin Zehra hamm, Muh~min 

evine gltti. Pek ne~i ne~eli konu~
yorlard1. Muhte~m: 

- Zehrac1g1m, diyordu, bugiin tak
rir muamelesi bitti. Budala kari senin 
kurdugun tuzaga dii~tii. On bin liraya 
mti~teri bulamadlgumz ko~ge yirmi 
bin lira verdi. Bilsen sana ne kadar 
minnettanm! 

Muhte~m, bu fedakA.rhg1 Zebra ha
mma bir p1rlanta kiipe hediye etmek 
suretile ooiiyordu. 

Hikiyeci 

K1h~ Ali ~ inebahtl cenginde 
'Yun us reisin ba~ma gel en f clf\ketleri 
ve nihayet onun bu mah~cr i~inden 

kurtulduktan sonra tek ~na deniz 
iistiinde d~anla nastl bo~tugunu 
kendi g&Ierile gormiiftu. 
Klh~ Ali ~. donanmamn en mil

him erkimndan biri olan Yunus refs 
gibl oliimden yilmaz ve deniz fenninl 
~k iyi bllir mefhur blr deniz kurdu
nu yeni te~ldllt chfmda bll"akamudl. 

Yeni kaptan pqa da elbette yeni 
bir muzatfertyet temlnine ~~akt1. 
Bunun 1~ kuvvetll .-mtyetlere, ce
sur arkada~ara ihtiyaci varch. Fakat, 
Kill~ All bu veslle ile Piyale ~ lle 
Yunus reis arasmdakl gerginllgt de 
aradan kaldlrmak istiyordu. Yunua 
reis kendlsine: cPeld gellrim> dlye 80s 
verdikten sonra, Klb~ All tekrar s6ze 
ba~la<h: 

- Bana bak be lruzum! Ben blktlm 
artlk s1z1n bu kavgamr.danl .. Haydt 
gotiireyim seni .saraya da Piyale pa
~n ellni op .. onunla ban~. Aramz
daki ytllarca suriip giden bu husumet 
ortadan kalkmca, Piyale pa~run hi~ 
te zannettigin kadar kotU ruhlu blr 
adam olmad1guu anhyacaksm! Haydt, 
dii~Unme f azla .. atla ~ ~lopeye.. ge
~elim seninle Cibaliye. Oradan da sa
raya gideriz. 

Yunus hiddetle b~ru sallad1: 
- Olamaz pa.p.c1gunl Ben Piyale-

Kara sineklerle nas1l 
miicadele edilebilir? 

En miihim mesele bunlann yumurt
lad1klar1 yerleri temiz bulundurmakt1r 

Evlerimizde, rahatumzi kai;rran ha
~relerden biri de karasineklerdir. Ka
raslnekler, sivrisinek gibi karurmz1 
emerek canumzi ac1t.mamakla bera
ber yUzUmiize, gozUmi.ize konar ve 
bizi bizar ederler. Tehlikelerine gelin
ce, bunlar yiyeceklerimize, ii;CC'ekleri
mlze konar, hortumlannda ve ayak
lannda ~dlklan binlerce ml!rrop'an 
oralara biraklrlar ve agiz, mMe )'Oli

le en tehlikeli hastallklan bize bt.Ir....5-
tinrlar. Son ke~iflere gore; Kara:>i1~ek
lerin insanlara a~adlklan hastahk
lar otuz ge~ittir. 

Karasineklerin, hayat ve s1hhatir.n: 
zm en bilytik dti~manlanndan hiri 
oldugunu ogrendikten sonra, bunlar
dan korunmak, bunlann imhas1 ic:jn 
ciddi bir mticadele a~mak zarnret hn 
line girer. 

SiNEKLERLE NASIL MUCADELE 

EDILiR? 

Sineklerl Oldtirmek igin, oc!alanm1-
za tulumbalarla muhtelif kimye\ i 
rnahlliller s1kmak, sinek kag1tlan as
mak vcya hususi cam kaplar ii;lnde 
zehirli mnyiler bulundunnak gibi b1:
~ok tavsiyelerde bulunuluyorsa da 
bunlar muvakkat tedbirlerdir. Bu tect
birlerle sineklerin tamarnen imhas1 
kabi! degildir. 

Sineklerin imhas1, bunlann na~~l 

iirediklerini ve nerelere yumurtlad1k
lanru bilerek buna rnani olmak
la milmkUndiir. Sinekler, pis ve bula
~ yerlere yumurtlarlar. Bu yurnur
talc iki giin sonra beyaz ki.i~iik blr 
lrurt halinde gorimtirler. Bir hafta 
sonra da koza istihalesini ge~rerek 
kanatlan1r ve sinek olarak u~arlar ve 
ayni giinde yurnurta dokmege baslar
lar. Bunu bildikten sonra sinekler~n 

iiremesine meydan vennemek mi.im
ki.indilr. 

Evvela, ev i~inde, otede beride bu
lqiK yemek kab1 ve saire b1rakmamak 
kiler, mutfak ve yemek odalanru g.:i. 
yet temiz bulundurmak ve bunun 1~ 
de su ve sabunu ~ok bol kullanmak 
laz1md1r. MUmkiin olursa buralarm 
pencerelerine sinek ge~miyecek incc 
tel koymak ta muvaf1k olur. 

Sonra helalara ve su mecralannn, 
giinde birka!( def a bol bol su do km ck 
ve buralanru ~ok temiz tut.mak ikti
za eder. Bilhassa helalarm sifonlu ol
mas1 birinci ~rttlr. 

Daha sonra bu i~te en mtlhim rol 
oyruyan !;OP tenekelerinden bahsedc
lim. Bizde ~p tenekeleri gaz teneke
lerinden bozmadlr. Bu tenekeler bir 
milddet temiz su i~in kullanlld1ktan 

nin elini opemem. 
Klh~ Ali pa~ Yunusun ne kadar 

inati;1 bir adam oldugunu blr kere da
ha anlam1~ ve isrann faydas1z olaca
guu gorerek susmu~u. 

GEMICiLER MEYHANESlNDE.. 
Yunus re1s donanmada hazlrhkla

nna devam ediyordu. Bir alt~ Il8.Sll
sa Galatadaki gemlciler meyhaneslne 
ugranu~. 

Yunus re1s kap1dan l~eri glrerken, 
ii~ tell saz ~ ~ Omerin bazin 
sesin1 ~tti: 

cKa111nda ben pervaneyim, sen oemi 
tAbanstn bana 

Atbnla ben divaneyim sen afeti cana1n 
. bana. 

Ben bendei fermantrum een ph ve 
aultansm bana, 

Buldum lehinden ben hayat, sen lh1 
hayataan bana I> 

Kanunl SWeyman bu nusralan 
sevgillsi Nlglra s6ylemt.,ti. A.,ik Omer, 
S'lllUn Silleymanm btltiln ~Jalanm 
ve sevgilllerlne s<Sylediif ipirleri - pa
dif&h Oldil.kten sonra - besteliyerek 
ortallga yaJD114b. 

Yunus reis meyhanenin tezgl1u 
onilnde durdu: 

- Bana blr kadeh eski ~rap ver 
bakallm, i;orbac1 ! 

