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Siyasi gerginlik bir 
parca azald1 

lspanya ihtilalinin beynelmilel kar111k
l1ga sebeb olm1yacagi umuluyor 

Londra 13 (Ak~am) - ispanya ihti
lfili yilztinden siyasi vaziyette b~ g0s
teren gerginllk hafiflemi~tir. Almanya 
ve ttalyanm ispanya l!}lerine ka~
magi esas itibarile kabul etmeleri ve 
bir anla~ma yapmak i~in milzakereye 
giri5meleri ihtilalin milletler arasmda 
bir kari~1kllga sebebiyet vermiyccegi
ni timid ettiriyor. 

Almanyanm Frans1z projesini yakm
da kabul etmcsi umuluyor. italya, is
panyaya gomillil ve para gonderilme
mesi ve bcynelmilel bir kontrol komis
yonu te~kilini istcmektedir. Maamafih 
italya ilc de bir anla~ma olacag1 umu
luyor. 

FRANSADA N1KBiNLiK 
Paris 13 (A.A.) - Ogrenildigine gO

rc ispanyol i~crine mtidahale edilme-

mesine mtiteallik bir itllAfname akdl 
ihtimalleri kuvvetlldir. 

Yine Qgrenildigtne gore Frans& hil
kdmeti, FranS1z vatand&flanmn aer
besttsine m'ildahale etmek ve bunlar
dan arzu edenlerin ispanyaya gttmele
rine manl olmak haklom kendinde gor
memekle beraber Pariste a~llnu., olan 
gonilllti kaydi bilrolanm kapatmak is
tiyor. 
FRANSIZ SOSYAL1ST PARTISiNtN 

BiR iSTEl;t 
Paris 13 - Frans1z komiinist par

tisi sosyallst partisini ispanya i~lerl 
i~in bir toplantiya ~agmm~tir. Sosya
list partisl, halk~llar cephesine dahil 
biltiin f1rkalann i11tirald suretile bunu 
kabul edecegmi bildirmi~tir. 

(Devanu dordilncil sahifede) 

Kalif ornia iiziimleri gibi 
iiziim yeti§tirilecek 

Almanyadan miihim istekler var, 
iktisat vekaleti Ege m1ntakas1na 

bir heyet gonderdi 
Izmir, 13 (A~am) - Kallforniada 

yet~tirilen ve potasa bandlnlmadan 
gtine~te kurutularak adma (Tompsons) 

ilzilmleri denilen klrnuzimtrrak renkll 
ilzilmlere Avrupa plyasalannda yilk
sck bir ragbet vardlr. Diger ilzilmleri 
pasta, puding vesaire imalinde kul
lanan Almanlarla ingilizler, Tompsons 
(izfunlerini sofralanndan hi~ eksik et
mezler. 

son senelerde Amerika hilkfuneti, 
Klering anl3¥0alarma yan~macllgm
dan ve p~in para lle ticaret esasmdan 
vazge~medigtnden Kallfornla \lzilmleri 
Alman ve ingillz piyasalanna geleme
mektedir. Bu yilzden Aimanyadald 
halk ta Tompsons ilz'ilmlerine muka· 
bll diger kuru ilzfunleri lstihllt etmek
tedir. Fakat bu tlz'ilmlerin 1.st1hlAt ma-

(Dev&IIU dordilncil sahlfede) 

S1caklar tekrar 
ba~ladi 

~ Dun termometre 36 
dereceye kadar <;1kt1 
Bir ~ giln silren serin havardan 

sonra diin gene s1caklai: · bql8llll4b.r. 
D1ln termometre golgede 36 dereceye 
kadar ~1knu~tlr. Hava lodos ve rutu
betll oldugu i~in herkes miitemadlyen ·
terliyordu. .Akfam ifinden ~ka.nlar 
plAJlara, nlsbeteq serin yerlere kOfll
yorlardt. 

(Devanu dorduncil sahifede) 

Sporcular1m1z 
Parti genel sekreteri 

~iikrii Kayan1n bir telgraf1 
istanbul 13 (A.A.) - Y~ IJ!U· 

vaffaklyetl ve olimpiyadlara i~tirak ~ 
den diger sporculann kazand.Iklan pu
anlar ve vaziyetleri haklonda Berlin
de bulunan spor kurumu b~kanl All 
Hikmet Ayerdem'den parti gene! sek
reterligine gelen telgraf uzerine Dahl
liye vekill ve parti genel sekreteri ~ilk
ril Kaya kendilerine a.pgidakl cevab1 
yaznu~tir: 

ALI HlKMET AYERDEM 
Berlin 

~ocuklanm1zm iyi metodlarla ~all
~arak spor alanmda da tarihlerinin 
kendilerinden bekledigt yiiksek yeri 
alacaklanna inanmuz vardlr. Y~ 
taraf imdan kutlulamamzt diler size ve 
butiln gen~lere sevgi ve saygilar su
nanm. 

$iikril Kaya 
Yukanda bflyilk erkAmharblye relsl ve Jmmandanlar tstlklU llUlqlDI dlnlle 

yorlar, ortada plyacle, qaluJa ZD'hh otomobmer g~yor 

Olimpiyadda bisiklet~ilerimizin 
muvaffak1yetl 

Olimpiyad muhabirimizin Berlin 
mektubu ve Y qann pmplyon ol
duktan sonra ~ekilmif fototraflan 

6 nca sahifemizde 

Izmir fuar1 haz1rl1klar1 GDk h1zland1r1ld1 
Diin Ticaret odas1nda, Izmir Belediye reisinin 

i1tirakile iki toplanb yapdd1 
1 eylillde 1zmirde a¢acak beynelml- izmir belediye reisi doktor Beh~et U· 

lei tuar hazlrhklan ~k luzlandml- zun iftirakile lki bilyilk toplantl yapJJa. 
D11f ve genlfletilml.ftlr. rak tstanbuldakl biltiin sanayi ve U-

Dttn Tilrkoflste ve Ticaret octasmda (Dev&IIU dordilncii sahifede) 
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lspanyada iki taraf1n tayyareleri ispanya hiikiimeti merkezin Madridden 

Valansa nakledilecegini tekzip ediyor 
Londra 14 (Ak~m) - Madrid hii

kC1meti, Madridi birakarak Valans 
~0hrine <;ekilccegine dair c;1kan habcr
leri tekzib etmesini Londra sefaretine 
bildirml~tir. Asiler Madride c;ok yak
la~1klanm ve ~ehri muhasara ettik
lerini bildiriyorlar. Madrid yakmmda 
~iddetli muharebeler oluyor. 

Madridden gelen bir telgrafa gore 
dsiler Kordu ~hrinde 2000 k~iyi kur
suna dizmi~lerdir. Bunlann arasmda 
kadm ve c;ocuklar da vardir. 

Londra 14 (Ak~m) - Deyli Telgra! 
muhabirinin bildirdigine gore asilerin 
clindeki Almirante c;ervera kruvazorii 
hukumet kuvvetlerine bir ultimatom 
vermi~ vc Sen Sebnstiyen ~ehri teslim 
olmazsa ~ehri bombardlman edecegini 
bildirmi~tir. Kruvazor sahile iki mil 
m 0 safede dernirlemi~ir. 

Son haberlere gore Badajoz etrafm
d=i. muharebeler devam ediyor. ~hrin 

• 

yakmda dii~mesi bekleniyor. 
ALMANYANIN CEV ABI GECiKECEK 

Paris 14 (A~m) - Almanya hli
kumeti, ispanya i~lerinc kan1?1lma
rnak i<;in Fransa tarafmdan verilmi~ 
olan notaya hala cevab vermemi~tir. 
Goriinii~ gore Alman cevab1 daha zi
yade gecikecektir. 

Almanya cevabmm gecikmesi Ber
linde ti<; sebebe atfedilmektedlr: 1 -
Barselonda dort Alrnanm kur~una di
zilmesi, 2 - U<; motorlil bir Alman 
bombardlman tayy3resinin Madrid 
hiikurneti tarafmdan haciz ve miisa
dere edilmesi, bu tayyareyi Madrid hli
kumeti iade edeceginl vadettigi halde 
ispanyol rnakamati tayyareyi iade et
mcmi~lerdir. 3 - Madridde anaq;ist ve 
komilnist unsurlann hakim olmasi. 

Almanya hukiimcti bu hadiselere 
kar~ l~kayd kalm1yacagmdan ceva
b1m geciktirrnektedir. 

Yunan krallar1 g IZ -

aras1ndalci miilikat 
Yunan mahafili, hususi olmakla bera
ber, bu miilakata ehemmiyet vcriyor 
Atina 13 - Yunan mahafili, i ngil

tere krah sekizinci Edvardm · Korfo 
adasmda Yunan kralma yapacafl zi
yaretin gayriresrni oldugunu kaydet
mekle beraber, bu gorii~menin iki 
memleket arasmda mevcut olan slkl 
miinasebetlerin de bir delili oldugunu 
ilave ediyor ve h-;-rici bor<;lar gibi Yu
nanistam alakadar eden iktisadi, ma
li bazi meselelerin de Yunanistan lehi
ne halled1lecegini tahmin ediyorlar. 

9anakkalede 
Telsiz istasgonu 
Buras1 Balkanlann en 

kuvvetli istasyonu 
olacakm1~ 

Londrada <;1kan (Manchester Gur
dian gazetesi yaziyor: Ankaradan ah
nan bir Reuter telgra.fma gore <;anak
kalede Balkanlann en kuvvetli istas
yonu olacak cesirn bir telsiz istasyo
nu fn~a edilec:.ktir. Bu, eskidcn asker
lestirilm'mli~ olan bolgede her hangi 
bir am ihtiyac1 kar~lamak iizere Tiirk 
hiikUmcti tarafmd:m almnn tedbirler
den bhislclir. 

Bu masrafa tek!lbiil etmek iizere 
bilytik millet mcclisi hususi bir krecli 
temin edecektir ki her kredi, Bogaz
lar ve Qanakkalenin yeniden tahkimi
ne aynlm1~ bulunan fevkalade finan
sal tahsisata dahil edilecektir. 

Naf1a veki limiz Ankaraya 
dondo 

Samsun 15 (A.A.) - Naf1a vekill 
.Ali Qetinkaya maiyetindeki zevat lle 
birlikte bugtinkii trenle Ankaraya av
det buyunnu~lardrr. 

Deniziide zelzele 
Denizli 13 (A.A.) - Diin 12/22 de 

haf1f bir zelzele oldu. Bir dakika son
ra uzun ve !;Ok ~ddetli bir zelzele da
ha oldu. Ufki oldugundan zayiat ve 
hasarat olmadl. Saat 12I45 de, 1/5 da, 
l 25 de, 8 35 de ve 8 42 de olmak iize
rc be~ zelzele daha oldu. 

Kuru uzum ihrac1 i~in 
te~ebbQsler 

fzmir 13 (Ak~am) - Uzum koruma 
kururnu yeni mahsul uztimdcn Atina 
hava yolile Hamburga blr mtktar nli
munelik kuru lizi.im gonderecek, sipa
ri~lerin arttmlmasm1 temin eyliyecek
tir. 

Bir ka~ giindenberi ~rimizde bu
lunan ingiliz ticaret n azm M. Runci
man Olimpiya kasabasm1 gezdikten 
sonra Korfo adasm a gitmektedir. i n
gillz miistemlekat naz.m da Korloya 
gidiyor. iki ingiliz nazin Yunan kra
lmm misafiri olacaklar ve ingiliz kra
lmm Korloya gelmesini bekliyecekler
dir. Yunan b~ekill M. Metaksas ingi
liz kralmm istikbal merasirninde bu
lunmak i~in Korfoya gitmi~tir. 

Norvefliler diinya 
•• •• •• •• 
u~uncusu 

F utbol ma~1nda Lehlilere 
2 - 3 galip geldiler 

Berlin 13 (~) - Bugiin dilnya 
futbol il~iincillilgunil tayin etmek i~in 
Norv~ ve Lehistan talumlan kar~
l~t.ilar. ilk golil Lehliler yaptilar. 
Yirminci dakikada Norve<;liler mlisa
vat1 ternin ettiler. ilk devre 2 - 2 ye 
berabere bitti. 

ikinci devrcdc hfildmiyeti cle alan 
Norvcc;liler bir gol daha atarak hem 
bu ma<,;1 ve hem de dimya uc;iinciilii
gunii kazandllar. Futbol final rna~1 
pazar giinii italya ve Avusturya milli 
tak1mlar1 arasmda oynanacaktlr. 

KILl<;TA TASFiYE EDiLDiK 
Berlin 13 (Ak~m) - Eskrim eki

bimiz, ilciincii tura gec;mek i<;in Ame
rlka taklmile yaptigi mr.~ta yenildi
g'inden tasfiyeye ugrrum~t1r. 

Binicilik mQsabakalan 
Berlin 13 (Ak~m) - Bugiin bini

cilik miisabakalanna ~Jandl. Binici
lik miisabakalanna zabitlerirniz, ta
k1m itlbarile degil ferd itibarile i~tirak 
ediyorlar. Blzden bugiin miisabakaya 
tcgrnen Saim girdi ve iyi bir netice al
d1. Yann (bugiin) tegrnen Sadi miisa
bakaya girccektir. Miisabaka1ar ii~ gUn 
siirecek ve finalleri pazar gilnii yap1-
lacakt1r. 

lzmirde zelzele 
fzmir 13 (Ak~m) - Di.in gececlen

beri biri hafif, iic;ti ~iddetli olrnak iize
re dort zelzele oldu. 

Baybartta seller 
Bayburt 13 - Burada ~iddetli yag

murlar neticesinde !;ar~yi seller bas
lnl~Ir. Bir c;ok binalar harab olrnu~
tur. Bir ki~ bogulmu~tur. Zayiat rnti
himdir. 

9ok faaliyet gOsteriyor 
Hendaye 13 (A.A.) - ispanyadaki 

mucadelelerde tayyareler git gide faz
lal~an bir faaliyet gastermektedirler. 

Bu sabah ihtilAlcilerln bir tayyaresi, 
Derrondo ve Pasajesi bombardunan et
mi~ ve hilkilmete sadlk askerlerden bir 
~ogunu yaralarm~t1r. Bunun lizerine 
hillillmet kuvvetlerinin elinde bulu
nan tayyarelerden ikisi Saint Sebasti
en yakmmdaki Lasorte tayyare rney
rundan hareket etmi~ ve ihtilalcilerin 
tayyaresini ka~maga mecbur eylemi~
tir. Soylendigine gore asilerin bu tay
yaresi, kendisini takip eden tayyareler
den kurtulmak i~in bir rniiddet Fran
s1z arazisi tizerinden u~~tur. 

Bu sabah saat 16,30 da tiifenk mu
harebesi yeniden ba~larm~tir. Bir hii
kumet tayyaresi, Saint Sebastiene ya
km olan Enderlaza mevkiindeki asi
lerin rnevzileri iizerinde uzun mtiddet 
u~mu~tur. 

Ihtilfilcilerin Pasajese taarruz etme
gc hazrrlanmakta olduklan zannolun
~t:ad1r. Birka~ giindenberi asilerin 

Sinema filimleri 
Kontrol i~in yeni bir 
talimatname yapdd1 

Ankara 13 (Telcfonla) - Dahiliy~ 
vekaleti en rniihirn bir propaganda 
vas1tas1 olan sinema filimlerinin rnem
leket rniidafaas1 ve umumi ahliik ba
kmundan yapacag1 muzir tesirlerin 
online g~mek rnaksadile mernlekete 
gelecek biitiin filimleri kontrole tabi 
tutan yeni bir talimatname haz1rla
m1~r. 

Bugiin meriyete giren bu talimat
name ile her hangi bir devletin Tiir
kiyede siyasi propagandas1ru yapan 
her hangi bir 1rk1 veya milleti tezyif 
eden ~ark rnilletlerini, milstcmleke 
halklanm ~g1 mahlfiklar tarzmda 
gosteren, onlar aleyhinde propagan
da yapar., din propagandasl ya pan, 
umumi terbiye ve ahlaka mugayir 
olan, askerlik ~eref ve ~cvkuu kiran, 
~mlekete inzibat ve emniyet bak1-
~mdan zararll olan ctirlim i~lemege 
tahrik eden, zamanm ge~mesile yip
rannu~ ve bir de iizerinde gozleri yo
racak derecede eskimi~ olan filimlerin 
gBsterilmesine izin verilmiyecektir. 

Yabanc1 memleketlerden getirilcn 
filimler giimruk muamelesi yap1lma
dan ve hie; bir sinemada gasterilme
den cvvel istanbulda te~ekklil edecek 
bir komisyon tarafmdan kontrol edi
Iecektir. Filim kontrol komisyonu, 
istanbul valisinfn reisligi altmda da
hiliye vekaletince cmniyct l~leri ve mat
buat umum miidilrlilklerinden ve mil
li emniyct reisliginden gosterilecek 
bir mcmurla istanbul polis miidilril 
ve maarif vekalctindcn tayin oluna
cak bir miimcssilden miirekkep ola
caktir. 

Askerligi alakadar eden filimlerin 
muayenesindc bilyilk erkamharbiye 
reisliginden bir rnilmessil de komisyo
na i~tirak edecektir. 

Filim sahipleri ancak bu komisyon
dan izin vesikas1 aldlktan sonra filim
lcrini halka gosterebileceklerdir. 

Filirnlerin kontrolii neticesinde ko
misyon azalan arasmda ihtilaf ~1kt1-
g1 veya filim sahibi karara itiraz ettigi 
t.akdirde bu fillm Ankaraya gonderi
lcrek bir kere de burada muayene edi
lecek ve bundan sonra kati karar ve
rilecektir. 

tayyareleri bu mahallin etrafmdaki ka
sabalar iizcrindc u~maktadrr. 

Hiikurnet kuvvetleri, bu taarruza 
mani olmak i~in blitun esirlerini asi
lerin tayyareleri tarafmdan tehdid e
dilen sevkillcey~i noktalara gonder
mege karar ve~lerdir. 

Frans1z hududu, bu sabahtan bcri 
kapal1d1r. Yalruz sefaretlere aid oto
mobiller ispanyaya gidebilmektedir
ler. 

lUALAGAYA DOGRU HAREKET 

Cebelii.ttartk 13 (A.A.) - Reuter a
ajns1 rnuhabirinden: General Franko
nun kuvvetlerinin Malaga iizerine yap
makta olduklan ileri hareketi kat'i 
surctte b~arm~tir. Mitralyozlerle mli
sellAh alt1 yiiz muntazam askerle top
~u milfrezesi, Estepana lizerine yiirii
mek i~ bu sabah La I.Jmeadan hare
ket et~tir. Diger taraftan b~ yliz 
asker ve f~st, beraberlerinde kamyon, 
otomobiller ve bir s1hhiye otomobili ol
dugu halde manial1 bir yoldan Este-

Bogazlar rejimi 
Mukavelenin yanndan 

itibaren tat bikine 
ba~lan1yor 

Yeni Bogazlar rnukavelesinin yann
dan itibaren tatbikine ba~anacaktir. 
Bu miinasebetle bugiin vilayette harici
ye vekrueti wnumi kAtibl Numan Me
nernencioglunun reisligi altmda bir 
toplanb yap1lacaktir. Toplantiya ba
riclye, dahlliye, Uman, hudud slhhlye 
ve ciheti askeriye murahhaslan i~tirak 
edeceklerdir. Toplanbda mukavelenin 
tatbiki miinasebctile almacak tedbir
ler gorii~iilecektir. 

Hariciye vek3.Ietinde bir Bogazlar 
dairesi ~ii edilmi~ir. Bu daire mli
~virligine millga bogazlar komisyo
nu umumi katibi Salih tayin edilmi~
tir. 

Ya~ meyvalar 
lktisat vekaleti ihracat 

i~ile me~gul oluyor 
tzmir 13 (Ak~am) - ikinci bei;; y1l

hk kuru meyva sanayii programma 
gt>re izmirde biiyilk mikyasta kuru 
ve y~ iizlim ile rneyva yeti~n Ege 
mmtakasmm muhtelif yerlerinde ku
~ilk rnikyasta soguk hava depolan te
sis edilecek, y~ iiziim ile kavunlan
rruz soguk hava tertibath vagon ve 
vapurlarla ingilt\!re ve Almanyaya ih
rac cdileccktir. 

iktisat vekaletinin bu hususu tetkik 
etmek, soguk hava dcpolanrun yerleii
ni kararla~1rmak iizere izmire gonder
digi heyet Manisada be~ giln tetkikat 
yaptlktan sonra izmire geldi. 

lktisad vekili kotra ile izmire 
gitti 

f?ehrirnizde bulunan iktisad vekili 
Celfil Bayar, diin i~ bankas1 erkarun
dan bazi zevat ile beraber ipar kotrasi
le izmire hareket etmi~tir. 

Dahiliye vekiri 8. $Okra Kaya 
Birka<; giindenberi Yalovada bulu

nan Dahilye vekili B. f?ilkrii Kaya diin 
Yalovadan gelrnii;; ve Hey'beliadaya gi
derek ba~vekil ismet inonilnil ziyaret 
etmil}tlr. 

Memleket ic;inde yap1lacak filim sc
naryolan da bu komisyonun tctkikin- Dun 5 5 vagon bugday geldi 
den gec;mek mecburiyetindedir. Diin ~ehrimize 55 vagon bugday gel

mi~ ve ekmeklik yumu~ak mallar 5 ku
ru~ 37 paraya kadar dil~ii.5tlir. 

Yeni talimatnameye gore her filim
de izahlar ancak tlirkc;e yap1lacaktir. 
Bu tilrk~cnin sadc, dilzgiin ve tcmiz 
dillc ve giizel bir yazi ile olmas113.zim- Be§ikta§ Halkevi sosyal yard1m 
dlr. Filim yaz1lannm halkm kolayca komitesinin balosu 
okurnasma imkan b1rakacak, normal Be~ikta~ Halkevi sosyal yard1m ko-
bir miiddet perdede kalmas1 da icap mitesi adma 15 agustos cumartesi ak~a-

etmektedir. Tiirkiyede almacak aktuali- m1 Bebek bahc;esinde bir k1r balosu ter
te ile diger filimler ic;in Dahiliye veka- tip edilmi~tir. Orta oyunu ve sair cg-
letince aynca bir talimatnarne hazir- lenceler de vardir. Balo sabaha kadar 
lanmaktadlr. devam edeccktir. 

ponaya vannak i~in Sen Roquedan ha
reket etmi~tir. 

Bugun ogledcn sonra general Fran
konun askerleri ile Estapona komilnist 
ve rnilisleri kar~1l~tiklan zaman ~id
detli bir pmharebe vukua gelecegi tahc 
min edilrilektedir. 

l'tlADRiD IlUKU:\'IETiNiN TEBL1Gt 
Madrid 13 (A.A.) - Hilkilmet kuv

vetleri Granadaya 50 kilometre mcsa
fede bulunan Loja ve Orjiva kasabala
nru zaptetmi~lerdir. 

Malaga, Jaen milisleri iltisaklarm1 
temin etrni~ olup Granadaya dogru i
Ierlemektedirler. 

tSPANYAYA ALTI TAYYARE GiTTi 

Londra 13 (A.A.) - ikisi Hollanda· 
11 ve dordil Ingiliz olan alb nakil tny
yaresi bugiin Ispanyaya miitcvecci
hen Corydon alanmdan havalanm1~
lardlr. 

Bu tayyarelerin dordiinlin as!lere 
ve digerlerinin ispanyol hiikumetine 
verilecegi soylenmektedir . 

Cim Londos 
Giire§mek istiyen pehli

vanlar dortten yediye ~1kb 
Dilnya serbes gilr~ eski ~ampiyonu 

Cim Londosun bu pazar giini.i Dinarll-
Maksos rnai;mdan evvel bir gosteri~ ma<;t 

yapacagm1 diin yazn11~t1k. Ald1gmuz 
malumata gore bu gosteri~ mai;mda, 
Londosun rakibi, Dinarlmm babas1 
me~hur Hiiseyin Yusuf pehlivan olma· 
s1 ihtimali vard1r. 

Cim Londosla kar~ll~ak isteyen 
maruf pehlivanlanm1zm Anadoludan 
i:stanbula akm1 devam ediyor. Kara 
Ali, TekirdaglI Hliseyin, Millayim ve 
Dinarh Mehmedden bru;ka Manisall 
Rifat, Afyonlu Silleyman ve Molla Arif 
de ~ehrirnize gelmi~erdir. Bu suretle 
Cim Londosla gilr~ek isteyen pehli
vanlarim1zm sayis1 ~imdiye kadar ye
di yi bulmu~ oluyor. Maamafih Cim 
Londosla kar~1J~acak olan en kuvvet
li pehlivanumz1 meydana c;1karacak 
tasfiye rniisabakalarmm yaptlacag1 pa .. 
zar giinilne kadar bu adedin daha zi
yade artmas1 ihtimali kuvvetlidir. 

i~ittigirnize gore pazar gilnil Dinar-
11 - Maksos ma~mdan b~ka Kara Ali 
Molla Arifle, Manisab Rifat Afyonlu 
Siileymanla Millayim de Tekirdagll 
Hiiseyin ile kar~lla~tmlacaktir. Bu ii~ 
milsabakanm galipleri de aralannd::i. 
giire~ecekler vc bu surctJe on giin sonra 
Cim Londosla kar~1la~acak olan en 
kuvvetli pehlivamm1z meydana c;1ka
cakt1r. Bu kadar giire~ mtisabakalan
nm bir gfulde neticclendirilmesi ~i.Jp
helidir. ~uras1 rnuhakkatir ki, Ciro 
Londosla gbre~mek emelile ~ehrimizde 
maruf pehlivanla'r1m1z arasmda bir 
giire~ turnuvas1 tertip edilmek istcni
yor. 

Yeni hapishaneler 
Adliye vekaleti bu sene Bergama, Na· 

zilli ve Bartmda bircr hapishane in~
sma karar vcrmi~tir. YapJ.Jacak hapis
hanelcr ayni tipte olacak ve ic;erisinde 
rnahkilmlarm islah1 bakmundan icap 
eden tertibat, ayn ayr1 h&reler bulu
nacakt1r. 

Adliye vekaleti bundan ba~ka c;ocuk 
hapishaneleri etrafmda yaptlklan ted· 
kikleri ilerletmektdir. Oniimiizdeki se
ne ic;inde Istanbul, Ankara vc izmirde 
de. birer GOCUk hapishanesi yap1lacak
br. 

Cocuklar arasmda amipli 
dizanteri 

Son zamanlarda Suadiye, Bostanc1, 
Pendik taraflannda, bilhassa kii~i.ik 

c;ocuklar arasmda arnpili dizanteri va
kala11 gorillmektedir. Silt ve pek az 
miktarda su verilen ~ocuklnrda hasta-
11gin sudan gec;mis olmasma ihtimal 
veriliyor. Bunun i~in tedbirli bulun-

mak, verilecek suyu ya iyicc kaynntlp 
soguttuktan sonra, yahud s1hhi sliz
gec;ten gegirerek vermek lazunchr. 
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AK~Al\IDAN AK~Al\IA: 

Turizm politikam1z 

Arkada~lardan biri festival reklam
lan mtinasebetile, turizm meselesinin 
en can alacak noktasma temas edl
yor. Evvelce bu si.itunbrda d~ ~aret 
ettlgimiz gibi, bugiin seyahat i~ini de 
umumi ekonomi sahasmda hD.kim 
prensipler drurcs!nde dii~iinmek iktizn 
eder. Ticaret, ilk ~aglann trampa tar
zm1 takib cder bir hal ald1gi devredc 
turizm hareketleri de ayni prensip 
dairesinde halledilm~ zaruridir. Biz 
nastl memlckctimizden dl~anya scy
yah yollamr..kta ticari muvazene ba
lmnmdan mahzur goriiyorsak ba~ka 
rncrnleketler de aym mahzuru mii~a
hcde etmi~ler ve d1~nr1 memleketlere 
seyyah gitmesini menedecek tedbirler 
alm1l?lardir. ValJa baz1 devletler bu 
hususta hi<; bil' kayid koymc.m1l?larsa 
da onlarm bu serbestllgi bizim i~iml
zi diizelt~mez. 

Yalmz, turizm hn=.·~l~cti!1de ctakas• 
usuliiniin tesisi b!r'.\Z zor olacagnu da 
unutmamal1d1r. Nas1l !;UY, kahve ve 
saire gibi baz1 mahsuller adeta baZl 
iklim v0 memleketlere tabiatin bah~et
tigi bir nevi imtiy?..z vc inhisn.r ise, ta
bii giizellik vc krihi hatir~1.l:\r da ta
bhtin ve tarihin bn1 mcmlckctlern 
husust bir lutfudur. MescHi. bugun 
Bulgaristan.1 g0zmege diinyada pek nz 
ki~i hcves eder, fal:1t isvi<;reyi, Tiro
lu, Romayi, Ven~cligi, ilah .. ihmal et
mek eldcn gelmez. Diinyanm baz1 ycr
lerlni, bazi ~hirlerini ister istemez 
gormek mecburiyet!ndcyiz. Her rtlem
leket turizm hususunda kendisini 
naza t;ekip te bcni zlyaretc gelm!yen
lere ben de zlyaret~I yollamn.m diyc
mez. 

Bu baklmdan Tilrkiyenin de imti
yazll memleketler arasmda bulundu
~ ~ilphesizdir. Biz takas ve trampa 
usuliine yap1~acak olursak QOk zarar
h ~Ikanz. <;iinkil bize gelecek seyyah 
miktannda ecncbi memleketlere ser
yah gonderemeyiz. Hiikumet bugiinkil 
tahdidab tamamen kald1rsa, hatta sc
yahate c1km1yanlardan cezayi nakdi 
almaga kalksa bile bizde hudutlan 
a~aga kendinde derman bulacakln
nn sayis1 pek mahduddur. Onun i~in, 
turlzm i~inde tnk~ politikasma degil 
serbestlik prensibine taraftar olmak 
bizim i¢mize gelir. 

Seyyah akm1 iki tilrlildilr. Bir klf:
m1 yalmz tabii gilzellikleri 11oyle bir 
gormek l~in gelir gider; bir k1smi da 
uzun, klsa bir mliddet oturmak ve eg
lcnmek l!;in gelir. Maatteessilf Tilrkl
ye bu ikinci k1s1m seyyahlan cezbe
dcmez. Daha ~k uzun milddet te 
boyle olmasma lmkan yoktur. Bizim 
memlcketc Non.·~in fiyorlanm gor
mege gider gibi geliyorlar, ~oyle d1~n
dan bir seyredip hemen uzakl~yor
lar. Avrupah seyyalu hududlanrn1z 
i~inde uzun milddet allkoyabilmck 
hulyasma dti~memeliyiz. Bizim mem
leketimiz ancak civar kom~ular ez
ctimlc MlSlr, Irak ve Suriye i!;ln blr 
sayfiyc olabilir. Turizrn hakkmda bir 
prensipimiz ve bir siyasetimiz olur da 
onu tesbit cderken bu realitelerl goz
den ka~mrsak hi~ blr pratik netice 
temin edemeyiz. A~mct 

Bir ~ocuk aga!rtan du~ta, 
yaraland1 

Halii;te Yeni mahalle civannda Ce
mil adlnda bir ~ocuk evin bah~esindc
ki kestane agacma t;1karken d~ii;;, 
blr ~ok yerlerinden tehlikeli surette 
yaralanm19tir. 

Cemil ifade veremiyecek bir halde 
hastaneye kalclmlrru~br. 

- Yaygarac1, c1V1k olmamak blr 
meziyettir bay Aroca, fakat fazla va
kar, fazla ciddiyet de can s1klyor ..• 

Adliye saray1 
istimlak i~i 

bir aga kadar 
bitirilecek 

Yeni adliye saraymm yapllacag1 sa... 
hada bazi binalarm istimlak edllece
gini yazm~tik. Adliye vekaleti istimlftk 
bedeli hakkmda belediyenin fikrlni sor
mu9tur. Bclediye bu hususta tapudan 
ve vergi tahakkuk ;;ubeslnden malfi
mat alm~tir. Bu maltimat iizerine bir 
komisyon tc~kil edilmi~tir. Komisyon 
istimlak edilecek binalara k1ymet ko
yacak ve neticeyi vekaicte bildirecek
tir. 

Bundan evvelce ayn bir heyet tara
fmdan da bir k1ymet konmu;;tu. Her 
iki k1ymet istirnlak bedelinde esas te~
kil edeccktir. istimlak muamclcslnin 
bir ay i!;lnde bitirilmesine ~ah~1lacal~
tir. Bundan sonra binalarm yiktinl
masma ve yeni binamn im;asma s1ra 
gclcccktir. Bina plftn ve projcsl hazir 
oldugundan milnakasanm derhal a~ll
mas1 kabll olacaktir. 

Yiizme miisabakas1 
~imdiden on be§ ki§i 

talip ~1kb 
20 agustos pcr~embe giinil yaplla

cak Bogazi ytizerek ge~me mtisaba
kas1 i~in belediye ~imdiden hazirllk
lara ba~lam1~tir. Bu miisabakaya yal
ruz yerll ytizticiilerimizin degil, yaban
cllarm da i~tirak cdebilecekleri kabul 
edilml~tir. Avrupadan baz1 yilzticillc
rin bu mtisabakaya i~tirak edeceklerl 
hakkmda maltlmat gclmi~tir. ~imdi
dcn 10 yilzilcii milsabakaya i;;tirak et
mege talip olmu~tur. Belediye 200 lira· 
Ilk bir miikti.fat verccektlr. 

iki vapor seyyah geliyor 
l?ehrimizin alti.kadar mahafiline ge

Ien mali'rmata gore 31 agustosta ingi
liz band1ral1 bir vapurla 450, Estrad
hom vapurile de 1000 seyyah gelecek
tir. Bir giinde gelccek bu kalaba11k ka
filelerin ~ehrimizde kolayhk gormcsi 
i~n ~imdidcn icap eden tedbirler alma
cakt1r. 

Oda arkada~mm parasm1 ~alan 
bir ay hapse mahkum edildi 

Sirkecide bir otclde gece berabcr 
yattig1 Ahmed adlndaki arkad~lllln 
parasm1 Qalan Mustafa adlnda biri diin 
Sultanahmed sulh ceza mahkemesinde 
muhakeme edilml~tir. Muhakeme nc
ticeslnde su~u sabit olclugundan Mus
tafamn bir ay miiddetle hapsine karar 
verilmi~tir. 

Fabrikatorlerin muamele 
vergisi hakkmda dilekleri 
Ticaret odas1, fabrikatorlerln mua-

mele vergisl hakkmdaki dileklerini ln
celeyerek bir rapor hazirlamaga b~
larm~tir. Kil~ilk sanayiclerin ihtlya~
lan gozonti.nde tutulacaktlr. 

Heybeliadada Muallimler 
kamp1 

Hcybeliadada a~1lan muallimler 
kampmdaki muallirnlertn biiyiik isti
f adeler temin ettikleri goriildiigilnden 
kampm daha on be~ giln miiddetle u
zattlmasma karar veril~tir. 

... Mesela ge~en sabah Adadakl ev
den ~1ktun, saate baktrm, 9 a 5 var, eh 
dcdim 9,10 vapuruna ferah ferah ye
t~irirnl ..• -

Ogle yemegi 
Belediyeye tepsi ile yemek 

getirtilmesi yasak edildi 
Bir~ok memurlann ogle tatilinde dl

~ar1ya ~1kn11yarak vazif elerl b~mda 
ogle yemegi yedikleri gorillmektedir. 
Bu suretle yalmz belediye dairesine 
giinde yilz tepsi yemek getirildigl gO
rillmil11tilr. Bu hal vali ve beledlye rc
isi Muhiddin ttstilndagm nazan dik
katini celbetmi~tir. 