Meyhaneci Yunusu goriince tuyle- . 
r1 tlrperdi: 

sonra delindigi zaman ~op tenekesl 
oimaga namzettir. Ya merdiven alt.I
na 'eya kap1 dibine veyahut mutfa
gm bir ko.,esine konur. Ev.den ~1kan 
her tilrlii miizahrefat bunun i.;ine atl
hr ve giinde veya iki giinde bir kap1-
dan ~op arabasi ge~erse bo~tll1r. Bu 
tenekenin agz1m kapamak hatinnu
za gelmez. Kapasak ta aralarmdan 
i~er1sine sinek girmesine mani ola
cak derecede muntazam kapanmas1 .. 
na dikkat etmeyiz. Gerek bo~ olsun, 
gerek dolu olsun bu tenekenin i~nde 
VlZil v1zil sinek kayn~tr ve dikkat edi
lirsc. bu ~op tenekelerine giren sinek
ler yilzlerle sayllirsa ~1kanlar binler
le sayllmak icap eder. 

B1r evde ooyle bir ~op tenekesi var
ken sinekler yumurUamak ve uremek 
i~in b~ka bir yer aramak zahrnell
ne .htiyac hissetmezler. Baz1 memle
ketlerde bu ¢p tenekesi muhteviya
tm1 yakarlar. Fakat bu zahmetli bir 
i~tir. Her evde yap1lamaz. Belediye
mizm ~opleri yakmak i~in tertibat al
dlgm1 gazetelerde okuyoruz. Biz yal
mz cop tenekelerimlzin agzm1, ii;ine 
sinek girmiyecek bir ~ekilde munta
~ kap1yabilirsek ve ~ld1kc;a i~ • 
ne biraz kire~ a.tabilirsek bize kft.fi ..• 

Fakat bir evde ~op tenekesile m~· 
gu1 olmak ber zaman ihmal edilen blr 
i~tir. Bunun ii;ln de belediyemizce, blr 
!om1iil kabul edilerek, kapakl1 ~op 
kaplar1 imal ettirilse ve halk bu kaP'" 
lardan kullanmaga te~ edilse pek 
mm·aflk olur. Bir ~op tenekesinde ha
sll oJan smekler buttin mahalleyi ra
hat.s1z ve bu suretle umumi S!hhati 
ihlfil ettiginden, belediyenln kati ve 
mecburi tedbirler almas1 f ena gorille
mez. 

Buraya kadar yalmz evlerimlme 
sineklerle nas1l mucadele edileceginl 

yazd1k. Biraz da ah1rlardan bahset

mek laz1m. ~ehir dahilinde kalan arur
larda biriken giibre vesaire sinegm 
~ogalmasma ~hca sebeptir. Burala
n fenni bir ~kilde temizlcnmeli ve bu 
temizlik kontrol edilmelidir. 

Siras1 gelmi~ken ~nu da ilave ede
lim kl sinek derdindcn kurtulmak i~in 
yukanda tavsiye ettigimiz gibi bol bol 

su sarfetmege bugiinktl Terkos ve 
kumpanya suyu fiatleri mUsait degll
dir. Belediye bunlan ucuzlatmahdlr. 
Hiikumetin tuz ve ~eker fiatlerint 
ucu1Jat.mak hususunda yapt1g1 tec
ri.ibeye istinadcn cesaretle soyliyebill

riz ki su fiatini ucuzlatmak ytlzimden 
belediye ziyan etmiyecek, bilakis kAr 
bile edecektir. $. T. 

- Vay reisim, siz buralara gelir mi
siniz? 

- Ayag1m dti~tl de. f;!Oyle ugrayi
verdim .. 

Yun us burada - son sef ere ~1kmaz
dan bir gece once - ~kar<hgi bir gil .. 
riiltilden sonra bu meyhaneye ugra
mam1~tl. 

Meyhanecinin g0zii Yunustan yil
gmd1. 

Yunus o geceyi hatuladl .. bir baba
yigiUe burada padi.plun gomest Ffan .. 
~eska i.;in ne biiyiik kavgalar yapDUf .• 
b1cak bile ~ekerek hasmm1 karnm
dan yaralayip ka~~ti. 

Meyhaneci f811lt' kadehini Yunu
sun oniine koyarken giililmsedi: 

- Artlk Fran~eskanm kavgasmJ 
edecek kimse yok kar.pnda, beyiml 

- Gene ondan Dll bahsediyorsun 
baria? .. 

- Eh artik s0ziimii esirgiyecek de
jilim ya.. Fran~ hiinkAnn gOziin
den di.ifilnce elbette sizin elinize diif
mil~iirl 

Yunus reis birdenblre ~ad1: 
- Neler s0yliiyorsun, Niko? Fran
~ padi~ g0zunden dli~tti mil? 

-Haber.in yok mu sahiden? Ka~ ay 
oldu biz bu Iaf1 i~deli ve aramu.da 
konu~rken: (Yunus reisin kulaklan 
~mlasm!) diye gi.iHi~m~tilk .. 

- Kim soyledi sana bunu? 
(Arkasi var) 



AK$AM 

Cocuk DUnyas1 Olimpiyad 
mektuplar1 

Harp Akademisi Sat1nalma 
Komisyonundan: 

Akademi anbarmda mevcut ve kohne 166 kalem etya ve mefrii~at 
12 Agustos 936 ~artamba giinii saat 10 da Akademide sablacakbr. HEDIYE ALANLAR (Ba~ taraf1 5 inci sal1ifcde) 

POLO~YA -1\IACARiSTAN 

B~ka bir sahada oynanan bu ma~

la Polonya, Macaristam 2-0 yenmi~
Ur. 

18 T emmuz 936 tarihli bilmecemizin 
halledilmit Jeklini bugiin bediye kua
nanlaran isimlerile beraber netrediyoruz. 

BARUT 
Bilmecemizi doiru halledenlerden Ca

ialoglu Kapala fmn karpasa No. 54 bayan 
V anu ~via birinci so'lmi! •e hediyesi 
olan ( albn u~lu masa blemi), Beyoilu 
5 ci ilk okuldan bay feyzan ikincililde 
(el~) , Edremit Gazi llyu caddesi No. 
4 Bayan Ayten ~iincii irelerek ( Pembe 
maf)ahla hamm) bediyemizi kazanmlf• 

lardar. 

I ~ekerleme alanlar I 
- Istanbul muhabe e ~avutu Necmi 

km Sevgi, 2 - Betikta~. Y1ld1z No. 92 
Sabahaddin, 3 - Sirked kolac1 Kemal km 
Bedia, 4 - Selimiye No. 35 Fikrct, 5 -
Beyz1d, Vecihi, 6 - Sent - Tul,eri orta 
okul Mualla, 7 - Beyaz1d Soganaga ma
hallesi Belkis, 8 - Kurtulu, , Aynah~e,me 
ao. No. I 4 Mukadder, 9 - 1st. k1z lis. 113 

F erihan, 10 - Beyoglu 1 1 ci okul 34 ll
han. 

I <;ikolata alanlar I . ___ __...:. 

11 - Be1iktat, Y enimahalle No. 6 
Basri, I 2 - Bakirkoy birinci okul No. 71 
Scrap, 13 - Galata m liye ahsil 1ubesi 
memuru Sadettin km Neda. 14 - Arna
vutkoy No. 90 $ake, 15 - Beyaz1d Fuad 
pa1a cad. No. 64 Ibrahim, l'6 • Akaaray 
Hac1 Ha lid apart1man No. 2 3 Hikmet, 
1 7 - lat. k1z lis. 894 Beria, f 8 - Beyoglu 
9 cu okul No. 21 I Fat ma, 19 - Vezneci· 
ler hamam1 karfllllnda No. 11 lsmet, 20 -
1st. kaz lis. 5 3 Guler. 