Vall, hari~ten tepsi Ile getirtilen ye
meklerin masalan, cvrak dosya ve def
terlerini kirlettiklerini ve bunun te
mizlik ve intizanu ihlA.I ettigini gorc
rek diin.verdigi ~iddetli bir emirle rea
mi dairelere hariQten lokantaya sipa
ri11 eclllcrek tepsi i~inde yemek getir
tilmcsini menetmi~tir. Memurlar, tatil 
zamanrnda d1~anda yemek yiyecek
lcrdir. 

Gumruk komisyoncularrnrn 
bir te~ebbuso 

Giim.riik ve inhisarlar vckfiletinin 
komisyonculuk i~lerini islah etmek ve 
~imdiki dngm1k vaziyetten kurtarmak 
uzere ycni bir proje haz1rlamas1 blr 
kls1m al3.kal1lan tela9a dli~iirmii11tiir .. 

Yeni proje lie ya.zihanesini telefon
suz vc kanuni ikametgahs1z komisyon
cularm tasfiyeye tabi tutulacagma 
dair haberler iizerine bunlar vekfiletin 
istedigi ~ekilde ~al1~abllmek i~ln ara
larmda birle~erek ~irketler kurmaga 
t~ebbtis etmi~lerdir. Yaptlacak ~irkct
lerin sermayeleri 20,000 lira olmas1 
muhtemeldir. 

lki sarho~ 
Birbirine carpmalar1ndan 
kavga ~1kh, biri yaraland1 

Kiit;iikpazarda oturan Ali adlnda bi-
1i diin gece yan sarho~ bir halde Keres
tcc!ler caddesinden ge~erken yolda 
&cne kendisi gibi sarh~ AslDl admda 
birine tcsa.diif etmi~tir. 

i H sarho~ yanyana gc!;erlcrken faz
lacc sendelemi~Ier ve bhibirlerine i;arp
rir:;lard1r. Bu ~a.rp1~madan sarho.;;lann 
ikisi de fena halde hiddetlenmi¥er vc 
kabahati birblrleline yiikleterek kavga
ya tut~mu~lard1r. Kavgada As1m b1-
~n!{lm ~ekerek Aliyi kammdan, sirtm
dan ve kolundan tehlikeli surettc yn
rr..lay1p yerc sermi~tlr. 

Vapur bUf eleri 
Temizlik i~in 
s1k1 kontrol 
gapzlacak 

~ehrimizde biri;ok kimselerl dogru
dan dogruya Dahiliye vekaletine mil
racaat etmi~ler. l?irketi Hayrlye ve A
.kay vapurlannm biif elerlnde rn.yik ol
dugu dercede temizllge riayct edilme
digmden, vapurlarda bir klsun yolcu
lann diger yolculann istirahatiru bo
zacak derecede giiriiltil ettiklerinden 
~ikayet etm~lerdir. 

Vekfilet bu ~kfl.yet uzerine beledi
yeye tebligatta bulunm~. vapur bil
felerinin s1k s1k kontrol edilmesinl ve 
temizllge riayet ettirilmesini blldirml~
tir. Belediye bu emir iizerine diinden 
itibaren tedbirler almmak ilzcre bele
diye zab1tasma ve alflkadar makam
lara tebligat yapm1~tir. Memurlar, va
purlan s1k s1k kontrol edecekler, bilfe
lerin temiz olmasma, giiriiltil eden
lerin menedilmesine ~al~acaklarchr. 

Savu~anlar 
Vali ve Belediye reisi 

s1k1 kontrol emretti 
Bazi memurlann sabah jumalml 

imza ettikten sonra bir veslle ile vazl
!eleri ba.pndan uzakl~tlklan ve ak
~am iistii tekrar jurnall imzalamak 
tizere vazif eleri b~ma geldikleri yap1-
lan teft~er neticesinde anl~~tll'. 

Vall ve belediye reisi Muhiddin tJ's
tiindag, vazifelerini bu surctle ihmal 
eden memurlann ~Icrl b~mda olup 
olmadlklarm1 slk s1k tefti~ ettirmege 
karar ve~ ve dun alakadarlara e
mirler vcrmi~tlr. 

Mi.ifetti~ler bu kontrolu yapacaklar, 
rcsmi bir vazif e ile i~inin b~mdan ay
nlanlar mtistesna olarak bu suretle sa
vu~anlar hakkmda rapor verecekler
dir. Bu rnporlar memurlann ~ddetle 
ceza gormcsine csas tc~kil edecegi gi
bi terfi, kldem gibi haklarma da tcslri 
gorulmek iizerc sicille1ine ~erh verile
cektir. 

Yeni Kad1koy iskelesi 
Akay iclaresinin yapbrmakta oldu
~ Yeni kadl.koy vapur iskelesinln 
cumhuriyet bayramma tcsacliif eden 
29 ~rinievvelde merasimle a~Ilacagi-

- -- --------
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II ..... ~ .......... II 
Herkes Cim 

Londos 
Bir haftada herkes birer Cim Lon

dos oldu, meydana ~1kt1. Her yerde 
derin derin glire~ teknig1nden bahse
diliyor: 

- Azizim cTayyare oynu> oyle ml 
yap1hr?. Alttan tutacak, sag elinle 
havaya kaldlracaksm .. Sol elinle de .. 

- Bence tayyare oyunundan evvel 
kopril kurmak h\zimd1 .. 

- Koprti kurmak amma.. Koprii
niin de ~ekilleri var ... Ne kopriisii ku
racaksm? .. 

insan bu son ciimleyi dinlerken ~ 
hir plan1 mlina~ ediliyor samr ... 
Koprli kurulacak.. Fakat ne ~ekil kop
rii? Asma m1? .. Dubal1 mi? .. Bet.on mu? 

I.Akin bazlan da gi.ire~ mi.inak~1. 
giire~ bahsi ile iktifa etmiyorlar .. Ten
ha yerlerde miinaka~ayi cl ile kol lle 
de tarife kalk1~1yorlar .. Yaz1hanelerde 
blrbirlerini el ense eden gen!;lCr, be
linden yakalayip: 

- i~te boyle tuttu .. Az daha tu~ ya
pacakti .. diye tarif cdenler.. Hti.tta 
birbirlerinc koprii kuranlar ... Ne olu
yoruz bilmern ki? l?eltlr kos kocaman 
bir glire11 ~ltcsi haline geldi. Oniine 
gelen el ense ediyor, koprii kuruyor .. 

Bir ~irkette bir i~im vardl. K!igiduru 
goti.irdiim. iki gen~ memur, biri ote
kinin kolunu yakalanu~.. f;j~irdun. 

Kavga ediyorlar sandlm. 
Meger birbirlerine son gordiiklert 

giir~ tarifinl yap1yorlam11~. T9.1Il8l\ 
22 dakika onlan bekledlm. Blrl Clm 
Londa! olm~tu. Oteki de Rus pehll
vammn taklidlnl yap1yordu. Nihayet 
Cim Londos - hele ~iikilr - Rusu yen· , 
di de blzlm kAgJ.dt masalann oniine 
siirdiim. 

Dahast var: Kerll ferll blr zat tam
nm. Kom~umdur. 
~en hafta gllr~ten dC>n~te kerU 

ferli kom~ bacanaglle bahsa tutuf
m~ .. Bacanagma tayyare oyunu yap
maga kalnu~ .. Tutunca bacana~ 
havaya kal~.. L~kin sonra elln· 
den yere d~urdi.igli gib1 zavalll baca
nagm sag kolu in~. Dogru Cer
rahp~a hastanesine .. 

B~llDlza bir de tayynre oyunu CJ.k· 
ti .. Hemen nerede ise kaynanalar da· 
matlanna, kadlnlar kocalanna taY,• 
yare oyunu yap1p yere ~lacaklar .• 

Bir haft.a i!;lnde herkes blrer Cim 
Londos kcsildi.. Bilen gil.re~ ba.hsine 
kan~1yor, bilmeyen tayyare oyunun
dan bahsediyor. 

Meger pchlivan olmak i!;ln oyle 
nelerce ~ll~maga, idman yapma.Aa 
llizum yokmu~ .. Bir gilzel ma~ seyre

Yftrall Alinin bagirmasm1 duyan po
lisler yeti~rek kendisini soz soyliyemi
yecek bir halde hastaneye kaldl~
lardlr. Biraz sonra sarho~ Asrm da: ya
kalanm1~hr. Tahkikat dcvam ediyor. 

dince herkes pehlivan oluyor. 
m yaznu~tlk. iskelenin in~1 !;Ok Iler- H. 'I',. 

leml~tir. Eylill sonlarma dogru yeni is- =============-===-• 
kele mahalllne kurulmaga b~lanacak- GOmrOk ambarlarmm Limafl\ 

Men§e §ehadetnamesi hakkmda tir. Eski tskelenin sokiilmesine tedrlci i§letmesine devrl 
bir rapor surette b~lanacaktrr. Vapur yolcula- Giimriik ambarlanrun llrnan ~let-

Ticaret odast, men~e ~adetnamesi ruun vapurlara girlp ~Ikmalan husu- mesine devrine yann sabah saat onda 
verilmesine dair muamelelerl kolayl~- sunda mii~kiilata tesadiif etmemeler1 b~Ianacakt1r. Ilk olarak Galatadald 
tmnak ve krrtasiyecllikten kurtarmak i~ln yeni iskele tamamile kurulmadan bir nuamral1 ambar devreclllecektir. 
J~in haztrladlgi projeyi dun Ankaraya cski iskelenin sokiilrncsi bltirilmlye- E~yamn devir ve teslimi i~in gilm-
gonderml~tir. cektir. riik ve liman idareleri birer heyet ~ 
YOzme bi-lm-ey-en biri denizde lngiltere ile yeni anla§ma kll etml~Ierdir. 

boguldu imzalanmak Ozere 
Hasan adlnda biri diin Be,Pk~ta Londradan Tlirkofise gelen malfuna-

Qiragan caddesinde a~Ik bir yerde so- ta gore, ikUsad milste~an Falk Kurd-
yunup banyo yapmak iizere deni~ oglu ingilizlerle temaslanm bitirmek 
girmi~tlr. Hasan yiizmek bilmedigin- ilzeredir. Yeni anl~ma yakmda imza-
den kendini kurtararruyarak akmt1ya lanacaktir. 
kapilrru~ ve bagrrmaga b~la~ttr. Ha.- Milste~ar bu nu miiteakip Paris, Ber-
diseyi d~andan goren halk ve polls- l1n ve Praga da gidcrek anl~malann 
ler sandallarla yarchma ko~u9larsa tatbikati etrafmda tcmaslarda bulu-
da Hasan kurtanlamarm~ ve bogulup nacak bir aya kadar memleketlmize 
olm~tilr. donecektir. 

Bay Amoa.ya. gore ... 

... Tam iskeleye geldim, vapur dilt, 
deyip kalkmaz llll? ... 

.. . Halbuki vapurun hareketine da
ha iki dakika var! ... Berum gibi bu ~e 
klzanlar oldu amma kimse vakaruu bo
zup da ses ~1karmad1l ..• 

AK BABA 
BugQn 5 renk 

Akbaba, bugiln, iQerisl de renkli ~1k
tl. Yazi.Iarmdan baz1lan: Yahudi kon

gresl, Moda kulubunde yan~lar - Haf

tamn dedikodulan - ispanyol ihtilA.11 
- PlaJ resimleri - Yeni zenginler .. 

B. A. - Bu blr ~ey degil bayim, bl .. 
zlm Sirkecl trenleri bazen 20 dakika 
g~ kalkar da gene kimse bir -?CY soyle
mezl ... 
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Siyasi gerginlik 
(Balj tarah 1 inci sahifede) 

PARiSE ALTIN GO:\DERiL:\1ESiNi 
PROTESTO 

Burgos 13 (A.A.) - ihtilrucilerin 
milli mildafaa meclisi, Madridden Pa
rise altm gonderilmesini Paris huku
meti nezdinde protesto etmi~tir. 

Meclis, Fransa htiktimetinden ispan
yada vaziyet normalle~inceye kadar bu 
altmlan muhafaza etmcsini talep et
mi;;tir . .Milli miidafaa meclisl, Madrid 
hilkumetinin bu altm sevkiyatim is
panya merkez bankas1 erkanmm azli 
lle yerlerine halk~ar cephesi mensup
Janmn getirilmesi iizerine yaptlm1~ ol
dugunu beyan etmektedir. 

ALlHA..~YA tSPAI\"YA HUKU:l\'IBTINE 
ULTiMATOl\I VERMi~ 

Lizbon 13 (A.A.) - Diplomasi ma
hafili, Almanyarun ispanya htikfune
tine bir illtimatom gondererek Alman 
ta.yyarecileri serbes b1rakllmad.Ig1 ve 
SevU ihtilfilcilerine gonderilmi~ olup 
yanl~Ilkla Madrid yakmmda karaya 
inmi~ olan Alman tayyaresi iade edil
medigi takdirde diplomasi mtinasebet
leri kesmek tehdidinde bulunm~ ol
dugunu beyan etmektedir. 

OgrenilcUgme gore Madrid hiikfune
ti, Almanyarun bu taleplerini isafa ka
rar vermi~tir. 

MiLIS KADROSUNU GENi~LETEN 
BiR KARARNAME 

Madrid 13 (A.A.) - Gazeta Mad
rid, w;;ag1daki iki kararnameyi ne~
retmektedir: 

1 - !~ bakani, hiikfunet tarafmdan 
verllmi~ her tilrlli imtiyazlan yenlden 
tedkik edecektir. 

2 - Kii~Uk askeri mUfrezeler ~ef
leri i~in. piyade, to~u ve istihkam 
Jo.sunlanru havi olmak Uzere bir talim 
mektebl ~tlacakt1r. 

Bu son kararnamenln esbab1 mu
clbe l!.yihas1, mi1is kadrosunun ge
~letilmesi liizumunu tebariiz ettir
mektedir. 

Kai if ornia ozomleri 
~(Ba~ tara!J. birinci sahlfede) 

bet! Tompsons Uzlimlerine nazaran mii
him miktarda tenezzill g0ster~ir. 
Bunu goz ontine alan Almanyadald 
milhim bazi ithalat evleri, iktisad ve
kAletimize mfuacaatle Tiirkiyedeki 
bagcllann Kaliforniamn Tompsons 
tlztimleri nevinde tiziim istihsal ettlk
leri takdirde miihim mlktarda ithalat 
yapacaklanru bildirmi~erdlr. Yalmz 
bir finna tarafmdan 50,000 kutu ilzilin 
lstenmi~tir. 

Bunun iizerine iktisad vekaleti fa
aliyete ge~mi~ ve Ege i.izum rmntaka
lanna blr heyet gondermi~tir. iktisad 
vekftleti standardizasyon miitehasslSl 
doktor Bade lle Tiirkofis mi.i~aviri Ze
ki Doganoglu ve ziraat bankas1 mil-

Olimpiyadlarda 
Yiizme, su topu, kiirek 

yan§lan neticeleri 
Berlin 13 (A.A.) - 4X100 metre ser

bes yiizme bayrak yari~1: Kadmlar: Bi
rinci seri: Birinci: Amerika, 4 dakika 
47 1/ 10, Ikinci: ingiltere, 4 dakika 47 
2/10, tt~uncti: Kanada, 4 dakika 49 
7/10, Dordiincii: Macaristan, 4 dakika 
50 6/ 10. 

ikinci seri: Birinci: Felemenk, 4 da
kika 38 1/10, ikinci: Almanya, 4 daki
ka 40 5/ 10, U!;ilncil: Danimarka, 4 da
kika 46 2/ 10, Japonya ile Avusturya 
tasfiyeye ugranu~lardlr. 

Yukanda isimlcri yaz1lan yedi mil
let, 14 agustosta yani yann final i~in 
kar~tl~acaklardlr. 

SU TOPU, KUREK YARl~LARI 
Berlin 13 (A.A.) - Su topu rni.isaba

kalanmn domifinallanna; kalanlari: 
Birinci gurup: Macaristan - Bel~ika, 

ikinci gurup: Almanya - Fransa. 
Berlin 13 (A.A.) - Gruenau kfuek 

ya~Ian: iki ~ifte, dfunenci ile, birin-
ci seri: Birinci Almanya, ikinci italya, 
ii~iincil Macaristan, dordilncti, Lchis
tan, Be~inci, Amerika, altmc1, Brezil
ya. 

ikinci seri: Birinci: Fransa, ikinci: 
Danimarka, ti9ilncii: isve~, dordiincti: 
Yugoslavya, be~inci: Japonya. 

Qifte. -Sculls-: Birinci seri: Birinci: 
Fransa, ikinci: Lehistan, tic;tincti: Ma
caristan, dordiincii: Avusturya, be¢n
ci: Amerika, altmc1: <;ekoslovakya. 

ikinci seri: Bidnci: Almanya, iltin
ci: ingiltere, ii~ilncii: isvi~re, dordiln
cti: Yugoslavya, be~ci: Avusturya, 
altmc1: Brezilya. 

BOKS lUAQLARI 
Berlin 13 (A.A.) - Olimpiyad boks 

ma~lar1: Tily siklet: Kaiser - Alman 
' Lopez - ~ill'yi ti9iincti ravntta nakavt 

etmek suretiyle yenmi~tir. 
Hafif siklet: Oliverra - Arjantin, sayi 

hesabiyle Fisher - Yeni Zelanda, galib. 
Sinek s1klet: Rodriguez - Peru, isbati 

vilcud temcdiginden Tricancio Urilge 
hiikmen galip ilan edilmi~tir. . 

Carlo Magno - Arjantin, sayi hesa
biyle Makano - Japonya galip. 

Tily siklet: Casanova - Arjantin, 
Karlsson - Fenlandlya'ya say1 hesabiy
le galip gelmi~tir. 

Orta siklet: Villareal -Arjantin - sa
Yl hesabiyle Zehetmaier? Avusturyaya 
galip gelmi;;tir. 