I Biskuit alanlal I 
21 - Tartaba,1 Koyun so. Ceni, 22 -

Kumkap1 Ni§anca No. 29 Jan, 23 • Fatih 
19 cu okul No. 15 3 Muzaffer, 24 - Ko
daman cad. No. 91 Selma, 25 • Kad1koy 
Siileyman pa~a No. 5 I Pevo, 26 - lat. 
erkek lis. 628 H i.iseyin, 2 7 - lst. erkek tis. 
6 34 Firuzan, 28 - Sultanahrhed Jc;ler so. 
No. 7 Biirhan, 29 - Kas1mpa§a Bahaed
din mnhallesi bay H a} ri k1z1 $iikran, 30 -
Vefa lis. 384 Muzaffer. 

IIDrer kutu boyab kalem ve I 
resim defteri alanlar , ________________________ ____ 

3 1 - $ehzadeba~1 I 0 cu okul 159 Zii· 
hal, 32 • Sultanahmed firuzaga cami so. 
No. I Sdma, 33 • Beyoglu Yenic;ar§l so. 
No. I 0 Seyfi, 34 - Kad1koy Moda No. 12 
Remziye, 35 - Samatya Miidafaai milli
ye cad. No. 5 2 <;a gli 36 • lst. K1z lis. 
5 2 I Muzaffer. 3 7 - 1st. k1z lis. I 140 

Esen, 38 - Hayriye lis. No. 633 Handan 
Fevzi, 39 - lst. k1z lis. 427 Mualla, 40 -
1st. k1z ]is. 11 76 Giil. 

I Miirekkeb alanlar I 
4 I - Beya:lld Camc1 Ali No. I 3 Emi

ne, 42 • lst. k1z orta okul 334 Muammer, 
43 - Inonu orta okul 866 Hulusi, 44 -
Aksaray Horhor cad. No. 3 Server, 45 -
Hayriye lis. No. 110 Asiye, 46 - Oski.i
dar k1z sanat okulunda 2 5 2 Neyep, 4 7 -
Sultanahmed No. 24 Vehbi, 48 - lst. lia. 
5 2 HalUk, 49 - Oskiidar M. 0 . M. No. 
509 <;etin, 50 - <;enge1koy No. 19 $a
dan. 

I Cetvel alanlar I 
5 l - 1st. 1 I ci okul I 09 Beyhan, 5 2 -

Bitlis alay 18 miifettit Salih oglu Tahir. 
5 3 - Kad1koy Hamc1hat 1No. 34 Ayten, 
54 - 1st. 59 cu okul 488 Nevzat, 55 • 
Trabz.on P. T . T . direktorii oglu Necati, 
56 • Ortakoy tramvay ead. No. 1 Ergiil, 
5 7 - Izmir Ciizelyah tramvay cad. 923 
Melih, 5 8 - Kadakoy T ellilzade so. 33 
Muharrem, 59 - Kiic;iikmustafapap No. 
1 I Hayriye, 60 - Siirmene ziraat memu
ru Adnan klZl !than, 

I Birer defter alaalar I 
6 I - Mod a Bost an so. No. I 8 F az11, 

62 - J!!ki.idar 19 cu okul 4 75 Yiicekan, 
63 - Musevi lis. Jak Pepo. 64 . 1st. kaz 
lis. 64 7 Ayte. 65 - Ak,am k1z sanat oku
lunda Melek. 66 - $ehremini iskenderaf•a 
so. No. 17 Emine, 67 - Topkap1 ta, mek. 
No. 29 Nezahet, 68 - ist. I 7 ci okul 256 
Alacddin, 69 - Bak1rkoy Bezazyan lis. 
Hirac;ya, 70 -Beyoglu 5 ci okul Feyzan. 

I Kart alanlar Tahmin bedeli 227 lira 50 kuruftur. hteklilerin 17 lira 6 kurustan 
ibaret olan muvakkat teminat makbuzlarile o giin ve 'Saatte Ko~is-

71 - Kumkap1 orta okul 5 9 Nahit, 
72 - Samsun bankalar cad. No. 2 Neda, 

73 - $itli Samanyolu so. No. 4 Ciilten, 
74 - Jzmit Yavuz mahallesi 14 Melahat, 
75 • ist. Yeni nesil okulunda 80 Remin, 
76 - Burdur Uzun~ar!!I 41 No. magaza 

Rahmi, 77 - Galatasaray lis. 259 Ayhan, 
78 - Dariit§afaka lis. No. 41 lsmail, 79 -
Ankara Yeni1ehir Duzenler so. No. 24 
Nuran, 80 - Pangalt1 No. 5 4 Nimet F aik, 

81 - Beylerbeyi iskele cad. No. 14 Kadri, 
82 - Bandirma orta okul I 34 Hikmet, 
8 3 - Beyaz1d 5 ci okul 39 Siiheyta, 84 -
Kartehir Naf1a miidiirii oglu Y1ld1r1m, 

85 - lst. 5 ci okul 956 Hatice, 86 - Ay· 
dm Milli Aydin bankas1 Mustafa kan 
Vildan, 87 - Haydarpa1a lis. 1034 $iik
tan, 88 - Kandilli k1z tis. Sitare, 89 - Ay· 
din sanat okulu oiretmen Bora oglu Tur-

DAYAN SUAD ELil\liNE OLDU 

42 milsab1k arasmda yapilan florc 
milsabakasmda birinci turda elimine 
olmadan ikinci tura gec;en Suad Fet
keri ikinci turda Romanyay1 5-0, is
vic;reyi 5-3 yenerek ve fakat diger 4 
millete yenilerek elimine oldu. 

Kendi k1smmda 6 milletin milbarizi 
oldugu ic;in, dort defa yenilip iki defa 
galip gelmekle Romanya, isvic;re ile 
beraber dordilncil vaziyeti tutan Su
ad Fetkern, elimine olmamak ic;in tek
rar bu iki milletle yaptig1 milsaba
kada da maglup oldu. 
K1hc; tak1m1m1z 12 agustosta milsaba-

kalara ba~hyor. Tak1m1m1zm bulundugu 
kls1mda Amerika, Yugoslavya, isvi~
re talo.mlan var. Kar dofinale kalmak 
ic;in asgari iki ekibi yenmek 18.zimdir. 
Bu i~te Jhtisas sahibi olan baz1 zevat
la yapt1g1m tcmasta, kihc; ekipimizin 
Yugoslavya ve isvif;reyi yenerek kar 
dofinal kalacak kudrette old'1iunu og· 
rendim. iyi ellerde, iyi hocalarla mil
tevazi ~ah~an bu ~ocuklara muvaffa
klyet dileriz. 

ATLETiZi.U l\IUSABAKALARI 

Atletizm mi.isabakalan Olimpik stad-
- da bilyilk bir hararetle devam ediyor. 