Despeaux - Fransa, say1 hesabiyle 
Bregliano - Uriigeye galip gelmi~tir. 

Izmir fuar1 
(Ba~ taraft 1 inci sahiffde) 

caret ~ubelerinin fuarda layikile tern· 
sil edilmeleri i~in bir program hazrr
lanmi~, hangi miiesseselerin i~tirak 

edebilecekleri kararla~tmlnu~tir. 
izmir fuan beynelmilel olmak iti

barile daha ~umullii ~ekilde tertibat al
mak ve istanbulda bulunan ecnebi mii-

dlirlerinden Rahmiden te~ekkill eden esseselerin de i~tiraklerini temin etmek 
bu heyet Izmir ve Manisaya gel- laZ!m geldigi i~in bu milesseselerle de 

S1caklar 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifedc) 

Trakyada ve garbi Anadoluda ~id
detli s1caklar devam etmektedir. Ege 
havalisinde baz1 ycrlerde termometre 
38 dereceye kadar c;lknll~t1r. 
KARAl\IANDA SICAK.LIK 38 DERECE 

Karaman 13 (Ak~am) - On glin
den beri burada ~iddetli Sicaklar hti
ktim silrmektedir. Golgede s1cakb.k 
derecesi (37-38) dir. Halk biraz serin
lemek ic;in Cwnhuriyet alanmdaki 
parka can atmaktad1r. 

Yalmz esefle kaydedilecek bir nokta 
var: Buz yok! Gec;en sene pek az kar 
dii~tilgii i~in depo edilmemi.5tir. 

Herkes nisbeten b!raz soguk olan 
sarmc; suyunu ic;mektedlr. . 

Umumi s1hhat bakunmdan; pek te
miz olnuyan bu sarmc;lann kapabl
mas1 laz1mdir. 

Avc1lara 
istanbul Avci!ar kururnundan: 
Istanbul Avellar kurumu merkezini 

istanbul Eminoni.inde Koprti ba~mda
ki Hiiseyinefendi hanma nakletmis
tir. Btitiin muamelat i~in mahall 
mezktlre milracaat edilmesi beyan olu
nur. 

Anbarh av sahasma mahsus duhu
liye kartlan hazirlanm1stir. Avc1lann 
22 /8/ 936 cumartesi gii~ti aksanuna 
kadar kartlanm almak iizere ~aat 10 
dan 12 ye ve 6 dan 9 a kadar EminO
ntinde Koprti b~i,ndaki Hiiseyinefen
di hanmda kurum merkezi.ne miira· 
caatlan. 

Gazetemize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizde ne§redilmek iizere 

resmi daireler tarafmdan gonderiJe. 
eek ilanlann bundan bOyle Y enipos
tane kar§ismda Erzurum hanmda 
''Tiirk Maarif Cemiyeti Resmi ilan 
i§leri biirosu Limited <::irketi adre-
. "' " sme ve gazetemizin ismi tasrih edi· 

lerek gonderilmesi rica olunur. 
Telefon: 21101 mi~, bagc1larla temaslarda; bulun- teinaslara ba~lanmi~br. 

mu~tur. Heyete, izmir Uztim kurumu Dtin ofiste yapllan toplantida Trak- '-111111
•••••••------' 

mildi.irti Ismail HakkI da istirak et- ya iktisad mil~aviri B. Hi.iseyin ~tikrti. 
mi~tir. Heyet, biltiin bag ~takala- de hazrr bulunmu~tur. Istanbul Tilrk· 
rm1 dola~arak bagc1lanm1zi Kall! or- cfis mmtakasmdaki hazirhklar goz-
niamn Tompsons iiziimleri ncvinde den ge~irilmi~tir. Bu mmtakaya dahil 
iizfun yet~tirmege te~vik etmektedlr. olan Trakya panay1rda ii~ pavyon tut-

Potasa band.Inlmak suretile istihsal mu~tur. Bunlar bir arada olacak ve 
edilcn iizfunlere nazaran giine~te ve Trakya ad1m ta~1yacakbr. 
ila~s1z kurutulan bu nevi tizfunler, Bursa Ticaret odas1 dort pavyon a-
daha az bir masrafla elde edilmekte- ~acaktir. istanbul Ticaret ods1 ~ehli-
dir. Yalruz bu nevi tizilmleri elde et- miz1n buttin sanayi ve ticaret nfunu-
mek i~in giin~te, en w;;agi 15 giin tah- nelerini bulundurmak iizere dor.t pav-
ta veya kalm sergi kagitlan iizerinde yon tutm~tur. Fakat bunun haricin-
lrurutmak lAzundlr. de blr~ok sanayi rntiesseseleri aynca 

Vekfilet standardizasyon miitehas- pavyon istemi~lerdir. Hususi miiesse-
ms1 profesor Bade, Ankaradan ~ar~- selerin pavyonlannda sab~ yaptlacak-
dan aldlgi bir miktar ~ekirdeksiz tizi.i.- fJr. Kil.~iik sanayie mahsus bir esnaf 
mil, evinin balkonunda gUne~te kuru- pavyonu a~tlmas1 da d~iinilltiyor. 
ta.rak Tompsons denllen i.izi.imii elde Her halde tstanbul 1 K>fis mmtakas1-
etmi~tir. Bunlar, mtltehassISta nil.mu- mn panayirda alacag1 yerlerin 25 pav· 
neleri mevcut Kalifornla Tompsons yonu ge~ecegi an1a.,tl1yor. Aynca lnhi-
tiziimlerinin aymchr. 1zmir ve Manisa sarlar, Stimer bank mi.iesseseleri ve !f 
bagcllarmdan ~ogu. bu tarzda tiziim bankas1 da pavyon a~acaklardlr. 
Jrurut.magi kabul et~lerdir. Yann da ofiste 1zmir beledlye reisi-

izmir UzO.m lrurumu mudil.rlil~, bu n1n ve sanayi zilmreleri miimesslllerinin 
fekilde istihsal edllecek tizUmleri Av- t~tirakile bir toplantl yapllarak feh-
rupa piyasam fiatlerine gore sanr{ ala- rimizden k~ mtiessesenin panayira gt-
rak ihr~ etme~ kabul e~tir. Boy- decegt katl olarak kestirilecektir. Ec-
lece iiziim. mahsuliimiiztln miihlm blr nebt mallara panayirda yer verllmek-
Jnsnuru da di~er ~kilden b8fka bir le beraber yerll mamulA.tla ~ bir 
tarzda olarak istihlA.k etmek mttm.- halde bulundurulmamasma dik.kat e-
kiln olacaktir. Kalifornia Uzfunlerinin dilecektir. . 
200 bin ton tahmin edllen rekoltesln- Bw;;vekilim1z Ismet tnoniiniin tuanr} 
den yiiz bin tonu, Tompsons nevi ola- ~d merasiminde bulunma~ kabul 
rak istihsal ve istihlAk edilrnektedir. etmesi piyasada ~ok memnuniY.eUe 

kar~~tir. 

Taksimde kiral1k 
apartlman 

Tramvay caddesi 'ilzerinde, ha
vadar ve giizel manzaral1, be~ 
oda, parke, kalori!er, s1cak su, 
asansor. Top~u caddesi (Uygun) 
apartrmani kap1c1sma mfuacaat. 

KIZILA Y BALOSU 
15 Aiuato1 pazar ,ecesi 

BOYOKADA YAT ld"'b" d . u.une 
Milli miidaf aa vekili K&zun Oz

alp1n himayeeinde her yaz mev•i· 
minin en zengin, en ne:tih balosu 
olan Kmlay baloeu bu yal da Bii
yUkada )'at kliihiinde verilecektir. 

Baloda, 1ehrimizin en luyrnetli 
aanatklrlanndan miirellep J>ir caz 
talwru bulunacaii sihi aynca yiik· 
sek helm aanatklnm1z Pakize lz. 
zet Nozm iJe bayan Zirkin tarafui· 
~an keman ve piyano kon1eri ve· 
iilecektir. 

Bundan ba1ka )iir ~oli .Urprizler 
tJk ve zenain kotyonlar daiihla· 
cakbr. 

l.tanl>ula vapur temin edilmiotir. 
BlLETLER1 Bir ~ 3 lb-a. 

Bir Jdtl 2 llrac:br. 
Bilotlerlri 1ab1 i)"eria BUyUJiada 

lY at kliibii. 

~OIRSA] 
Istanbul 13 Agustos 1936 
(AK~A.i."\I KAPANI~ FiATLERt) 

Esham ve Tahvilit 

1st. dahilt 96,50 ~ B. Hamiline 9,90 
Kupon1uz 1933 » Miiessis 85,-
1.stfkrazi 97,- T. C. Merkez 
Onltiirk I 22,50,- Bankasi 81,-

,. II 20,70,- Anadolu hfsse 26,35 
» III 21,05,- Telefon 8,-

Miimessil I 47,70 Terkos 12,25 
• If 46,45 <;imento 10,75 
• III lttihat deQir. 8,30 

r, Bankasi 9,90 Sark • 0,70 

(Para C.;ek liatlerl) 

Paris 12,03,- PraA- 19,16,67 
Londra 634,50 Berlin 1,96,95 
Nev York 79,15,- Madrit 6,14,75 
Milano 10,06,84 Beland 34,62,03 
A tin a 83,60,80 
Cenevre 2,43,10 

Zloti 4,20,72 

Bnllcacl 4,70,35 PeniO 4,25,92 

Amsterdam 1, 16,68 Bilkre1 107,27,-
Sofya 63,88,92 Moskova 24,92,75 

14 Agustos 1936 

YENt NE~RIYAT: 

<;anakkale 
Halllk Nihad Pepeyi <;anakkalenln 

destaruru yazd1 ve gilzel bir cild ha
linde ne~retti. 

Pepeyinin bu destam Qanakkale ve
silesile biitiin insaniyet <;arp1~masma 
dokunacak bir epopedir. Ehramm ku
rulu~u ve Firavunlarm magaralarma 
geli~Ielini anlatan insani mticadelenin 
bir sembolile destammn temelinl a
tan Haluk Nihad eserini ~umilllendlre
tek adeta milletlcr destaru haline ko
yuyor. 

Bu gtizel manzum destan, Anafarta
lar kumandaru Mustafa Kemal lie mu
lakata ve Alman binb~ISmm Qanakka
le muharebesi adh eserine dayantlarak 
ve ~airin geni~ karihasmdan dogan ll
hamlarla siislenerek meydana gelmi~
tir. 

Destanda ~u par<;alan okuyoruz: 
Ehramlar - diinya. Bu par~alarm illd 
tam semboliktir. 

ikincisinde realiteye kac;an bir sem
bolizm vard.Ir. Bundan sonra hakikat-

Alen i te~ekkQr ten ayrllmayan lirizm b~llyor: Toplar 
Y11lardtr ~ekmekte oldugum hastahk- uyandlnyor. Bugiin arzi uykudan!. .• 

lanm1 yiiksek bir dirayctle te~his ve te- ~te Anburnu cephesi. 
davi eden ve apandisit ameliyat1m1 bii- ~efagi boguyorken bu yanda kan sellerl, 
yiik bir iktidarla yapan, Erzurumun de- Andzrmz~ti Kumkale, Seddii.lbahir me~~ 
gerli, hazik dok.toru Operator B. Cevde- heri 
te en derin minnet ve §iikranlannu ale- i~te 25 nisan 1915 de Seddillbahir 
nen sunanm. cephesi. Bundan sonra kurtulan istan-

Erzurumda birinci mtil8.zim bul •olillerin adI var, havanm sesle-
Mehmed zevcesi Sabriye rinde~ mISraile ba~Iayan cenup cep-

" hesi muharebelerini okuyor. Anadolu-
A len i te~ekkur nun o giinlerdeki halini gortiyoruz: 

Dort ya~mdaki yavrumun tehlikeli Ku~lar haber getirdi bugiln Anadoludan 
hastal1gm1 te~his ederek tedavisini de- Bo~almt~ biitiin koyler r;ir;ekler ar;maz 
rin bir vukuf ve hazakatle b~c:aran Zd -r 0 u .. 
miitehass1s Dr. Halid .Akytize te~ek- Ve destan, Anafartalar zaferile biti-
kiirlerimi sunarim. yor: 

Karaman: Halil Nejad Sezer 
--------------- Ardmda her ko~ yigit vatanm bir dagz-

Biiyiikdere Aile dzr. 
bah~esinde Atamzz onlerinde kurtulu§ bayragzdzr. 

Bu ak§am 21.45 te Bu oz Tl.irk destanm1 blitiin karileri-
HALl ME mize tavsiye ederiz. 

Yann ak§am 
Tepeba§l festivalinde 

HALI ME 

(YENt TURK) 

Eminonti Halkevi tarafmdan her ay 
~lkarilmakta olan (Yeni Tfuk) ful 
(44) iincii sayis1 ~1km1~t1r. 

,--------------------------, Tiyatro Festivali 
TEPEBASI BAHCESiNDE 

Bu ak~am saat 21 de ~ehir tiyatrosu tarafmdan 

MumsOndii: 3 perde 
ZENGIN V ARYETE konsomasyon mecburi degildir. 

FIY ATLAR : 120 • 80 • 60 • kuru§tur 

Arazoz al1nacak 
Kastamonu Beledkye Reisliginden: 

Kastamonu Belediyesi i~in miiceddet bir arazoz ahnacakbr. Taliple
rin 31/ Agustos/936 giiniinde, mallarm1n markasiyle fiatlar1m ve evsa
fm1 gosterir izahath mektublarm1n Belediyemizde bulundurulmaSI ilan 
olunur. ( 4517) 

BULMACAMIZ 
Soldan saga : 

1 - Tenbel degil (7) Krrrmz1 (2)" 
2 - Slfat edati (2) Bir erkek 1sm1 · 

:(5) 
3 - Vapur hademesi (7) 
4-Sanat (2) 
6 - Bir maden tozu "(10)' 
6 - Minarenln killAh altt '.(4) -
7 - Bir denlz ~u (9) 
8 - Biiyiik tq (4) '.Ayi yuvast :(2): 
9 - Komutan '(8) 

10 - Sanat .(2) Ba~langi~ :<5>: • 
Yukardan ~agi : 

1 - Kokulu bir ot :<~> Ka caynen• 
din :c2r 

2 - En iyi '(3) Kudurmllf :(4): r 

S - Bina yapan '.(IS). Tesllm Pima 
:csr 

' - cYilrii!> kumandasl ~(3>: Qora-
bm t~lndeki '(4)" .i 

5 - :Araplar :<5)' 
8 - Telefon nidasi :cs>: • Dalil mu

liatfefl :c2r 
~ - J31rakmal :cs> Lezzet :cs>: • ~If 

delll :c2r 
8-:._ Yap1~t.J.rm pifaata l-4). • 11.ual 

~2~ \ 

9 - Caka (3) - Anlayi~h (4) 
10 - Slfat edatl .(2) - ~amdana diki-

len '(3) 
GECEN BULMACANIN HALLi 

Soldan saga 
1 - Biirfunciik, 2 - Ate~, Ez 3 - Kii

Ctlctlk, Ml 4 - Em, Vekil. 5 - Aile, Ekin 
I · l'a, Kay, Ne 7 - ~1 8 - Le~ kargasi 

0 • Meal 10 • ika, ~· 
Yvkardan a~ar, 
1 - Bakla fall 2 - fitu, i~ 3 - Re

~el, lflk 4 - 1.t~iimek 5 - Alam 6 - Uveyl 
Re 7 - 1irkek, Gam 8 - Kin, Ala 9 - E
JD.ine, 10 - :Azll, Klsa. 



H Agustos 1931 

Dtlf(tNCELD: 

AbdUlhamide Methiye. 
cSultan gazi Abdillhamidi sani haz

retleri hastegfm ve eytam hakkmdakl 
iililwii merhamet ve ~e!kat1 htimayun
larmm yeni bir delilini ibraz buyur
mak arzusuyla Fransa sefiri M0syo 
Konatiyenin istirhanu ilzerine 1902 
de i~bu arsayi La paix hastahanesine 
ihsan buyurmu~lar ve mesarifini tara-
11 hiimayundan bittesviye muhaf aza 
duvarlari in,~ ettirmi~lerdir. 1320> 

1 - :;iu yukanya yazd1gim satirlar 
bir tarihi roman muharririnin te!ri
kasmda kulland.lgi vesaikten biri de
gildir. 

2 - f?u yukariya yazd1g1m satirlar 
hattl talik ilzere eski harflerle de ka
leme alrmp, her nedense unutulmtif 
bir kitabe de degilclir. 

3 - :;;u yukanya yazd1gim sabrlar 
·1936 senesinde, mermer bir levhanm 
ilstilnc YENi HARFLER'le hakkedll
mi~tir. $i~i tramvay deposunun ya
nmdaki hastanenin kap1smdad.lr. 

Yen! harflerle, sultan gazi <Abdill
hamidi sani hazretlerinin illiivvii mer-

BENZiYORUZ VESSELAl\I 
Gene bu siltunlada biz Parise ben

zeriz demil?tik, orada olan bizde de 
oluyor. 

Pazar giinil Moda deniz yan~larile 
giire~ler ve eglenceler yagmur altm
da yaptldl. 

Pariste de kadim ac;1k tiyatroda Faut 
oynan1rken yagmur b~lam1~ .. 

Fransiz matbuab: Bu sene yaz bi
zimle alay ediyor, cliyorlar. Merak et
mesinler, bizlmle de alay ecliyor. 

YILAN VE SfiT 
Bosna daglanrun yama~lannda 

uyuyakalan bir ~oban, gozlerini a~m
ca, agzindan bir yilan kuyrugu ~lk
tiguu goriiyor. Tutup i;ekiyor, ~1kara
nuyor, korkuyor, ismp kopanyor, bir
az sonra da sanc1dan klvrana k1vrana 
olilyor. 

Fransada da yilam yutan bir klZ1 
hastaneye kald1d1lar. 

Yllan siitil gok sever. C;(ok defa siltlil 
inek memesini emen y1lanlar goriil
mill?tilr. Eskiden de bize, yilam yuta
nm oniine bir i;anak stit koymall, yi
lan c;1kar, derlerdi. i~te Frans1z hasta
ncsinde de bu usi.il tatbik edilmi~, bir 
~anak silt konmu~. klz agzm1 ac;arak 
~anaga egilmi~, yilan biraz sonra la
zm kainmdan g1klp ganaga atlarm~I. 

GUNLUKKAN 
Lahey ag1r ceza mahkemesi huzu

runa bir kadm ~lkanld.1. Bu kadm, 
her derde dcva bir ilac;la hasta tedavl 
ediyormu~. hastalardan ikisi olm~. 

Mahkeme kadlnm ilac1Ill tahlil et
tirdi ve neticede ilacm kan oldugu 
anl~1ld1, hem de insan kan1. 

- Nerede buluyordun bu karu? .. 
- Kendi kammdir, her sabah llAQ 

yapmak ii;in kendimden bir litre kan 
all rim. 

Kad.ln Lahey tip akademisine g<>n· 
derildl. Kani tahlll edilecek, eger te
mizse, hastalara kan vermek 11zere 
hastaneye mal edilecektir. 

hametlerl, hakkmda methiye olrumak 
insarun tuhafma gicliyor. 

Bakmd.1 hele, cSultan gazi Abdill• 
hamicli sani ~~at1 hfunayunlaruun 
yeni bir delillni ibraz buyurmak ar· 
zusuyla> neler yap~. 

Bu palavra 1320 - 1902 ytlmda rea
men yutulurdu. Fakat 1936 yllJ.nda 
mermer bir levhanm ilstiinde yenl 
harflerle bunu yutacak budala yoi• 
tur gibi geliyor bana. 

Abdillhamid kimin malml. kimt tti
san buyurmu~? 

Abdillhamidln yetlmlere kar~ fef• 
kat ve merhametil. 

Bu gi.ililn~ levhayi ordan inclirtmek 
Iazimd.lr. ister kanunt Sultan SW.ey
man, ister Abdillhamid devrinde vel
hasil hangi devirde olursa olsun her 
a~1lan hastahane, her dikilen abide 
halkm paraSI, halkm ahn teri eseridlr. 
Mermer levhalarda halka te~iir et
mek lazim, c.Sultan gazl Abdi.ilhamid> 
e dcgil. 

Orban Selim 

? 
20 BtNLiK ~EHtR. 

UkrainalI bir yahudi, bay Begel be~ 
scne evvel Birolijon koyiine gittl ve 
orada yerle~ti. Bugiin gogsilnil kabar
tarak: c20 milyon ki~ilik bir ~ehrin 
belecliye reisiylm> diyor. 

Bay Begel anc11Ik yap1yor. Birolljon· 
da 2,500 an kovaru var. 0 civar ko
vanlannm adedl 20,000 dlr. Biltiin 
Rusyanm bal1Ill oras1 temin ediyor. 

AGA~LARIN YA~I 

Bilyilk, kocaman, enll, boylu, vakur 
blr ~ara bakarsrmz da: 

- Acaba ~ senellk? dersiniz. 
Me~e aga~lan 2000 sene y.r. Se

rena ve gene Bursuk agac1 2500 - 3000 
sene ya~r. Me~e, kestane, ak giirgen 
altl as1r y•rlar. En uzun omiirUl 
aga~ servidir: 6000 sene ya.,ar, Kall
fomiada yeti~en gigautea agacmm 
70 - 80 as1rhk omrii vard.lr. 

AYDA YA~AMAK KABiLDiR 

Viyana1I amator heyeti~inas Nels
berger, Ayda hayat milmkiindi.ir, ya
~anabilir, milyonlarca mahlUk ayda 
barm1p ya~ayabilirler, decll. 

Bu amator heyeti~inasm ortaya at
tigi yeni nazariyeye gore bugiln mev
cu t ilmi hcyet esaslan yalm~tlr. Ayda 
hava tabakalan bulunmad.lg1 ve sat
hmda hayat milmkiin olam1yacagina 
dair serdedilen nazariyeler dogru de
gildir. 

Neisberger diyor ki: 

- Aym sathmda gorillen parlak 
noktalarm dag ve siyah noktalarm 
yaylalar oldugu ve aym s0nmil~ volkan 
ag1zlarile mestilr bulundugunu soy
leyenler de yamhyorlar. Ayin hakikl 
sath1Ill henilz hi~ kimse gorme~, 

gorememi~tir. En kuvvetll teleskop
larla gori.ilebilen, kameri ihate den 
tabakai havaiyeden b~ka bir~y de
gild.ir. Kamerin iizerindeki noktalar 
az ~k daiml olan hava cereyanlan
dlr. 

Sivas ( Ak~am ) - S1vas halkevi temsil kolu haz1rlad1g1 ( YANIK EFE) 
adh piyesi temsil edecektir. Provalar1 bitmek iizeredir. Yukardaki (YANIK 
EFE) pivesinde de rol alan <!~rv·l,.r Toh''"' piV'""''",..,. rHlrii.,iiv""'!". 

Zonguldakta bir 
define hikagesi 
Yunanh Panayotun 
gosterdigi yerde 793 

albn bulundu 

Bulunan altmlar saylhyor 

Zonguldak 12 (~) - Bir 09 
giinden bert ~de blr define, 
hikAyesi kulakta.µ kulaga dol~yor. 

Hadisenin 1~ yilzii ~dur: 
Eregli ~irketi mensuplanndan ve 

Yunan tebasmdan Panayot nammda 
biri, bundan 16 sene evvel me~rutiyet 
mahallesinde oturmakta oldu~ evi
nin muayyen bir yerine para gommU., 
ve o tarihte Yunanistana gitmi~ir. 

Bu sef er ~ehrimize gel en Panayot 
alakadarlara miiracaat ederek para
lannm kenclisine verilmesini istemil1-
tir. 

Bu istek ilzerine, blr heyet se~lerek 
eve gidilmi~ ve Yunanhnm gosterdigi 
yerde baklr iki ~ubuk boru i~inde sak-
11, 143 Osman11, 8 Ingiliz, 641 franslz 
ve bir de rus olmak iizere 793 al~m 

lira bulunmu~tur. Paralar, heniiz Pa
nayota verllmemi~tir. Polis tahkik:at 
yap1yor. 

Bornovada bir park yap1ld1 
Izmir, 12 (A~am) - izmire bagl1 

Bomova nahiyesi belediyesi, hal.ka 
f aydall olacak ~ekilde ~alt~aktad.lr. 
Evvelce genil1 bir mezarllk olan istas
yon caddesi ilzerindeki saha temlzlen
mi.!; ve buras1 bir park haline getiril
mi~tir. i~inde bir de gazino yaptinl
mi~trr. Bomova halkl, temiz hava al
mak i~in (Bornova Gazi parkJ.) na 
slk s1k gitmektedirler. Parkm tam or
tasmda gtizel bir kaide ilzerinde Ata
ti.irkiin bilstii yiikseltilmi~tir. 

Parkta aynca bir de havuz yaptl
nlm1~tir. Bomova belediyesi, yakmda 
Yamanlar dagmdaki kaynaklardan 
bu gtizel nahiyeye temiz i~e suyu 
getirtmek i~in tc~bbilslere giri~mi~
tir. 

Komiir sergisi 
Haz1rhk ilerliyor, sergi her 

tarafta alaka uyandird1 

Ankarada 16 ikinci kanunda a~Ila
cak komilr yakan vesait ve teshin alet
leri beynelmilel sergisi haz1rllklan ~ok 
ilerilemi~tir. 

Sergiye ecnebi memleketlerden gele
cek ticaret ve sanayi mi.iesseselrl mil

messillerine aid vize muamelelerinin pa
ras1z yap1lmas1 vekiller heyetince ka
rarl~tmlm~tir. 

Bundan b~ka sergi kapand.lktan 
sonra bunlann nilmunelerin1 memle
ketimizin biltiin '1roendifer gUz.ergA.
hma tesadii! eden yerler de gijsterebll· 
melerl i<;in Tilrkiyede dort ay kalma
lanna miisaade edllmiftir. 

Veldller heyetlnin karan diin Tiirk
ofise ve Tlcaret odasma blldirllmlftir. 

Oetirilen eff'&mn yi.ikleme ve bofa!t
ma iflerile dlger liman hizmetlerlne aid 
:masranannda yiizde elll temilA.t yaptl
~br. 

Sergi, ecnebl memleketlerde cok bti
ytik bir alA.ka ile kalltlanmlf ve ~im
diye kadar Almanya, Avusturya, Hol
landa, ingiltere, Romanya ve Yugos
lavyaya aid 25 miiessese l~tlrak ede
ceklerini blldirmi~tir. 

Hilkilmetimiz, hariciye vekaleti vasi
taslle Avrupa ve Amerikarun bf.iti.in 
sanaylci memleketlerini sergiye davet 
etrrJstir. iktlsad vekAleti maden arq
tirma enstltiistt sergl lcin bftyilk blr 
pavyon hazirlamaktad.lr. Mllll soba 
fabrlkalan da mefherde yer alacaklar
"'T'. 

Sahlfe I 

Izmir mektup/ari 

Bu senC incir mahsulii 
~ok nefistir 

Son yagmurlar yiiziinden 500 
•• •• •• •• •• ton uzum zarar gormu1tur 

Bir incir sergisl 

Izmir (~m) - Aydin ve Naztlli 
ile Odemil1 havallsinden alman ha
berlere gore bu senekl incir mahsulu 
fevkalade nefistir. ilk zamanlarda 
inclr bahc;elerinden bazilarmda si.i
rekli yagmurlar yilziinden Balllbasra 
denilen hastal1k goriilmil~tl.i. Fakat 
sonradan havalann s1caga ~evirmesi
le bu hastal1k ta ortadan kalkiru~, 
devam eden poyraz ile bunaltICI Sicak
lar, inclr mahsulilniln silraUe kemale 
gelmesinl ve ~ok nefis bir fekilde ye
ti.!;mesini temin etmi~tlr. Bu seneki 
incir mahsulilniln (40,000) ton ola
cagi tahmin edilmektedir. Bunun 7000 
tonu hurda incir olacakt1r. Ge~en se
neki rekolte 38,000 ton ve bu rekolte
den 8000 tonu hurda idi. 

Kallte ltibarile bu seneki incir mah
sulii gecen senekinden daha ils
tilndilr. Gecen sene bazi incir bahc;ele
rinde inclrlerde hastallk goriilm~
til. Bu sene, fazla s1caklardan hi~ bir 
hastallk ve ha~ere kalmam1.,tir. 

Vadeli sati~lara gelince, bu seneki 
mahsillden ingiltere, Almanya, Hol
landa ve diger ecnebi memleketler
den izmir ihracatg1lanna yap1lan allv
re incir sipan~1 300,000 torbayi bul
m~tur. Bir torba (12) kilo olduguna 
gore vade ile sablan incirlerin mik
tan 3,600 ton eder. 

Alivre sati~lar, iyi kaliteler iizerin
den olmu~tur. Ge~en sene, bu tarihe 
kadar yap1lan alivre incir satl~lan da: 
300,000 torba kadard1. Zaten incir 
mal1sultimilziln sat1~mda, ilzilmde 
oldugu gibi bir tehlike ve zorluk yok
tur. incir rekoltesi, her sene ~ag1 yu
kan tahmlnle aymd1r. Incir m~terl
lerimiz, her sene Turkiye incirlerini 
aray1p alrrlar. ::;>imdiye kadar incirle
rimizin satilmadlg1 ve milstahsilin 
m~kill vaz1yette kald1gi gorulme
mi~tir. Bu sene de iyl sat1~lar yaptla
cagi tahmin ediliyor. Gegen sene mah
sulilnden piyasada hi~ incir kalma
~tir. Mevcut hurda incirler de blr 
ay evel inhisar idaresl tarafmdan ta
mamen toplanm1~tir. 

incir piyasas1, 16 agostosta Nazill1 
ve Ayd.lndan getirilecek 3000 ~uval 

incirle 17 agustosta merasimle ~tla
caktJ.r. Aydm, ~ ve Nazilll incir 
mmtakalannda milhim mlktarda in
clr sergllerde kuiutulmaktadlr. 

Uziim: ~en hafta i~inde mi.ihim 
bag mmtakalarma yagmur dfr¥n0..,, 
Uziimlere zarar vermi.!;Ur. En miihim 
bag nuntakas1 olan Manisa lle Sallhli 
ve Kasaba havalisine dO..,en yagmur
dan sergilerde bulunan Manisada 1-00 
CUVal, Turgutlu (Kasaba) da 200 ~U
va! ve Salihlide de 100 ~uval ilzilm 
islanm~trr. En nefis bir ~ekllde yeti
~ecegi tahmln edilen bu ilzilmler, yag
mur yiiziinden Karab&e denilen k1y
metsiz bir kaliteye donmu~ttir. Bir c;u
val 100 kilo olduguna gore 40 ton 
i1zilm zarar gorm~ demektir. 80,000 
tonluk rekolte i~inde bu miktar, mil
hlm bi~y ifade etmezse de havalar 
bulutlu gitmekte oldugunclan bun
dan sonra gene yagmur yagmasmdan 

encli~e edilmektedir. Kemalp•, tz
mir, Qe~e, Urla, Menemen, Seferihi
sar, Cumaovas1 ve Buca ile Ode~ 
havalisine yagmur dil~mecliginden bu 
mmtakalardaki sergilerde tlziimlere 
hi~ bir zarar olmam1~tlr. 

Uziim ilzerinden ~diye kadar ey
lfil ve birinclte~rin teslim ~artile ya
pllan allvre sat~ miktin iki milyon 
kutudur. Bir kutu (12) kilodur. ~u 
halde ~cliden sattlan iiziim miktan 
24,000 tondur. Ge~en sene bu tarihe 
kadar yaptlan alivre sat1~ mlktan ise 
36,000 ton idi. 

Uziim piyasasi 15 agustosta izmir 
borsasmda meraslmle a~tlacaktir. Ye
ni mahsulden izmir piyasasma henilz 
12 ton Uziim getirilmi~tir. 

Izmir vapuru marangozu bar
sak dOgOmlenmesinden oldO 

izmir, 12 (~am) - istanbuldan 
buraya gelen denlzyollan i~letme lda
resinin izmir vapurunda bir oliim \a
kas1 olmu~tur. Vapur marangozu f?uk
ril, vapur Kosten adas1 bnlerine 
geldigi sirada birdenbire sanc1lanm~ 
ve feryada b~lam1~tir. 

Vapur doktoru tarafmdan kendisi
ne bir milshil verilmi~e de ~ukru ~ok 
ya~am1yarak blmil~hir. Vapur, limana 
geldikten sonra sahil s1hhat mudur
lugti ~i.Ikniniin cesedini muaycne et
mi~ 'e barsak dugumlenmesinden ol
dugtine dair rapor vermi~tir. Bu oliim 
vakas1 miinasebetile vapur yolculan
nm, vapurdan ~1kmalar1 bir saat ka
dar gecikmi~tir. · 

KaramOrsel yOzme 
havuzuna ba~land1 

Karamii.rsel (A~am) - Evvelce 
yaptlacaguu bildirdigim yilzme havu
zu in~aatma ba~lanm1~tir. Havuz 50 
metre boyunda ve 12 metre geni.!;li· 
ginde olacaktlr. 

Son manevralar 

Biltiln milletin gogsilnil iftiharla 
kabarttl. Kahraman askerlerfmfzin, 
zabitlerimizin, kumandanlanmmn 
g0sterdikleri kablliyet, idare ve ku
manda gibi yUksek meaiyetlere ma.Uk 
olmalan bllAistisna herkest sevindlr
di, saatlerce alklfland.I. Yqasm ordu
muz. 