Hafta aras1 olmasma ragmen, seyirci 
yekunu hi~ bir zaman 120,000 den a~a
g1 dil~milyor. Bugiln yapllan milsaba
kalarda ~u neticeler almch. 

yona gelmeleri. ( 4450) 

. ~ 

AK$AM NE$RIYATI .. 
lskontolu Sallf Listesi 

No. 1Curu1 

1 Ki.i~iik llanlar 75 
2 Kiv1rc1k Pa!fa 75 
3 Deli '30 
4 Yah Qapk1m 30 
5 Bu Perdenin Arkasmda 4o 
6 Dii~iin Gecesi 100 
7 Sumer Kiz1 125 
B Asyadan Bir Giine~ DollJyor, '80 
9 Dipsiz Kuyu• '25 

10 Kadin Asker Olursa 50 
11 Pcmbe Ma~lahh Hamm ,70 
12 Pembe P1rlant&' pl5 
14 lki cinayet · gecesi 25 
15 1talyadan Amerikaya nastl 

Ui;tular 35 
16 llkmektepler li;in Yard1mc1 

Tarih Hulasas1 10 
17 1ttihat ve Te~kki Tarihinde 

Esrar Perdesi 150 
18 Karacaahmedin esran 25 
19 'Arzm Merkezine · Seyahat 

1

25 
20 Don Ki~ot 25 I 
21 Karde~ katill 25 
22 Hayvanlar Alemi 150 I 
23 Sinema Y1ld1zlar1 100 
24 Bir kadm g~ti 20 
25 1stanbuldan Londraya ~ileple 

bir · yolculuk '15 
26 Nereden geliyoruz .40 

Zonguldak icra dairesinden: 
Bir bor~tan dolay1 haczedilen 

ve beher tonuna (3) lira kiymet bi-

~ilcn ve bu kerr~ paraya ~evrilme-
1ine karar verilen Kozluda 375 nu-

marah ocak hannamnda mevcud 
70 ton Tuvenan komiirii 19/8/936 
taa·ihine teaadiif eden ~artamba 
1unii 1aat 14-16 ya kadar dairemiz

de a~ak artbrma ile aatalacag1ndan 
ideklilerin SOZU g~en gun Ve I&• 

atte 935/1614 No. ile miiracaatlan 
ilan olunur. (24911) 

I• 

UmumEmlak 
Acentesi 

· Bab~ekapa T A~HAN No. 29 

EHVEN $ERAITLE 

" EMLAK iDARESi 
KiRALIK AP ARTIMAN 

EMI.JAK 
ALI~t ve SA TI~11 

TELEFON: 20307 

gut, 90 - V efa lisesi 369 Muhs in, 91 -
<;engelkoy Bakarc1lar No. 5 Ane. 9 2 -
Elaziz ~irk et han Oguz, 9 3 - Samatya 
29 cu okul 174 Aliye, 94 - Sinop sahil 

s1hhiye memuru oglu Turgud, 95 - Ka
d1koy 6 c1 okul 14 7 Ecmi, 96 - Denizli 
Degirmenonii ao. No. 7 Fikret, 97 - lst. 
44 ci.i okul 65 7 Mualli, 98 • Ankara 
telgraf muhabere !!efi oglu lsmait, 99 -
Kabata1 lis. Nevzat, I 00 - Gala ta Bay 

Cerni! km Hayriye, I 0 I - F atih Atpazan 
No. 14 Hasan, I 02 - Gelibolu <;ukur~Cf· 
me No. 4 Vahdet, I 03 Erenkoy k1z lis. 
500 Siiheyli, I 04 - Adana Acem han 

civannda 298 Kayahan, I 05 - ist. kaz 
lis. mi.idi.irii klZl Nuran, 107 - Zonguldak 
posta kutusu 21 S. Emre, 1 08 - Selc;uk 
k1z eritik okulunda Ciiler, 109 • Ayan· 
c1k Zingal tirketinde daktilo Nadire, 

I I 0 - Fatih No. 29 Sec;kin, 111 - Gozte· 
pe R1dvanpa~a so. No. 18 Neda, 112 -
lst. erkek Jis. 14 70 Cevat, 113 - Kadi· 
koy 7 ci okul 140 Omran, 114 - Be,ik· 
ta§ Miiradiyede Mihriban, 115 - Kml
toprak orta okul Esat, 116 • Yedikule 
43 d i okul No. 4 3 Neda, 117 - lst. 3 ci.i 
okul I 75 Abdiirrahman, 118 - Kii~iik 
mustafapa11a No. 21 Vedia, 119 • Balat 
Molla a§k1 Mi.inife, 120 · Sultanahmed 

400 metre maniall: 1-Hardin (A
merika) 52 4/ 10, 2 - Loamy (Kana
da) 52 7/ 10, 3 - Vite (Filipin) 52 8/ 10. 
4 - Peterson (Amerika) 53, 5 - Ma
galhaes (Brezilya) 54, 6 - Mandikas 

27 tstiklal Sava~1 Nasll Oldu 80 
28-33 Arsen Li.ipen (Bir 0Cildi) 80 

1 

.. ____________ .. 

34 Tarih 5~reniyorum 30 

o. 9 Rifat, 121 - Kad1koy Kazasker No. 
H ikmet, 122 - Kumkap1 No. 9 3 Ycjime, 
123 - Beykoz Yahkoy No. 11 Suat, 124 -
<;amhca 13 cii okul 55 Firuzan, 125 • 
lst. 3 d i okul 331 Sezai, 126 - Beyoglu 
ltalyan lis. Nuri, 12 7 - 1st. erkek lis. 395 
Mehmed 128 - 1st. kaz orta okul 488 
I 29 - lst. erkek !is. 11 7 Orhan, 130 - Fe-
rikoy No. 3 Salih, I 31 • Gaz1 Osman 
pas~ orta okul Ali, 1 32 - lst. I ci okul 
Razan, 1 33 - Beyoglu 29 cu okul 194 

lhsan, 134 - Cumhuriyet orta okul 2 75 
H iisniye, 13 5 - Sarac;haneba~1 Nefer so· 
18 Erdogan, 136 - Pertevniyal lis. 2 3 7 
A. Dumer, 1 3 7 - Kulcli Hasan pava cad. 
No. I Melahat, 138 - Beyoglu 9 cu okul 
509 Belk1S, 139 - Emniyet sand1gmda 
emlak vubesinde Behiye, 1 40 - Kumkapa 
orta okul 543 Arun, 141 - 1st. erkek li.. 
724 - Ali R1za, 142 • Jskiidar Doganca· 
lard a No. 8 Mustafa, 14 3 - Gedikpafa 
No. 36 Suzi Ozti.irk, 144 - lst. erkek lis. 
9299 Melih, 145 - ~ehzadeba,1 No. 31 
Kamil, 146 - Beyoglu 20 ci okul Harika. 

147 - Fatih Gaza pa,a cad. No. 42 Muaz· 
zcz. 148 - lst. kaz orta okul 5 2 3 $i.ikufe, 
149 - Kad1koy k1z orta okul 21 3 Ozgo· 
niil, 150 - Beyoglu 12 ci okul 26 Hali
dun, 151 - lat. 2 ci okul 140 Mehlik.a, 
15 2 - lst. k1z lia. 72 9 Leman, I 5 3 - Ge· 
lenbe\'i orta oku Ali R1za, 154 - Sultanah
med No. 6 I ~eref, 1 5 5 - Sara~haneba,1 
Sirkeci so. No. 1 3 Nida, 1 5 6 - lst. 1 5 ci 
okul 655 Yalmaz, 15 7 - Beyaz1d Emin 
Bey mahalleai No. 8 Neriman, 158 • lat. 
44 ci.i okulda 124 Kadri, 159 • Galata
aaray lis. 1359 Nevzat, 160 - Kandilli 
k1z li.s. 198 Saliha, 161 - Oski.idar Bag· 
larba11 No. 337 Perran, 172 - Fatih Sa
r1gi.izel No. 20 Ayten, 163 - ~hremini 

Millet cad. 947 Hadiye, 174 - Kandilli 
k1z lia. Saliha, 165 - Beykoz Yalakoy No. 
21 Selma, 166 - Aksaray Yusufpata No. 
4 Muammer, 167 • Fatih Sarigi.izel No. 
34 Melih, 168 - Vefa lie. 8 Ziya, 169 -
Kad1koy orta okul 210 Kimiiran, 1 70 -
Fatih Haydarbey so. No. 23 Ozden. 