Bugilnkil mevcudiyetimizl, bugftn
kii ordumuzu, bugiinkil kudreUmisl 
yaratan bir menba var, onu tabll he
pimiz biliyoruz. Fakat tefarruaWe 
bilmeli, istiklA.lin nereden ve D881l 
geldigini, nas1l elde edildigini, onun 
i~in ne f edakarllklar yap1Id.lgiru ot
renmelisiniz. Hem de iginde bulunmUf 
salahiyettar bir kalemden okuyarak 
butiln bu mallimatm tamanum alma
hsm1z. Size bunlan ancak istiklAl Sa
va~ naSil oldu diye ~1kanlan eser 
gosterebilir. Bu kitab1 okuyunuz. 0, 
nesilden nesle intikal edecek olan bu 
k1ymetli yadigarm butiln tafsilltm& 
veriyor. 
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B·1s1·k1et~ ·11er1·m1·z Ber11·nde bu··yiik ::d~~~t:~~~·g~~::·:~ :::: 'l Giitikge agllan italyanlar, Norve~ 

bl·r muvaff ak1yet kazand1lar ~::t!1!:k~i:l:tJ~~~l~c::~:a~:~~-parak geri dondu. Sng aglklarrmn da 
yerinde bir vuru~u Norveg kalecisi bu
yiik bir tesadilf eseri bacaklanmn ara-

T ali t, diinya birinciligini kazanan Frans1z Charpantierden :~~:~nt~:1~~~~niikb~~:a~~n~:1~:: 
ancak yar1m_ metre kadar geride kald1 de 1 - 0 1talyanlarm lehine bitti. 

ikinci devre: italyanlar bu devreye 
Berlin 10 (Hususi muhabirimizden) • erkaru hayran kaldllar. Bilhassa bi- daha gayretli ba~ladllar. iki ag1klan 

Bugiin Avus stadmda ba.,hyan 100 rinciligi kazanan Fransizla.r ekibimi- vas1tasile kaleye kadar indirdikleri hii-
kllometrelik blr bisiklet miisabakas1 zin ~ocuklarn'h ayn ayn tc.kdir ve teb- cumlar1, Norvegliler igin biiyiik tehli-
yap1ldl. Yan~a 29 mllletin ytizti a~an rik ettiler. Diger miisabl.klarimiz da keler yaratmaga ba~ladi. Norve~liler, 
sporculan io?tirak etti. Bu milletler pek az farklarla, miisabakayi muvaf- biiyilk bir ~anss1zhk eseri ka~ird1klan 
arasmda en ziyade Holanda, isvigre, fakJ.yetle bitirdiler. bir iki gol f1rsatmdan kmldllar. Za-
Fransa, 1falya, Belgika sporcularmm ltalya - Norvec; futbol man zaman forvedlerile defanslan 
muvatfaklyet kazanacag1 funiai raz1a . mari nasil oldu? arasmcta uc;urum hasu 01du. · 
!di. Bilhassa bunlard!:l.n Belc;ikahlann y iTALYA 1 - NORVEQ 1 
Fransa turunu kazanrm~ olrnalan, ve Saat tam be~e be~ var. Stadyum Norvegliler bir ara parlad1lar. San-
diinya ~ampiyonu bulunmalan, onlar mah~er gibi oldu. Her taraf tikhm t1k- ~m sag ag1klannm bi.iytik bir gayretle 
lehine, ltuvvetli umidlcr yar::i.tm1~ti. ltm dolu .. italya - Norveg domifinal italyan kalesine indirdigi topu, sol 

Milsabaka ba~lamadan, Ti.irk bisik- magi oynanacak. Bunun galibi, yarm 1gleri pek yakm bir mesafeden ital-
letc;ilerinin bu yan~lara giri~i adeta yap1lacak Peru - Polonya mac;1 gali- yan aglarma takarak beraberligi te-
1stihfaf ile kaq;ilanm1sti. Halbuki, mil· biyle 15 a~ustosta final mac;:m1 yapa- min etti. Tribiinlerde gene bir faali-
sabaka neticesi hie; tc boyle olmad1. cakt1r. · yet .. Norvegli seyirciler: cHeya Nor-
Tiirk bisikletc;:isi Talat, diinya birin- Sahaya evvela klrrmz1 formalarile gen .. > seslerile bu golil. uzun uzun 
ciligini elinde tutan Fransiz Charpan- , Norvec;:liler, arkadan mavi formalari- alkl~ladllar. italyanlarda ses yok .. 
tier ve Lapebieden sonra yanm metre- le italyanlar, daha arkadan da iki yan Bir Norvei; akmm1 tehlikeli bir ~e-
lik bir farkla 5 veya 6 nc1 vaziyette hakemile orta hakemi ellerinde talrnn- kilde durduran italyanlar1 halk isllk-
geldi. 5 veya 6 nc1 diyorum. Qtinkil lann getirdigi toplardan ba~ka iki la kar~Ihyor. Burada, sert hareketle-
arada o kadar az mesafe vardl ki, goz- topla geldiler. re «yuha! » c;ek.mek yok .. sadece ishk 
le bunu tefrik etmege imkan yoktu. Kur'a at1ldl. Saha intihabrm ital- var. 
Bu ak~am sinema filmi develope edi- Domifinalde f;{oban Mehmet tarafm,· yanlar kazanarak gilne~i arkalanna Bu gol Norvec;lileri neo?elendirdi. 
Jerek incelenecek, tam netice filmi dan t~su ~~ oldugu halde elchlar. Norvec;lilerin ilk ak1ruru, ital- Giizel oynamuya ba~lad.tlar. Forved-
gordiikten sonra belli olacaktir. Ta13.- hakemlerin tarafgirane kararile Gre· yanlar topu taca atmak suretile kur- leri muntazam bir ~ekilde sahaya da-
tm kazandlgl bu btiyiik muvaffaklye- korumen ve serbest diinya birinciligini tardllar. italyanlarm bir akm1m da gilrm~, santrhaflan geride iki muda-
ti incelersek ~unu goriirii.z: kazanan Estonyah Palusalu sonu Jtibarile neticesiz kalan bir kor- fiin biraz ilerisinde, sag ve sol i~leri 

100 kilometre, 100,000 metre eder. nerle kesen Norvec;liler, gtizel bir hii- geriye ve ileriye yard.Im ederek takJ.-
i~te talat 100,000 metrede yanm met- cusu tarafmdan on tekerlegine pedal- cum.la oyunun ilk avutunu italyan nun 11 degil, 13 ki~ile oynadlgi hissi-
re farkla bu dereceyi kazannu~tlr. Ia ~arpllnll~ olmas1 neticenin daha kalesine yapt1lar. ni veriyorlar. Onlarm bu taktik iis~ 
Eger Talatm tecri.ibesi, ecnebi diyar- c;ok parlak olmasma mani te~kil etti. On dakika mtisavat ic;inde gec;en tunliigi.i italyanlan bastinyor. Fakat, 
da temas yapmaktan mutevellid bir Birinciligi. 2 saat 33 dakika 40 sani- oyun, Norveglilerin giizel bir akmile ~anslan yok .. bir c;ok f1rsat kac;:1rdllar. 
yirtlkhg1 ve biraz da finalde vites yede Fransiz ko~ucusu Charpantier seyrini deg~tirdi. Bu tehlikeli aknu ikinci devre 1 - 0 lehlerine bitmi~ ol-
kuvvetliligi olsaydl, diinya birincisi kazandl. Bunu ayru zaman zarfmda 18 dl~mda favulle durduran italyan- masma ragmen 1 - 1 bera;bere kaldJ.-
olmas1 i~ten bile degildi. ve fakat parmak, bisiklet tekerlegi bo- Iara frikik verildi. Stadda ses, sada lar. 

Bundan ba~ka TalA.tm yolda bir yu farkile 15 miisablk takib ettl. Bu yok .. Norvec; orta haf1run bu siikutu OYUN TEMDiD ED1L1YOR 
hasrm tarafmdan arkasmdan tutul- muva!fa.klyetli netice kar~smda bu- yirtan bomba gibi blr ~iiti.i kalenin Us- ~ampiyona ma~mda bir tarafm eli-
m~ olmasl, finalde de Alman ko~- tOn spor te~kilAt1 ve di~er milletler ttinden avuta gitti. Norvegliler daha 

--• 

r~ 

gtizel oynuyor. Bulundugum tribiinde 
150 ki~iyi bulan Norvegli seyirciler el
lerindeki bayraklart a<;rml?lar, tempo 
ile tak1mlarm1 te~ci ediyorlar. 150 kt
~ilik bu ses, 150 bin ki~ilik stadda ku
Iaga saylenmi~ bir f1s1ltl gibi kahyor. 

fTALYA 1 • NORVE~ 0 
Oyunun yirminci dakikasmda orta 

muhacimden giizel bir pas alan ital
yan sol ac;:1gmm, 30 metreden ayag-t
nm ic;ile vole olarak <;ektigi ~ut - tabi· 
ri A.miyanesile - zmg diye Norvec; ka
lesine girdi. f?imdi tribiinlerdeki 1tal
yan seyirciler &i.yah gomleklerini c;1-
karm1~. italya, italya, italya diye bu 
golii tesid ediyorlar. 

Bu gol italyanlart canlnndlrdl. Nor- , 
vegliler ise kmldllar. Norveglilerin ara· 
da Slrada kale onilne kadar indirclik· 
Jeri hiicumlar italyanlar igin i;ok teh· 
likeli oluyor. Bu giizel hiicumlar ba
zan da, i;ok fena oyruyan Norve<; sol 
ac;1gi tarafmdan heder ediliyor. 
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Beyaz krep satenden bluz. ipekli 
tayorle ziyarete giderken giyilmekte
dir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mine olabilmesi igin yenilrnesi lilZim 
geldiginden oyun, yeniden kur'a atI
larak on be~er dakikallk daha oyna
rur. Bu ma<;ta da boy le oldu. Ve oyun 
yarun saat daha temdid edildi. ilk 
on be9 dakikal.lk devrede Norve~liler 
galib oynamalanna ragmen, sudan bir 
goI yediler ve 2 - 1 maghip vaziyete. 
du9ttiler. 

ikincl on be~ dakikallk devrede, ka
zandlklan firsati kac;:1rmak istemi
yen italyanlar, topu bazan kasdi dl· 
~ari atblar. Halk bunlar1 gene sadece 
tshkla takbih etti. Norve<;lilerin ~ns
sizhg1 devam etti. Bir ~ey yapamad1-
lar. Oyun da bu netice ile 2 - 1 ital
yanlarm lehine kapanch. fijimdi ital
ya, 15 agustosta Peru - Polonya gali
bile finali oyruyacaktir. 

• Ahmet Adem 

• 

Yqar 4ilnya pmpiyonlufunu Jmzancbktan soma 
Ahmet Adem Ue bir arada ve <(oban Mehmet Ile 

ollmplyad muhabirimiz 1 

Adnamn omuzlarmda 
40 nc1 dakikada ~ahsi bir gayretle 

topu Norveg kalesi onune kadar indl- Tilrkiye • Mlstr basketbol ma9mda kalemize favul atlbrken 

DLDNCEYE KA DARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

Kiz susuyor. . . Dudaklan titriyor ..• 
Kii~i.ik, klrmlzi, parlak dud.aklarl .. 
Bedri heyecan ve hiddet kan~Ik bir 
11esle devam ediyor: 

- Billend; bu evlenme i!li uzun bi
le sftrmu~tiir, ii~ sene bir klzm nio?an
b kalmas1 m!nasiz bir 'eydir I .. 

· - Kabahat benim degildl agabeyl.. 
1 - Anladlk, vaziyet oyle icap etti. 
Buna blr ~ey demiyorum. Fakat daha 
uzun miiddet beklemege sebep kalma
dl ait1k!.. 
lit. - Ben de onu bekledim agabeyl .. 
r - Bu senin vazif en di!.. 

- U<; sene bekleclim, ne olur, o da 
ti<; ay daha beklesin! .. 

- Nic;:in, buna ne sebep var? 

Kara gozlerini, k1z karde~inin goz
lerine dikiyor. .. Oyle hiddetle bakl
yor ki!.. 

- Billend; akllll ol biraz!.. Ni~an
lma hi.irmet etmcsini bill .. Bu devirde, 
28 ya~nda yakl~Ikll, ayda 350 lira ka
t:anan gene;: bir miihendis, 3 sene ni
~anll ya~achg1 bir klzla biran evvel ev
lcnmek istiyor ve bunu ni~anllsmm 
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elini operek, yalvararak taleb ediyor
sa, o diinyanm en iyi kocaSI, en iyi ni
~nlls1dJ.r, hiirmet etmek llzunl .. ttz
mek degil! .. 

- Anlarmyorum agabey! .. 
- Billend; kadmlar, sokaklardan 

adam geviriyorlar! .. 0 devirde ya~yo
ruz! .. 

-Agabey, ne demek istiyorsun? 

- Hikmet sana daima sadlk kall-
yor demek istiyorum, arzu etseydi, ev
lenmegi "ii<; ay degil, iig sene daha ge
ciktirecek mevzular bulabilircli kendi
sine! .. Dedim ya: Sokaklar kadln do
lu!.. Haberin bile olmazdl, birisini bu· 
lur, avunur giderdi!.. 

Hikmet atihyor... Sesi heyecanl1 ve 
ti trek! 

- Hay1r eni~te; Biilendle boyle ac1 
ac1 konu~maym rica ederim! .. Benim 
ona sad1k kalmamdan daha tabil bir 
hareket olamaz ! .. Her ~eyimdir o be
nim ! .. Dilnyanm en namuslu, en kly
metli, en giizel klz1!.. Onu <;1lgm gibi 
seviyorum ben! .. 0 benim ic;in, her ~e
yin tistilnde ya~yrui bir varhktirl.. 

Klzm gozlerinden, birdenbire bir 
damla ya~ parllyor ... Kirpiklerinin ucu 
islak... Korkuyor ... Bir bahane ile, 
parmaklarrm goztine gotiirerek, kir
piklerinin ucunda titreyen bu bir dam
la goz ya~ saklamaga <;al1~yor ... 
Nic;in agllyor acaba bu klz?.. Neden 
korkuyor bOyle?.. Yanaklan loplnr
nuzil .. 

- Te~ekkiir ederim Hikmet; sevdi
lin i<;in soyliiyorsun btitiin bunlan ... 
Beni oldugumdan fazla goriiyorsun! .. 

Hikmet; ~aklarlllln uzerine klvn
larak dii~en sa<;lann1 elile dtizeltiyor ... 

- Hayrr, Biilend; ben hakikati soy
ltiyorum, .sen benim farud.lg1m klzla
nn en iyisi, en temizisin! .. Kayalar
dan kayalara ~arparak akan bill"Q.r 
renkli bir derenin sularmdan daha te
mizl .. Bunlari agabeyinin oniinde 
soylemekten zevk duyuyorum ~imdi! .. 
Bill.end; diinya; eglenilecek kadmlarla 
doldu. Biz eglenileceklere degil evleni
leceklere sevgi ve hurmet ta~mz ... 
Zevce olmaga layik bir kadmdan da
ha yilksek hie;: bir mevcudiyet telakki 
etmiyorum ben ! . . Seni ni~in seviyo
rum . .. Entin ol, derin igin degil, ic;:inin 
temizligi i~in seviyorum. A~k1mdan 
gok, hiirmetim var sana! .. Etraf1mda 
dola$an bir taklm k1zlar1, gordi.ikge, 
ic;inde ya~ad1g1miz cemiyetin igrenc;
liklerini goziimiin oniine getirdilq;e, 
ellerimi kaldlrarak sana sahib olaca-

gun i~in Allaha ~iikrediyorum. Sen, 
benim bir taneci.k ni~anhm, sen be
nim, e~i olrmyan bir tanecik kanm
sm I .. 

Klz, parmaklanrun arasmda azilip 
duran beyaz mendili alnma gotiirii
yor. Almmn i.izerinde, soguk ter dam
lalanl .. Ismyor dudaklanml .. Gozle
ri hep dumanll, gozlerini hep kac;1n
yor ... 

- Te~kkiir ederim Hikmet; beni, 
benden .c;ok yiiksek buluyorsun sen! .. 

Geng adam, kizm ince bileklerini s1-
loyor ... Yalvanyor ... 

- Ne olur Biilend; art1k israr et
me !.. Sensiz daha fazla ya~maga ta
hammiiliim kalmadl. Sonra daglarm 
tepesinde o kadar yalmznn ki! .. Bil
mezsin ne biiyiik i~kence bu! .. Haydi 
kebul et Biilend! .. Evlenme muamele
sini bu aym sonunda bitirelim ... 

K1z, mendilini di~lerile kopanyor ... 
- Olmaz Hikmet; bir, iki ay geci

kecek bu i~!.. 
Bedri heyecanla yerindcn firllyor ... 

Gozleri biiylik ve dumanh .. sesi titri
yor ... 

- Billend fazla oluyorsun !lrt1k! .. 
Bu aym sonunda evlencceksiniz i~te 

o kadar! .. 
- Olmaz agabey. 
- Olmaz nu? 
- Evet! .. 
Bedrinin sesi gittikc;e bogukla~-

yor ... Alrunda derin gizgiler.. . Sac;Ian 
~akaklanrun iizerine dokilluyor. Ka
ra gozlerini, klz karde~inin gozlerinin 
ic;ine dikiyor ... Korkunc;: bir bakl~! .. 

- Billend; bu ne demek? Tek. soz 
istemiyorum. Bu aym sonunda. evle
neceksinizl .. 

- Agabey! .. 
- Cevab yok!.. 
- Fakat!.. 
- Dinlemiyorum. Hem ~ok teessilf 

ederim sana; bir mah:ille klzi gibi ko
nu~yorsun bizimle! .. 

- Agabey; beni incitiyorsun! .. 
- Seni ben ilk defa bu kadar peri-

~an ve manbks1z goriiyorum. 
- Bu bir rica, bir arzu nihayet! .. 
- Manas1z bir arzu! .. 
- Sen oyle telakki ediyorsun! .. Ba-

na ait bir 4l bu nihayet! .. 
- Telakki ettigim filan yok! .. Ve 

bir gene; kizm evlenmesi yalmz ona 
degil biitiln aileye aittir! .. Sen soyle 
bana ni~anlm1 seviyor musun, sevmi• 
yor musun? .. 

- Agnbey, ili;: scne onu bekliycn bir 
k1za boyle bir sual sorulur mu? 

- 0 halde? 

- Dedim ya, bunu bir kadm kaprl· 
si olarak kabul cdin! .. 

Hikmet heyecanla soze kan~1yor ..• 
Bedriye donuyor ... 

(Arka~ var) 
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E vvelki giinkii ge~id 
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Kahraman plyadelerlmlz ve al1r top~u kuvvetleri kumandanlarm 6nOnden 1~lyorlar 

G~ld resrolnde aovarllerlmla, kolordu kumandan1 .8•neral Hana ve asker yOklD kamyonlar P91yorlar 
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tayyare, tank ve z1rhh otomoblller 

~id resmi rerinde toplanan kad1n erkek blnlerce halk ve 1egld resml l~n hazarJanan piyadeler 



Sahife S '.&Kf AM 

T epeba~1nda orta oyunu 
Zenneler ~1k1nca tereddiit ba~lad1: 

Acaba kad1n m1, erkek mi? 
Pi~ekar Aszm baba ~iddetle alk1§land1. Halbu ki 
bu adam gefen gun sokakta karamela satzgordu ! 

Tepeba~1 bah9esi, heyecanll ma~
larda Taksim stadyomu gibi hlnca
hln9 dolmu~tu. Orta oyunu igin yap1-
lan etraf1 a~1k sahnemsi yere me~hur 
cyeni dlinya:. paravanas1 kurulmni;;
tu. Arkada yiiksek sesle bir mtinaka
~a: 

- Mon~er orta oyununun biltiin 
hususiyeti sahnede oynanmamas1dlr .. 
isml iistilnde orta oyunu... Bunlar 
U.deta sahne yapmi~lar ... 

- Zarar yok camm .. balk daha iyi 
gorsiin diye .. 

ilk bak1~ta seyirciler arasmda en 
on masada eski ~ehre:rnini operator 
bay Emini gordiim. Karagozci.i avukat 
bay Rami bu gece de eve kimbilir ne 
miihim mazeretler soyliyerek ta Ba
lurkoyi.inden kalkrml? buraya gelmi111-
ti. O kadar kalabahk ki yer bulmak 
meselesinden asll orta oyunu ba~la
mazdan evvel masalarda orta oyunu 
ba~lad1. 

Nihayet ilk defa olarak Sulukulenin 
hakiki muhtan Etem zurna ile pi~e
kar havasma ba~lad1. Etem Suluku
lenin 12 sene muhtarhguu yaprml?tlr. 

Pi~ekar havasile beraber me~hur 

sanatkar cpi~ek!r As1m baba> ortaya 
~lkt1. Miltb4i bir alkll? tufam ... Zaval-
11 As1m baba bundan bir miiddet evvel 
onu sokakta karamela satarken gor
mu~, gazeteye de yaznu~tun. Madem
ki bu adanu bu kadar alkl~hyoruz. 

Bu kadar takdir ediyoruz. Zavalhya 
ne diye karamela satbnnz, bilmem ... 
Astm baba oynanacak oyunu il§.n et
ti. c:Ters evlenme> yahut c:Sarho~a bi
le .. >. 

' Arkasmdan zenneler, iki zenne ara-
smda da marslk gibi bir arap halayik, 
<tf?etaret kalfa:. soklin etti. .. Bu kap
kara arap halayigm kim oldugunu 
tahmin edersiniz?. Sanatkar N~id .. 
tevekkeli istanbula gelen tiyatro mtt
tehass1s1: 
-Na~id iftihar edeceginiz sanatk!

nnizd.lr .. dememi~. 

Na~id diin gece hangi role glkti ise 
bir ~aheserdi.. 

KADIN Ml, ERK_EK Mi? 
Zcnneler bilhassa «zenne Needed> 

halk nrasmda bi.iyilk bir tereddud 
uyand1rdI... Acaba erkek mi? Kadm 
rm? .. Arkam1zda iki zat bahsa tut~tu
lar: 

- Birader sana bu kad.ln diyorum .. 
baksana ~u kintmaya, i;;u goz silzme
ye, ~u kmhp dokillmeye .. bir erkegin 
yiyemiyecegi bir halt bu ... Kad.ln val
lahi camm .. 

- Azizim programda ismi yaziyor .. 
Needed ... Erkek ismi.. 

Sanatkar Necdetin kadm veya er
kek olup olmad1g-J. i.izerine iki ahbap 
bel? liraya bahis tutu~tular. La.kin 
Nccdet zenne rolilnde o derece muvaf
fak oluyordu ki hakikaten ne kadar 
tercddtide dii~illse yeri idi. 

Bir arahk goztim uzaktaki tiyatro 
binasma ili~ti. Tiyatronun bilttin pen
cereleri a~llrm~, ba~lar d.l~anya elk· 
~· ·· Pencerenin birinde orta oyunu
nu seyreden blr ba~ ... Bayan Neyy1re 
Neyir'e ne kadar benziyor ... 

OYUN BA~LIYOR •. 
Oyun kad.lnlann Y&.4 saklamaJan

nm alayile ba~ladl. Pi~kAr zennelerl, 
~etaret kalfay1 ~ok eskiden taruyor. 
Uzun miiddet birbirlerini gormemJf
ler .. kar~Ila~nca biittin kadml&r, en 
ihtiyan ~etaret kalfa da dahil olmat 
tizere: 

- Ah .. n.h Asrm baba ... Biz heplmfz 
senin kucagmda btiyildtlk de~il mi? .. 

Zavalll pi~ekar halbuki ya~~a f?et&
ret bac1dan da, zcnneden de kil~Uk •.• 

I - Ayol.. idarell a.dam da onun i~in 
killeye binip geliyor ... Ucuz olsun di
ye .. . Yoksa o da otomobile binmesini 
bilmez mi?. <;olugunu c;;ocugunu dii
i;;i.inilp iktisat olsun diye kilfeye binip 
geliyor... diyor .. 

GELEN KAYNANAM? 

:E>avuklu anlatiyor: 
- Btitiln timidimiz bir tayyare pi

yangosunda idi. Nihayet bir bilet al~ 
cbk. Bayie yalvard.lk: c:Aman piyango 
c;lkar 91kmaz bize haber ver .. > c:Merak 
etmeyiniz dedi, hemen bir otomobile 
atlar sizin eve ko~ar1m .. > .. Artlk aym 
on birini heyecanla bekle babam bek
Ie... Piyangonun c;;ekildigi gtin evde 
ne ben ycrimde duruyorum. Ne kan ... 
Daha gazetelerin ikinci tabllan da 
c;lkrnarm~... Heyecandan deli olaca
g1z .. nihayet uzaktan bir otomobil se
si. .. Ben hemen: 

- Kan geli,yor... dedim .. otomobil 
sesi bizim sokaga dogru yakla~t1: 

- Koca geliyor ... 
Otomobll bizim caddeye dondti: 
- Kan geliyor!. 
Otomobil bizim sokaga sapt1: 
- Koca geliyor .. 
Otomobil bizim eve dogru ilerledi: 
- Kan geliyor.. ' 
Otomobil nihayet evin onilnde dur

du: 
Kan geldl.. 
Hemen pald!r pald1r kol?UP otomo

bilin kapis1m a~tik.. bir de ne baka
yim?. Gelen kaynanam!!f!..> 

Oyunda sarho~a bir muziplik yap1-
lacak ... Zaten oyunun isml Sarho~ 

hile .. bir erkegl kadm kJ.yafetine so
kup kendisine nikahhyacaklar... Ka
vukl uyu kadm klyafetine sokuyorlar ... 
Korseler, siltiyenler taklyorlar ... Ka
vuklu kadlnlara dontiyor: 

- Bu ne yi.ik yahu .. hamal mi olu
yorum? Kadm rm?. 

KEFALETi MUTESELSiLE! 

Kavuklunun, Pi9ekarm Kayseriliye 
borglart var .. Kavuklu pil?ekara kefil 
oluyor, pi$Ck~r kavukluya, Kayserill 
de her ikisine .. karma kanl?1k bir kefa
let... Kavuklu seyircilere doniiyor: 

- Buna kefaleti mtiteselsile derler .. 
bugiln hig kimse, hig bir mtiessese bu
nun iginden ~lkannyor .. 

c:Aptal gocuk> anlatiyor: 
- Sarho~ amcayi yolda gordilm ... 

Bana «beni eve gotilriirsen sana bah
~ii;; veririm .. > dedi, gotiirdiim.. odas1-
na c;;1kard.lm. Yatagmm cibinligmi a~
tim. igeriye ittim .. a~agi indim. Evden 
dl~anya ~1kacag1m bir de baktim sar
ho~ amca gene sokugm kap1smda de
gil. mi?. Allah Allah.. bu buraya na
s1l gelmi9 .. gene ald1m. Yukanya ~1-
kard.lm. Yatagmm cibinligini a~t1m .. 
sarfo~ amcayi ittim.. tekrar a~agi ln
dim. Bir de bakayun sarho~ amca ka
pllllil onO.nde .. meger ben ciblnllk di-

ye penccrenin till perdesinl arahklar, 
sarho~ amcayi sokaga iterm~im ... 
Yaaaa. .. > 

Orta oyunu vakla. biraz a~m olur, 
sanatkarlann qutturma> dedikleri 
ac;lk cinaslar fazla bulunur ama ev
velki geceki orta oyunu da biraz faz
Ia a~1n idi. Lakin d.ikkat ettJm Na~id 
tek bir yutturma yapmc.d1... Fakat 
kalayc1 roliinde yaptigi ni.i.kteleri say
mamak ~artile.. oyunda iki ~y pek 
sinirime dokundu. Biri oyunun en 
gilzel yerinde: 

- Suuuu buz ... Sandvic;; sicak s1-
cak .. sesleri.. oteki de orta oyunu prog
rarm ... Sahneye giri~ Sll'asile sanat
k!rlar gosterilrni~ .. bu gir~ s1ras1 ka
tiyyen birbh·ini tutmuyor. 

HERlffiS GELiYOR, SU GELl\llYOR! 

Kavuklu Aliye de fena halde ac1d1m. 
Adamcagxz tamam 4 saat durmadan 
bag1nyor .. bogaz1 kurudu. RoHi biraz 
tavsaymca garsonlara yava9c;;a rica 
ediyor: 

- Aman bir bardak su. Oyn1yam1-
yacag1m. 

Ne dersiniz? Saatler ge~ti. Adamca
g1za bir b.ardak su veren olmadl ... Ar
tik oyun arasmda ntikteler yapmaga 
b~lach:. 

- Buraya bek9iler, kalayctlar, ah~1-
lar herkes geliyor ... Bir bardak: su ge
tiren garson ortada goriinmiiyorl .. 

Zavalh kavuklu .. sanatkara bir bar
dak illk suyun bile ~ok gorilldii.gi.intl 
anlam1~t1r sanmm. 

Dilnkii oyunda ressam Muazzez bir 
Arnavud oldu. Bu rolii ne kadar hari
kulftde oynad1gm1 anlatamam .. onu 
gidip te gormeli .. 

DUGUN ALAYI 

Nihayet davullar zurnalar arasm
da muaazzam bir dilgtin alayi .. bir tep
sinin iistiinde 30 - 40 mum yannu~ .. 
cilceler ba~larmda iiziim, elma, ar
mut dolu yem.i~ sepetleri ta~1yarak 
ortaya geldl... 

Sulukulenin en klvrak, en gi.izel 
ko~ekleri oynamaga ba~ladt. Bilhassa 
kogekler arasmda me~hur Safinaz ile 
Kara Fa tma harikulade idi. 

18 - 20 ya~nda bulunan Safinaz gil
zelligi ve ~ifte telli oyununda vilcudU
ni.in ak1l kabul etmez klvrakllgile mii
kemmel bir sinema artisti olabilircll. 

i~te Tepeba~mdaki orta oyunu ge
cesi de boyle gegti.. 

Hikmet Feridun Es 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplar1 bUtOn 
mektep kitaplar1 ve kirtaalyeyi 
ucuz olarak A K B A mfte11e-
1elerinde tedarlk edebilirainb. 

TeJefon : 3377-

H Agustos 1936 

Sofga mektup/ari 

Bulgaristanda intihap 
haz1rbg1 ba§lad1 

Bulgaristanda da balk cephesi kurulu-· 
yor, kad1nlara intihap hakk1 verilecek 

Sofya :<Hususi): - Bulgaristanda 
mebus sec;;imi zamam yakla~yor. 
Te~rinievvelde yapilacak olan sec;;im 
mtinasebetile eski partner faaliyetlerini 
arttmm~larc:lir. Koseivanof kablnesine 
kar~1 toplu olarak hareket etmek ic;;in 
evvel~ sosyal demokratlarla komil
nistler birle~tiler. Sonra biltiln c;;iftc;;i 
partileri de birle~mege muvaffak ol
dular. Aralannda akdedilen mukave
leyi 15 c;;ifc;;i lideri imzaladllar. 

HALK CEPHESt 
Burada siyasi mahafilde soylenil

dlgine gore, kom'linistlerle sosyal de
mokra tiar ispanya ve Fransada oldu
gu gibi Bulgaristanda da birle~ik c;;if
c;;i partilerile m:illi bir halk cephesi te~
kil edeceklerdir. Halk cephesine, 19 
mayis inkllabrm yapan siyasi Zvcno 
grupu azalan da yard.lm edeceklerdir. 

DiGER PART1LER DE 
BiRLE~1YORLAR 

Gene bir rivayete gore, liberal, ra
d.ikal ve demokrat partileri de arala
rmda uyu~arak kabincde bulunan 
Lftpc;;ef partisinin i~tirakile de ayn 
bir demokrat halk cephesi kuracaklar
d1r. Boylelikle Bulgaristanda, mevcut 
bir 9ok eskl partilerin yerine 9ift~i, 
kommmt, sosyal demokrat, halk cep
hesi, Qankofun fa~ist cephesi, demok
rat, radikal, liberal ve Lap~ef partile
rinin halk demokrat cephesi olmak 
i.izere, tic;; btiyilk grup kaim olacaktir. 
Bunlardan rey itibarile en kuvvetlisl 
halk cephesidir. Qankofun f~ist cep
hesi ise ordunun itimadriu haiz bu
lunmaktadrr. Buna ve partisinin ka
bineye i~tirak ettirilmesine ragmen 
profesor <;anlmf, Koseivanof kabine
sinden mernnun olmadlg1 i~in mebus 
intihaplannda kendisine ekseriyeti 
temin etmek i9in Koseivanoftan ytik
sek millkiye memurlarllllil dortte ii.9il
ntin kendi partisi adamlarmdan ol
malanm istemi~tir. M. Lapc;;ef, ytiksek 
millkiye memurlanndan dortte biri
nin de kendi partisi adamlanndan ol
malarrm istemi~se de her ikisine de 
kulak asan olmanu~tir. Bunun iierine 
arada bir sogukluk, gerginlik zuhur 
etmi~tir. 

V AZiYET NORMAL BiR ~EKLE 
GiREMEDt 

Gortiliiyor ki son Koseivanof kabi
nesinde de mernleket normal ~eklini 
alamarm~trr. Bilakis ikinci Koseiva
nof kabinesine, prof esor <;ankof par
tisinden ikl ve Lapi;ef partisinden de 
bir na.Zll' almmas1, kabineye ~tirak 
ettirilmeyen diger partileri, kabine 

aleyhine kl~krrtmi~tlr. 
Gospodin Koseivanof, Zora gazete

sine ~u beyanatmda demi~tir ki: 
- Avrupada solculuk havas1 estigt 

bir sirada yegane arzum, ic;;timai kuv
vetlerimizin daha bi.iytik gruplarda 
birle~eleridir. Bu kan~1k zamanlar· 
da dahill idaremizin saglam olmas1-
na ihtiyac;; vard.lr. Boyle kuvvetli bir 
idaremiz olmas1 i9in ufak parti ihti
Iaflanndan ka~lllllarak saglam milU 
kuvvetlerim.izin bir grupta toplanma
lan elzemdir. 

Harbiye nazm general Lukof da, 
ge9en gtin Klzanhkta ordu ve i~c;;i ta
bakas1 arasmdaki te~riki mesai hak
kmda amelelere hitaben iradettigt 
bir nutukta ameleleri ve herkesi kral 
tacmm etrafmda toplanmaga davet 
etmi~tir. 

BULGAR KADINLARI SiYASI 
HAKLAR iSTiYORLAR 

Bu arada Bulgar kadmlar birllgi de 
kadmlar i~in siyasi haklar istemek· 
tedir. Bulgar kadmlan birligi reisl 
madam Dim. ivanova, Utro gazetesi· 
ne beyanatta bulunm~tur: 

- Tilrkiyede ve dilnyamn daha bir 
c;;ok memleketlerinde kadmlarm siya. 
si haklar1 tamnrm~tlr. Bir milletin 
medent seviyesi, ancak kadmlara ka.1:
~ ald.lgi vaziyetle olc;;illilr, demi~tir. I 

Bulgar kadmlan, kencillerine avu .. 
katllk haklarmm da verilmesini lste
mektedirler. 
B~vekilin beyanatma gore, Bulgar 

kadmlannm bu haklan tanmacaktir. 
Onfuniizdeki mebus intihaplarma ka
dmlar da ii;;tirak edeceklerdir. Fakat 
bu haktan 25 yao?J.ndan yukan olan ka .. 
dmlar istifade edeceklerdir. 

Belediyeler, kadmlar i~in de inti
hap listeleri haz1rlarm~lardrr. Bi.itfrn 
Bulgaristam alakadar eden intihap 
kanunu bugtinlerde hazirlanacak ve 
nazirlar heyetinde tetkik ve tasvip 
cdilecekti:r. 

KA~"m.'U l\IEDENI l\IESELESi 
Burada uzayip giden bir meselc da

ha vardir ki o da medeni kan unla ev
lenme meselesidir. Avukatlar birligi 
yaptig1 i~timalarda Bulgaristanda 
biran evvel kanunu medeninin kabu
li.ini.i istiyorlar. Papaslar ise, menfa
atlerine hale! geleceginden buna mu
halefet ediyorlar. 

Kanunu csaside yapllacak tadiIA.t 
intihaplardan sonra mtizakere edile
cektir. A vrupada seyahate ~lkan kral 
ve kralic;;e Berlinden hentlz buraya 
donmemi~lerdir. 

lngiltere kral1n1n seyahatl 

.. 

l 

Krahn bindljl Nahlln yatt 

Lond.ra l (Aqam)' - ingiltere kra- bin ingiliz lirasma yapbnlnu~tlr. son 
b sekiztnci Edvard yaz tatill yapmak zamanlarda i~inde bazi tadilAt yapll-

Avukat Raminin kahkahalan top 
gibi pathyor. Ustad o kadar ne9ell Id 
nerede isc masasmdan ortaya flrlt~ 
cak, kavukluyu oynayiverecek ... 

V• 1st1rahat etmek fizere bugi1nlerde rm~. bunun i~in de bir~k para sarfe-
- blr deniz gezintisine c~. d.ilmi~i. Yat hiikfunet tarafmdan kt .. 