SATILIK 

KO~K ve ERAZI 

(Yunan) 54 2/ 10. 
Kadmlar 100 metre: 1 - Stevens 

(Amerika) 11 5/ 10, 2 - Valasieviez 
(Polonya) 11 7/ 10, 3 - Kravs (Alman) 
11 9/ 10, 4 - Solinger (Alman), 5 -
Robers (Amerika), 6 - FM~ (Alman), 

800 metre: 1 - Voudrof (Amerikn) 
1.52 9/ 10, 2 - Lanzi (italya) 1.53 1 10, 
3 - Edvards (Kanada 1,53 4/10. 4 -

35 'co~rafyada llk Ad1m 50 
36 Qocuklara Co~rafya K1raatleri 50 
3~ Faz1l Ahmet 80 
38 Devler Kaldmmt 75 
39 A~k F1rtmasi '50 
40 ~ eryilzil Gokyilzil 150 
4l Cilceler vc Devler memleke-

tinde Gt.illh·erin Seyahatleri 75 
42 Ectcbi Hatlralar 60 
43 Bir Tilrk Kmnm Amerika ., 

75 
Polonyall. 

Uzun atlama: 1 - Ovens (Amerika •===============I 
8.06, 2 - Long (Alman) 7.87, 3 _ Ta- AK~AM okuyucular1na 

Yolculugu 

jima (Japon) 7,74. mahsus % 20 
Kadmlar disk atma: 1 - Alman tSKONTO KUPONU 

I 

47.63 (Yeni ollmpiyad rekoru), 2 -
Polonya 46,22, 3 - Alman 39.80 4 -

' Japon 38.24, 5 - Japon 37,35 6 - i s-
vcc; 35.92. 

200 metre neticeleri: 1 - Ovens 
(Amerlka ) 20 7/ 10 (yenl olimpiyad re
koru), 2 - Robenson (Amerika) 21 
1/ 10, 3 - Ozendarp (Fclemenk) 21 
3/ 10. 

Disk atma neticeleri: 1 - Karpanter 
(Amerika) 50,48 (yeni olimpiyad re
koru), 2 - Diln (Amerika) 49.36, 3 -
Oberveger (italya) 49,23. 

. 50 kilometre yilrily~: 1 - Hultlok 
(lngiliz), 2 - :?tork (Qekoslovak). , 

Ahmed .Adem 
--ffnlMltHHHlllHllllllllHHllllllHlllllllllHIHlllllHUIHtllllltlll• 

BELVO BAHCESI 
.Si~li <;ocuk Esirgeme kurumu menfaatma 

FEVKALADE KONSER 
Dans - Karagoz - 11 Atustos sab ak,arm 

Program: 1 - Belvii saz heyeti. 2 -
Bestekar (Bimen Sen). 3 - Arap rak1slan 
Muganni, muganniyeler. 4 - Eftalya ve 
Sadi. 5 - Sehir Tiyatrosu San'atkarla· 
rmdan (Hazim) : Karagoz. 6 - Belvii 
Saz heyeti. Duhuliye yoktur. 

OSMA~LI BANKASI 
TORK ANONIM ~1RKET1 

TES1S TAR1Hl: 1861 

Sermayesl: t0.000.000 lngillz lira& 

Torkiyen1n ba~ltca tebirlerlle 

Paris, Marsilya, Nls, Londra n 
Manc;ester'de, Mlsa.r, K1bns, lrak, 
Iran, 1'111stln Te Yunanl1tan'da 

tubelerl. Yugoslavya., Romanya, 
Suriye ve Yunani&tan'da Filyallerl 

vardlr. ..... 
Her tDrlD banka muameleleri 

ya par I 

Bu kuponu kesip ·Ak~am Matbaas1 
Kitap Servisine• getirir veya gonde
rirseniz, yukandaki listede be~enecc
Ainiz kitaplann fiatmdan size yi.izde 
fo iskonto yap1lacakur. 

.. 1 .................... , 

Selanik Bankasi , 
Teais taribi: 1888 i _ ..... 

/dare merkezi : 

iSTAllBUL ( 8alata ) 
Tiirkiye 1ubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenicami) 

IZMIR. MERSIN 
ADANA BOroaa 

Yunanistan 1ubeleri: 

SELANIK, ATINA, PlRE 

Har tOrlO Banka muamallt1 
Kirahk kualar 

• Or. AHMED ASIM OllUR • 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

Yat.k iic:retleri 2 m.ct. 1tiM-.... . 
3 iiDc:i lllllfda ameli1• lend 

aLnmu. 
Doiam ve kadm ameli1atlarile 

fable, apandilit, buar .,. d.il
ameliyeler i~ ~ ebv• h-1 
fiatl•. Ortako1 tramvay 1ola Mu
allim Naci cad. 111 - 115 

Telefon - 42221 

Dr. MEHMED IZZET 
Emrau dahiliye ve aariye miitebaaaw 

Yakac1kta Ycni Mahallede Miihiirdrr 
o~lu Selimin ko~kii ve 70 doniimdcn 

fazla erazisi sahhkhr. lcinnekilere f 
miiracaat. ••••iili..j_ .. •••••••••••••d 

Muayenehane: Caialoglu Nuruoama· 
niye caddesi No. 1 7 Eaha Bey ApartJ• 
man1 pazardan maada hergiin 1.3-1 7 haa-
talanni kabul eder. Jelefon: 2392S, 

Bliyilkacla'mn 
temiz ha\ral1 ve 
gilzel manzarah 
J erintle . ·ahhk 

EV 
Biiyiikadada Nizam cihctinde 

~amlar i~inde en temiz hurnh \'C 

en miikemmel manzarah bir ycr
de biiyiik bah~eli, gcni~ tnra~h. 
i~i d~1 boyall mu~amba do~eli bir 
ev sat1hkbr. 7 oda, banyo, al,ar 
soguk ve s1cak su tertibah, bol 
suyu, bina du~mda ayr1ra mutrak 
ve a~1 odas1, ii~ bin metreye ya
km ~i~ek \'e yemi~ bah~eleri, bin 
kok kadar yeti~i~ bag., bir !(Ok 

yemi~ aga~lari vard1r. Fazla tafsi
Jat i~in (Ak~m) gazetesi ilan me
muru Nureddine miiracaat. 

Telefon: 24240 

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

Dr. l-laf1z Cemal 
DUUliJ• miitebaum 

• 

Pazardan ba,ka irunlerde oiledeQ 
aonra aaat (2,5 tan 6 ya) kadar Iatan· 
bulda Oivanyolunda ( I 04) numarala 
huau1i k.abinesinde haat&lanna kabul e
der. Salt, cumarteai giinteri aabab 
c9,5 - 12> saatleri hak.iki fJtaraya mah
auetur. Herke.in haline a;ore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefons 
22 398. Yazhk telefon Kandilli 38 Bey
lerbeyi 48. 

oovc;E ORIENTBANK 
Dresdner Bank lubesl -
1¥1erke•i: Berlba -Turldyede ~nbeleri: 

istanbul (6alata ve istanbul) 
Dep~ Tiltlin Giimruk 

izmir 
Her tiirlil banka muamelab -



11 Agustos 1936 

DOY~E LEV ANTE 
LINYE HAlttBURG 

Hamburg, Brem, Anvers, l1tanbul 
ve Bahrisiyah arumda azimet n 

avdet muntazam po1talan 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvera ve 
Roterclam' dan limanmuza muvua-

1'b bekleneo nparlu 

Bochum vapuru limanun1zda 
Achaia npuru 7 Ajuatosa doiru 
lthaka vapuru 1 0 Agu.tosa dogru. 
lserlohn vapuru 23 aiuatosa dogru 
Samoa vapuru 23.26 aguatosa 

dogru. 

Buriraz, Varna. Koatenu, Kalu •• 
lbl'lllil i~ liman1nuzdan hareket 

edecek vapurlar 

Bochum vapuru limammazda 
lserlohn vapuru 23 - 25 Agustosa 
dogru 

Yakmda Hamburg, Brem, Anven 
ye RoteTdam Jimanlan ic;in 
bareket edecek npurlar 

Achaia vapuru 7-9 Aiustosa doiru 
lthalc.a vapuru I I ~ 13 Agu1to1a 

dogru. 

Heraklea vapuru 15-1 7 Aiustosa 
dogru. 

Derindje vapuru 19 - 22 .Ajustosa 
dogru. 
Fula tafaillt i~n Galat.a' da 0.-a

kimyan hanmda Luter Silbennann 

ve fiireltan vapur aoentahgana mii

racaat. Telefon: .f.4647 - 6 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlar1 

Harbiye okulunda Kohncye ay
nlan 2411 ~ift harici ve 7500 ~ift 
erat kundura1ile 494 ~ift • terlik 
17 / Aju1to1/936 pazarte1i aiinii ·~ 
at 14 de Topbanede aabnalma ko
mi1yonunda pazarh.kla satilaca.k
br. Hepsinin tahmin bedeli 2115 
lira 10 kuruttur. Fotinler Pangal
bda Harbiye okulu depo1unda 
ve tartname1i T opbanede komia
yonda goriilebilir. Ilk teminati 158 
lira 63 kuruttur. lsteklilerin kanu
ni vesikalarile belli saatte komi1-
yonda bulunmalar1. (77) (4523) 

* Miiteahhit nam ve hesabma bet-
bin lirahk arpa 14/ Agustos/936 
cuma giinii saat 15,30 da T ophane
de Satmalma komisyonunda pazar
hkla ahnacaktir. Umum tutar1 bef
hin lira olup ilk teminab 375 lira- j 
d1r. lsteklilerin kanuni vesikalarile 1 

heraber belli saatte komisyana gel
meleri. (76) (4524) 

* ldareleri Istanbul levaz1m imir-
ligine bagh miiesseseler i~in 110 ton 
kuru sogan 24/ Agustos/936 pa
zartesi giinu saat 15,30 da Topha
nede Satmalma komisyonunda ka
pah zarfla almacaktir. Tahmin be
deli 5500 lirad1r. Ilk teminab 412 
hu~uk liradir. ~artnamesi komis
Yonda goriilebilir. lsteklilerin ka
nuni vesikalarile teklif mektupla
r1n1 ihale saatinden bir saat evvel 
komi1yona venneleri. (69) (4442) 

Dr. FETH i 
LABORA TUVARI 
CERRAHPA.$A HAST ANESI 

BAKTER.IYOLOCU 
Kan. idnr, 1-lpm, emQ•t, me. 

•Ilda aaita sihi bbbi tahliHer .,. btitia 
IMyolojik tamiiller pyet dikkatle 
yapibr. 
Beyoglu : Takaime giderkcn Mcaclil 
aokaii Ferah npart1man1 Tel. 40534 

Tiirk Ticaret Kaptan ve 
Makinistler cemiyetinden: 

7/ 8/ 936 giinii i~in ilan edilen kon
rrede ekseriyet basil olmad1gmdan ni
zamnamenin 17 nci maddesi mucibin
ce 14/ 8/936 cuma giinii saat 15 te kat'i 
kongre toplanacakbr. 

Umumi katib 
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FEVKALADE FIRSAT 
Arsa miizayedesi 0 

Ni~anta!lmda T e§vikiye caddesinde 
karakolun lc.ar§Ulmdaki bi.iyiik area ve ar
kasmdaki lc.onak (Said pa§& haneai) iza
lei fuyu zimmnda a~ilc. arthrmaya konul· 
mu1 oldugundan 1ehri halin 13 iincii per• 
1embe gi.ini.i saat 15 de Beyoglu 1ulh 
mahlc.emesi marifetile sablacakbr. Tah
min olunan luymet 34870 liracbr. Artur• 
ma bcdeli bu luymetin % 75 ini buluraa 
o giin ihale olunacak, bulunmad1ii tak
dirde on bq giin aonra 28/8/1936 cu
ma giinii aaat I S de en ~ok artbrana iha
le olunacalttar. Muhammen kaymetin % 
yedi bu~ugunu yahut uysal bir bankanin 
itimad mektubunu getirmek li.z1md1r. 
Fazla malumat istcyenler 1934/31 aaya
sile Beyoglu birinci aulh mahkemeai bat· 
lc.itabetinc (Beyglunda Tolc.athyan ar
kasmda T o~ular solc.agma naklolun
mu1tur.) 

KUM BARA BIRE, 
1000 

Istanbul ikinei icra memurluiundan: 
Mahcuz olup, paraya fWevrilmeaine ka

rar verilen ev qya11 20/8/ 36 aaat 13 den 
itibarcn Osmanbeyde Rumeli caddeain
de 144 No. lu evde &IWlk arthnma ile aab
lacakhr. lsteklilerin muayyen giin ve aa
atte mahallinde hazu bulunmalan ilan 
olunur. M. 811 

-- OROLOG - OPERATOR --
Or. FUAD HAMID BAYER 

Haydarpa~a Numune Hastancsi idrar 
yollan hastahklan mutehass1s1 Turbe 
Mahmudiye caddesi No. 10 Tel. 20831 

Motorlii vas1talar 
Adnan Halet Ta~pmar 

Otomobil kullananlara ve ~fOrle

re motor i~lerinde c;ah~anlara laz1m blr 
kitabdir. Kitabc1lardan arayiruz. 

Tevzi yerleri: istanbul Kanaat Ki

tabevi, Beyoglu Ha~t Kitabevi. 

_ ...... 

JARLADlR 

·-- ---.. ~A. .. -
• 

_ ... ~ .... - _ .t IJt _ 
-·~!" .... ~, 

-· ~ - -
- -- ...... -'Ill. 

... 