Zennelerin birinin kocas1 son dere. 
cede sarho~mu~. .. Her gece eve ldlfe 
ilc gelirmi~ .. bundan ~iklyet ediyor .• 

~etaret kalfa: 

Bir hafta imrlr limamnda kalan :ve balktn cofkuu tezahiiratile kaqllapu 
donanmanus tekrar AkdenJze ~· Bfnlerce balk nhtuna ve yObek ys
lere ~lkarak: donanmam1a selAmetlemfftlr. Resmlmb Yavuzla Zafer ve 'nn.azte.. 
pe torplto muhriplerinfR harek"- ed~ken Bahribaba parJa ttzerindeq &trilnfl.. 
filnil g0st.eri1.0r~ , ~ -

Kral bu seyahatinl Nahlln isminde- ralanmi~tir. 
k1 yatla yapmaktadlr. Nahilln yat11n- Ya ta 1ld torpido mubribl refakat e
gllterenin en zengin kadnn olan Ledl diyor. Nahllnde telsiz telefon testss,. 
Julenin mahdlr. Bu kadm bJr 1ki sene ti bulunuyor. Torpldo mtilirlplerl 
evvel lnen kocasmdan 20 mllyon ingl- acele imzas1 lA.zun gelen evrala gC>tQ.. 
lll lirahk m1ra.sa k.onmustur. Yflt: 27~ r""' ,.,. ..... i-""" ,., ... --'•,.. 
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Yagmurlu bir bahar gtinii. Kalbe 
kasvet veren boyle bir havada insan 
lfLkmiI bile etmek istemez. Hale ile IA.
le kar~1 kar~ya oturmu~lar, pencere
nin oni.inde dl~ansml seyrediyorlar, 
Epeyce zamandanberi bir ~ey konu~
muyorlardl. Saat dordil ~aldl. Niha
yet, Lale sordu: 

- Bugi.in bir misafir bekllyor mu-
sun? 

Hale cevab verdi: 
- Ni~anllm gelecek yalmz. 
Lale i~ini ~ekti: 
- Ne talihin var, dedi. Seni tam

yall be~ sene oluyor. Bu milddet i~fn
de alb ni~nhm tarud1m. 

- Arna bu sef erki beni alacak. · 
- Otek1ler ne oldu? 
- Sen erkekleri bilmezsin. Bizlm 

diinyada en bilyi.ik dil~marum1z er
keklerdir. Ben onlara kar~1 daima 
harp ii;indeyim. 

-Maamafih .. 
- Birak ta soziimil bitireyim. Er-

keklcr dil~mamrmzdlr, diyorum, de
~ mi? Onlara galebe etmek Ia.z1m. 
Yere sermeli, ayag1m1zla iizerlerine 
basmah. O zaman ne olur, bilir misin? 

- Farkmda degilim hi~! 
- 0 zaman bizi ahrlar. 
Yagmur devam cdiyordu. Sokak ka

plSl ~almdlg1 i~in iki arkada~m muha
:veresi yanm kald1. 

Lfile ayaga kalkti: 
- N~anlm gelmi{; olacak, dedi. Sen 

kalkrna, ben gider kap1y1 a~anm. 
Hale mani oldu: 
- A~ma kap1yi. 
- Kap1 ~a11myor, ayol 
- Ne ziyan var? Miicadele ~mdl 

~yor demektir. Dil~an kap1da. 
Hemen ko~up a~acak olursak kapmm 
(!ibinde kendisini bekledigimizi, f1rsa
b ka~1rmak istemedigimizi zanneder. 
Bu onu ne kadar ~irnartlr, tahmin 
edemezsin. Beklesin varsm. Ne kadar 
~k beklerse a~k o kadar artar. 
~giragm sesl tekrar i~itildl. IAle 

gene yerlnden !1rladl. 
- Art1k a~malI, dedi. Kimse yok 

diye doner gidcr. 
- Gitmez, merak etme. 0 ~mdi d1-

pnda ne yap1yor, bilfr misln? Bir 
ayagmm 'ilsttine dayanarak obilr aya
tmi kaldlnyor, sonra yorularak ayak 
degi~tirlyor. Elinde de bfr demet ~i~ek. 
Bana: ctk.i gozilm, maatteessiif gelemi
yecekfm. Bankada kontrol var• d.iye 
yaztlafuaz. c~yle oldu, ooyle oldu, ge
lemedim, sana sonra 1zah ederim• de 
denemez. Anllyor musun? Ni~anll ba
na kendisi gelir, kap1run ontinde 1~te 
bOyle bekler. ~imdi ne olacak zanne
C!ers!n? tk1 kere daha kapt ~a
lmacak. Gelen bir erkektlr, kendi
aln.1 begenmi~tir. Onun i~in kap1yi 
hafif hafif ~alacak. t~inde sab1rs1zhk 
titremelerl hissettlgi belli olmasm dl
ye ... 

L~Ie susuyor, dostunun dirayetine 
hayran oluyordu. Erkekleri tamyan 
kadln i~te boylc davrarurd1. 

Filhakika, biraz sonra kap1 iki kere 
hafif hafif ~almdl. Hale rnuzaff er bir 
tavirla dostunun yilziine baktI: 

- Duydun mu? ~imdi sahiden si
nirlenmege b~ladl. Acaba ne var? 
dlye dil~iinilyor. Benimle eglendi mi? 
Gelecegtrni bildigi halde sokaga rn1 
~lkt1? diyor. ~irndi kap1yi agarsam ih
tlmalki nezaketsiz ~yler soyliyecek
tir. Belki de ters yiizil doner gider. 
Onun i~in, bcklesin. f?imdi hiddetli 
hlddetli, uzun uzun ~mgiraga basa
cak. Herkes de bir erkegi kap1da bek
leten bir kadm bulundugunu duysunl 

Filhakika, ~mgirak gene Halenin 
tahmin ettlgi gibi, slnirli sinirli ottil. 
LA.le hayretler i~inde idl. Sordu: 

- Arbk a~bilir miyim? 
- Sakm ha! Sonra, dort kere (,;al-

dlm, neden a~madm1z? diye bana he
sap sorar. 

- Peki ama, ne vakit kap1y1 a~a
cagiz? 

- Alb kere ~aldlktan sonra. 0 va
kf t o kadar kii~illecek ki sesinl ~lkar
maga cesaret edemiyecek. 

- Ya ters yiizii doner giderse. 
- Zanneder misin? 
- Bana gidiyor glbi geliyor. 
-Gitsln. 
- Hi~ aldm~ etmiyecek misin? 
- Hayir. iki u~ basamak inecek. 

Sonra gene geri donecek. Kap1yi a~ar
sam beni ~k sevecegine i~inden ahd
ler ettiktcn sonra bir kere daha <;ala
cak. Bekle ... !~te ~irndi elini diigmeye 
uzatiyor ... 

Fakat beyhude beklediler. <;mgirak 
susuverdi. Ule biraz ~ekine ~ekine: 

- Gorilyor musun? dedl. Kap1yi 
~saydlk daha iyi olacakh. Qok fazla 
beklettik. 

Tam bu s1rada, ~mg1rak A.deta yal
vanrcasma hafif hafit ottu. Lale kori
dorda ko~tu. 

A~tt. Kar~1smda u~ gibi bir a.dam 
duruyordu. Elinde de Haleye hitaben 
yazilrm~ blr mektup. 

- Beyefendi yolladt, diyordu. Ya· 
nn da gelemiyecekmi~ ... Bankada kon· 
trol varnu~ ta ... 
U~ mektubu LA.leye vcrerek uzak

l~tt. Lale i~lnde ldeta bir scvin~ du
yuyordu: 

- Halenin hakkl yok, i~e, dedf. Er
keklerle bu kadar hesaplI hareket et
mek, oynamak miinasip degil. Kalb 
nastl emrederse oyle hareket etmeli, 
diplomatllga kalkmarnahl 

Sonra, gaze ~arpsm diyc mektubu 
kil~ilk rnasamn ortasma koydu. !nee 
mu~mbas1ru arkasma ge<;irdi. Ya
v~~a kap1yi a~arak gille gtile merdi-
venden ~~ indi. Hikiyeci 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cemal Nadir ---. 

Karikatur AJbumu 
Mevcudu tiikenen « Cerna! Nadir 

Karikatiir Albiimii » tekrar basda-
rak sab~a ~11'arilm1~hr. Muallim 
Ahmed Halit kitaphanesinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 

• 
KARA YELKENLi KADIR6A • 

• Yuan: isKE1''DEB F. SERTELLI 

Bana bunu temin edebilirsen, beni 
sen de padi~ gibi dort duvar arasm
da hapsetmlyeceginl vadedersen, se
nfnle birllkte gelirim. Yoksa .. hayati
mi bu manasbrda tamamlamayi, bu
rada olmeyi 0 i~kenceli y~yi~a ter
cih ederim. 

Yunus refs o gi.ine kadar hi~ kim-
1eye yalan &Oylememl~, bir ~ocugu bi
le aldatmanuftt. Fran<;eskaya omriin
de ilk de:ta yalan &Oylilyordu: 

- Zaten ben de hizmetten affedil
CUm arbk. istanbuiun en giizel blr 
1emtlnde oturuyorum. Sana istedi~ 
hftrriyeti vaded.iyorum. Dilegtn gibi 
~rsm benim evimde! 

Bu mrada odanm ic;inde bu konu~
mayi dlnleyen ~k Omer korkudan 
&itreme~e ~am1~tI. Parmak11fm di
bine sokuldu: 

~ - Asllzadem, ben slzi buraya Qfil. 
cemal hatunu ka~1rmak i~in mi ge· 
&irdim. Vallahi bOyle bir 1~ t~ebbiis 
edecegin!zi bilseydim, hie; te on ayak 
plrnazd1m size. 

Yunus sert bir sesle: 
- Bana bak, dedi, sen geri c;ekil 
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bakalrm. Sesini Jos. Qeneni tut. O be
nim eski sevgillmdir .. elime t1rsat dti.~
mii~ken elbette ka~racagim onu .. sa
na ne oluyor? 

Yunus reis fazla ilerl gidemedi. 
~ Omere gordilrillecek i~i varch da
ha. Fran~cskayi bah~e kap181Da ka
dar getirecek olan Aflk Omerdi. Kop
rilyft g~inceye kadar kendisini ho~ 
tutmak gerekti. Yunus rels dudakla
nm pencereye uzatarak fU sazleri ilft.· 
veye lilzum gordil= 

- Sana donu.,te bir kese ak~e da
ha verecegtm, l>merl Bana bu gece 
yard.Im et.. kap1daki haremagas1 
adamakllll SlZDlli;i. Gillcemali kap1ya 
kadar getir.. bahc;eye ~lkar. Ondan 

. ot.eslne kani;ima! Bilirsin ki ben iyilik 
unutan btr adam degillm .. 
Fran~eska c;arc;abuk bohc;as1ru ha

zirlarni~, elden gotilrtilecek degerli e~
yasm1 da birer birer pencereden Yu
nusa uzatrnaga ba~lnm1~b. 
Fran~eska od:ismda hazirlamrken, 

bir elile de gogsilnii tutuyordu. Gen~ 
kadlnm kalbi koparcasma (,;&.rp1yor, 
yillardan sonra Yunusla kar~a§RC&-

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
t 'AYLIK 

filr1d~e .lcnebl 

J400 bru, 2700 kurup 
750 > ~450 > 
400 > 800 • 
150 • 

f o•ta ittihadma dahi] olmayan 
eCDebi memleketler: Seneligi 

.3600, elt1 ayhiJ 1900, ii~ 
A¥lii'1 I 000 kuruftur. 

Adrea tebdili i~n yirmi bef 
kurufh.Ji pul gondennek laz1mdir. 

Cemaziyelevvel 26 - Ruzuhmr 101 
S. Jmaak CC1.ne1 Oil• Jkindi Aq&ID Yata 
E. 8,4 9,58 5,8 8,59 12,00 l ,43 
Va. 3,14 5,9 12,19 16,9 19,fO 20,54 

Buyukacla'n1n 
temiz haval1 ve 
gtizel manzarah 
yerinde satihk 

EV 
Biiyiikadada Nizam cibetinde 

~amlar i~inde en temiz h~vah \'e 
en milkemmel manzarab bir yer
de biiyilk bah~eli, geni~ tara~ah. 
i~i cb~1 boyahJ mu~ba do~eli bir 
ev sahhktir. 7 oda, banyo, almr 
soguk ve s1cak su tertibati, bol 
suyu, bina dl~mda aynca mutrak 
,.e a~~· odas1, ii~ bin metreye ya
lan ~i9Ck ve yen~ bah~eleri, bin 
kok kadar yeti~i{I bafl, bir ~k 
yemi~ aga~lan vardlr. 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 ftrsat! 

Sattlam1yacak ~nra, k.i

nlanam1yacak ev, apart1· 
man yokturl Ancak yo· 
lunu hilmeli: 

AK~AM GAZETESiNIN 
KO<;OK iLANLARI 

<;abuk ve iyi aatmak, 
k.iralamak i~in en emin, 
en UCllZ VO en kolay V&IU• 

tad1r. 

gm1 hig te ummuyordu. 
Yunusun gozil bir arahk sevgillsi

nin ba~na m~ti.. Fran~eskanm sac;
Iarina bir ka~ tel beyaz snc; dil~il~
tii. Lo~ kandil ziynSI altinda giimi.i~ 
gibi panld1yan bu teller Franc;eskamn 
ba~nda o kadar zarif duruyordu ki.. 

Fakat, o gene eskisi glbi, uzun bo
yu, Ince beli, dolgun kalc;alan ve teni
nin penbe parlakl1gile hft.IA. on sekiz 
y~nda blr gene; loz gtizelligini sakh
yordu. Heniiz otuzuna bile girmemi~
ti .. Franc;eska, Yunusun gOzile ~mdl 
eskislnden ~k daha ince, olgun ve 
cazibell bir kadm goriinuyordu. 

Yunus reis her ihtlmale kar~ bir 
ellnl han~erlnden ayirm1yordu. Has 
bahc;enin iki b~da dolqan nobe~l . 
bah~ivanlann ayak seslerl c;oktan ke
silmi~i. Yunus reis: 

- Bu gece Fran~eskayi buradan 
kurtarmak ic;ln icab ederse bir ~ 
~n de ca.mm cehenneme gondere
cegim. 

Dlyordu. 
Franc;eska c;arc;abuk hazirlanmtf, 

siyah bir pelerine sanlarak ~k Ome
rin pe~ine dil~~Ul. 

<;iragan saraymdan ka~mak ic;in, 
haremag3Sllllll nobet bekledili kapl
dan ge~mek IA.zimd1. Buradan ge~tik· 
ten sonra bahgeden s1vi~mak o kadar 
gi.ic; bir ii;i degildi. 

Yunus reis Franc;eskarun kandili 

Sahife 9 

Tanr1 mahkemesi 
Yazan: Necdet RU$tU 

-1-
Kasaba yolundan ii~ ath geldi, 
V~ ath sam.rsm kanath geldi: 
Meydanda katt1lar tozu dumana, 
Atlan ~ektilcr hemen bir yana, 
E\ine girdiler sonra «Zeynel» in! .• 
Bu cvi gorenler samyordu in: 
Tavam bas1kt1, pencercsi dar, 
A~aft inilir ii~ ayak kadar, 
Ka111ya gelirdi kil<;iik sof aSl, 
tnsamn tavana deger kafas1! .. 
Gelenler tela~la girdi i~eri, 
Blrlsf: Saru.rsm bir yenit;eri, 
Belinde bir ku~k, l~inde b1~k, 
Oyte bir haydut kl, sondilrilr ocak! .. 
Obiirii: Bo~ gczen takmundand1, 
Dort aydrr kurt gibi koye dadand1! .• 
ti~iincii adam da ~apk1mn biri, 
Bir lahza durmuyor i~ekten geri! .• 
Odaya !;Oktiller hepsi rasgele, 
Bir fitil verdiJer gene cZeyneb e: 

«Ben altm1~ Y&¥mda siirerken sapan, 
cNe tohum savurdun, ne ekin bi~tin, 
•Ben evde a~ kaldrm, sen rakl i~tin! .. 
cAnanm var m1 ki ekmek paras1? .• 
«Bu ~okiik obad1r sana miraSI: 
«Yakmda olilriim, onu satarsm, 
«~ehirde gonliince ke)if !tatarsm! .. > 
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0 ak~m kahvede tutuldu Zeynel, 
lJaudanna se lendi: 

- «Biraz beri gel! .. > 

Gen~ koylii ~a~rd1, dil~tiilcr yola, 
Az sonra gelince tam karakola, 
Kap1ya toplamru~ gordti herkesi, 
Duyuldu ~ok ac1 bir kadm sesi! .. 
Sarard1 i~eri girdigi zaman: 
Slhhiye memuru yapnu~ pansuman, 
Anas1 sedyede k1vramyordu? .. 
Jandam1a ~avu._u hiddetle sordu: 
- «Anamn gogsiinden ~1kt1 bi!;agm?. 
«Cezas1 idamd1r ooyle al~gm! .. » 
Gen~ inkar edince, bir tokat yedi, 
AnaSJ haylard1: 

........ «Vurmaym, dedi, 
«Ben evde gezerken elimdc bi!;ak, 

- «Kalk, ooyle gecede e\inde yatma, 
«Cantada kekliktir Aydmh Fatma: 
«Bu gece bizimle daga gelecek, 
cCilnbil~ var .. ku~unlar gogu delecek, 
cBize ses verecek koyiin ovas1! .. 
cTambura ~alarken gobek havast 
cKuzu Jozaracak, kadeh dolacak, 
«Kalk Zeynel!. Bu gecc hc~ey olacak!» 
Gen~ koylii onlari dinledi once, 

, «Dii~ii~ilm, gogsilme girdi ~bucak!. 
«Bir e\"lad \'llrur mu anas1m hi~ » 
Zeynel kurtulmu$f;u, duydu bir sc\in~; 
Kad.In, eYlad1m kurtard1gmdan 
l\liisterih venni~ti oraclkta can! •• «Vt~ anam! .. » diyerek balnnd1 oonce! .. 

t~inde kudurtan bir dilek duydu, 
Saf adam ii<; klnl ~cytana uydu! •• 
Gclenler dediler: 

- «Para da scnden, 
«Be~ lira ~1kmah en az kesenden! .. • 
Bq lira bu koyde bilyilk servetti, 
'V~ kurdun zekas1 bun~ da yetti: 
Zeynel anasmdao. parayt ~aid.I, 
Gti~llikle toplanan har~hfl ald1! .. 
Gen~lerin dordii de gitti Fatmaya, 
Kuzu ~evirmege, dagda yatmaya! .• 
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Bu ~n iistiinden ge~mi~