K • t f b •k 1~-·Ankara ~EHIR BAH<;ESI ayserJ ayyare a n aSJ 1/0/8/936 Pazartesi akpmmdan itibaren 

direktOrliigiinden: ANKARA' da ILK DEFA 

1 - Bu oene fabrikam1za birinci 11n1f teaviyeci ve kaportac1 uatalari ft:Al\1' AKKA.LE 
imtihanla ahnacaktir. Montr6 zaferinden evvel ve sonra tOrk~e sozlO hadisat filmi 

2 - lmtibanlar Kayaeri Tayyare fabrika11nda yap1lacak ve muvaf- aynca: B u HR AN B ITT I 
fak olanlara dereceaine sore 3-5 lira yevmiye verilecektir. 

3 - lstekli olanlann atai1da.ki ve1aikle beraber Eyliil 936 niba
yetine kadar her giin i1tida ile fabrika dire.ktorliigune miiracaat etme
leri. 

A. - Tiirk olmak ve ecnebi bir kadmla evli bulunmamak. 
B. - Ahlak1, durumu iyi olduguna dair Emniyet direktorliigiinden 

vesika getirmek. 
C - Saghk raporu. 
D - Niifu1 ciizdam ve bon servisleri sureti mu1addaka11. 
E - O~ adet vesika fotograf1. ( 4510) 

Ankara V aliliginden: 
Ankara 1tadyom ve yar•t alamnda yap1lacak ba~e yollarile mey

danlartn tesviye ve tanzimine aid itler 27 / Aguatoa/936 pertembe gii
nii 1aat 16,5 on altt bu~ukta viii.yet binasmda toplanan Daimi encii
mende ibalesi yap1lmak iizere kapah zarf u1ulile eksiltmeye konulmut· 
tur. 

Ketif bedeli 25873 lira 80 kurut'lur. 
Muvakkat teminat 1940 lira 54 kuruttur. 
lsteklilerin teklif mektublarm1, ticaret odas1 vesikas1, Naf1a bakanh

g1ndan 1936 senesi i~in ald1klar1 miiteahhitlik ehliyet ve1ika11 ve mu
vakkat teminat mektubu veya makbuzlarile birlikte ihale giinii aaat 15,S 
on bet bu~uga kadar daimi enciimen reisligine tevdi etmeleri. 

Bu ite aid ketif evrak1 Viii.yet Naf1a miidiirliigunde goriilebilir. 4515 

Ankara Belediye Reisliginden: 
t - Su idaretinin bir aenelik ihtiyac1 olan demir boru, dinek, rakor 

ve 1aire on bet giin miiddetle kapah zarfla ek1iltmeye konulmuttur• 
2 - Muhammen bedeli 22598 lirad1• 
3 - Muva.k.kat teminata 1695 liradll'. 
4 - Mi.ktar ve teraitname1ini 1ormek i1teyenler he...Un yaz1 ifleri 

kalemine ve isteklilerin 21 / Aiustos/936 cuma giinii 1aat dokuz bu
~uga kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplar1n1 belediye encii
menine vermeleri. «4508» 

Ankara Belediye Reisliginden: 
t - Su idaresi i~in ahnacak Font boru ve ek par~alar1 15 &Un miid-

detle kapah zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Muhammen bedeli 5500 lirad1r. 
3 - Muvakkat teminat1 412,50 lirad1r. 
4 - ~artnamesini gonnek isteyenler her1iin yaz1 itleri kalemine ve 

iateklilerin de 25/ Agustos/936 cuma giinii saat dokuz bu!;uga kadar te
minatlarile birlikte teklif mektuplarm1 Belediye enciimenine vennele-. 
rt. 
5-Eksiltme o giin saat on bu~ukta Enciimende yap1lacakbr. (4509) 

Van Valiliginden: 
1-Van1n Havaaor ova11nda ve Van ile Edremit koyii ara11nda be

heri 566 lira 77 kuruttan yapttnlacak olan 250 g~men evlerine aid ya• 
p1lan eksiltme ilan1nda miiddetin on bet giin 1~tiii balde talip ~·k· 
mad1g1ndan onar onar miiteferrik 1uretle pazarhkla yaptJnlma11 i~ia 
16/ Agustos/936 giiniine kadar eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Taliplerin Van tlbaybgma miiracaatlar1. (4518) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanl1g1 

Istanbul Sat1nalma Komisyonundan: 
1 - Deniz va11talar1 i~in 167 k•lem malzemenin 26/8/936 ~artam-

ba giinii saat 14 de a~1k eksiltmesi yap1lacakbr. 
2 - T umlanan tu tan 4456 lira 75 kuruttur 
3 - ~artnamesi komi1yondad1r. Goriilebilir. 
4 - latekliler ilk teminat olarak 335 lirahk banka mektubu veya 

vezne makbuzile birlikte muayyen vakitte komisyona gelmeleri. ( 4541 

Arazoz al1nacak 
Kastamonu Belediye Reisliginden: 

Kastamonu Belediye1i i~in miiceddet bir arazoz almacaktir. Taliple
rin 31/Aiu1to1/936 siiniinde, mallar1n1n marka1iyle fiatlann1 ve evaa
f1n1 go1terir izahath mektublar1mn Belediyemizde bulundurulmasa ilia 
olunur. (4517) 

Harp Akademisi Komutan/1g1ndan: 
Harp Akademi1i Levaz1m tube1inde ~ahfJDa.k iizere mii1teid bir dak

tilo memur altnacaktir. Taliplerin ,eraiti anlama.k iizere levazuna mii
racaatlar1. ( 4451) 

lktisat Vekiletinden: 
Ol~iilr ve Ayar direktorliiiii i~in a~i.k endirme 1uretile satm ahnaca

i• ili.n edilen miitenavip cereyan elektrik 1aya~lan ayar maaa11 i~in 6/ 
8/936 tarihinde toplanan komi1yonda bir talip ~ikmit ve teklif ettiii 
at liy1k1 hat 1oriilmemit oldugundan ihale siiniiniin l 7 /8/936 tarihine 
uzatild1g1 ve isteklilerin o tarihde miiracaatlar1 ilan olunur. (4514) 

-- Doktor - Operator ---- FENNI SONNET<;l 

~~~1!~! t~!~elh~s~!~~~!~ EMiN Fi DAN 
ratorii BeyoA-lu, lstiklfil caddesi No. Be~ikta~ Erip apartimaru 

284 Karlman yanmda Tel. 44551 Telefon: Kabine 44395 ve 40621 
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HASAN LAV ANT ALARI 
Turkiye 1triyat1nda buyuk inkllab yapm1~t1r. 

9imdiye Jcadar ~1kan : Bahar ~i~e\leri, 
Kukaraca, Pupi, 

Lale, $ipr, Divinia, Zambak, Amber, 
Meagis, Viyolet, Fulyalar, 
Milflor, Leylak, Cennet ~i~eklerl. 
Galler, Revdor Gen~lik, Senkflor, 
Origan, Yasemin, Amorita, Ci~ek demeti 
Krepdo§in, Neroli, Yakmda ~1kacak olanl~ 
Soar do Paris, Pompador, $anel, Rumba, 
A§k gecesi, Dag ~i~ekleri. Karyoka, Kadm eli, - - - Ko 1 

Lo I 
Hasan Kolonyas1 95 derece halis limon ~i~eklerinden 
yapilm1~ misli ve menendine diinyada tesadiif edil
miyen ve biitiin 1triyat aleminin tasdik1nda bulunan 
bir ~aheserdir. Hasan Y asemin, Leylak, Menek~e, 
Milflor ve sair ~i~eklerden yapilm1~ kokulan insan1 
zevk ve cennet bah~elerinde ya§abr, Nesrin kolonyast 
Hasan kolonyas1n1n yavrusudur. Limon ~i~eklerinden 
yap1lm1~ 75 derecede ~ok ucuz olmas1 itibarile harc1 
alemdir. Losyonlan dahi piyasay1 tamamile elinde 
tutmu~tur. Hi~ bir Kolonya ve Losyon Nesrinin giizel 
ve nefis kokusile ve ucuzlugile rekabet edemez. 

-oldGrmek icin 

yalmz F IT' alm1z. 
Fena ve teslrslz hasarat t>ldi..iri..lcti mavller 
alffiii!kla paran1z1 beyhud& yere i~raf etme~ 
yiniz ve fllT'in sahtelerinden sakmm1z. Al
danmamak l9ln yaln1z bir FLIT oldugunu va 
slyah ku,akh .p.sker reslmll sari tenekeler, 
i~erislnde sahld1g1n1 hat1rin1zda tutunuz. ;~~~~~~ 
Bu tenekeler mi.ihurli.i oldugundan her turli.i 
hiyleden llrldlrler. Haklki FUT kullan1ld1kda 
bi..lti..ln ha!;laratl oldi..lrebilirsiniz. 

'Delikler1 w yarzklara fLIT tozu 
koyunuz. H~arat, toza temas 
edlr etn,n derhal iJlitrler • 

Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas1ndan : 
Bankamizm Mersin ~ubesi i~in Mersinde satm ahnmif olan 

arsa iizerinde yaptirdacak sube binasmin insasma Banka muva-, . 
fik gorecegi teklif sahibine ihalede muhtar olmak iizere miina-

kasaya koymufh:r. Evvelce ilan edilmif oldugu ve~hile miinakasa
ya girmek istiyenlerin Ankarada umum mildiirliige ve istanbul, 
Izmir, Samsun ve Merain tubelerimize miiracaatla lazim gelen iza
hat ve evrakla pilanlari alarak teKlif mektuplarim 20 Agustos 
936 tarihine kadar Umum miidilrliig iimiize gondermclerini dileriz. 

(4505) 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Art1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Istanbul Leyli Tip Talebe yurdu talebesi i~in mevcud fartnamesin
deki evsafa ve tutulan niimunelerine gor" 2130 adet Fildekoz fanile ve 
2130 adet Fildekoz don a~1k eksiltm~ suretiyle ahnacakhr. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Istanbul S1hhat ve J~timai muavenet mii· 
diirliigu binasmdaki komisyonda 12/8/936 ~arfamba giinii saat 15 de 
yap1lacakhr. · 

2 - Muhammen fiat: Bir fanilenin fiati 60 kurut ve Mr donun fi. 
all da 51 kuruttur. 

3 - Muvakkat teminat: 177 lira 32 kuruttur. 
4 - htekliler niimuneleri (:emberlitaf civarmda Fuatpafa Tiirbeai 

kart111nda Tip talebe ~rdu merkezinde gorebilirler ve f&rtnameyi de 
p ara11z olarak alabilirler. 

S - lsteklilerin cari 1eneye aid Ticaret oda11 vesikas1 ve bu ite ye
ter muvakkat teminat makbuz veya Banka mektuplarile birlikte vak-
tinden evvel komisyona gelmeleri. (4293) 

Asipin Kenan 
Slzl sotuk algtnllt1ndan, nezleden grlpten, bat 
ve I a r1lar1ndan koruyacak en lyl llA«r budur. 

TAKLIDLERINDEN SAKININIZ! AGIZLIKLAR OZERINDE 

lmzasma dikkat 
ediniz 

Sat1§ yeri: 
Sultanhamam 

Kebabc1 kar~1smda 

PIPO PA.ZARI 
Anadoludan arzu edenlere posta ile tediyeli olarak gonderilir. 

Ankara: Ti.itunci.i Ali Tiimen, Ta~han - Izmir: Mehmet Alim Ba~durak 
61 • Bursa: Nureddin Ne~' et Uzum;ar~1 - Samsun: Saat~i Avni Peker • 
Adana : Hac1 Halil Yagcamii civan - Malatya : Ibrahim l~1k, Leon 
~ikolata acentas1. 

1gu~~~~!~r Taksim Baheesinde 16 ta~~~tos 
Galata ~ocuk Esirgeme Kurumu menfaatine 

BUYUK MUSAMERE ve SUNRET DUIUHii 
Halk opereti - $ehir tihatrosundan san'atkar Hazim - sanatkar 

Na§id ve arkada~lan - Deniz k1z1 Eftalya Sadi - Safiye 
Bando - Varyete • Kukla - Orkestra - Hokkabaz 

._ ______ <;ocuk kaydi icin Bahceye rniiracaat. ______ ,, 

KA$E 

11 Agustos 1936 

En ho~ meyva uaarelerile hazirlan· 

m1~tir. Hazm1 kolayl~tinr. lnlu· 
baz1 izale eder. Kam temizliyerek 

viicuda tazelik ve canhhk bah,_ 

I eder. 

tNGtLlz KANZUK ECZANESl 
BEYOGLU - lST ANBUL 

Istanbul Harici Askeri 
Kitaab IIanlan 

Vize, Pmarhisar, Alpullu, Demir"' 
koy alaylarimn 13900 kilo zeytin 
yagina, ve 27000 kilo ~ekerinin ek
siltmeleri 10 giin uzatild1g1 halde 
yine istekli ~1kmad1gmdan hepsi 
ayri ayri 1 ay pazarhga konulmut 
ve ibalelri de 27 / Agustos/936 per
fembe giinii saat 15,16 da Vize de 
yapilacakttr. Zeytin yagmin ilk te
minatt 592, ~ekerin 547 lirad1r. Fiat 
tahmini ve fartname evvelki gibi· 
dir. Gormek isteyenler Vize satmal
ma komisyonunda gorebilirler. 
(167) ( 4472) 

* Bcher metresine bi~ilen ederi 
250 kurus olan altmi$. bin metre ' . 
ktfhk elbiselik kumaf kapah zarf • 
la eksiltmeye konulmuttur. lhale
si 1 /Eyliil/936 sah giinii saat 11 
de yap1lacakttr. ~artnamesi 750 ku, 
ru,a M. M. Vekaletin Sabnalma , 
komisyonundan ahnir. Ilk teminat 
8750 lirad1r. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayih ka
nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde 
yaz1h belgelerle birlikte teklif mek .. 
tublari01 ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. Vekale
ti sahnalma komisyonuna vermele
ri. (184) (4534) 

* 100 ton ag1r benzin sabn aim· 
mak iizere kapah zarfla eksiltme
ye konulmuttur. Hepsinin tahmin 
edilen bedeli 32500 liradir. ~artna• 
mesi 165 kuru' kartihgmda M. M. 
Vekaleti satmalma komisyonundaQ 
almacakbr. lhalesi 27 /8/936 per• 
tembe giinii saat 15 dedir. Uk te
minat 2437 lira 50 kuruttur. Eksilt· 
meye gireceklerin 2490 •ayib ka· 
nunun 2 ve 3 iincil maddelerinde 
istenen belgelerle teminat ve teklif 
mektublarm1 ihale saatinden bir •&• 

at evvel Ankarada M. M. vekaleti 
sattnalma komiayonuna venneleri. 
(185) (4535) 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi n riyat miidiirii: Enis Til 


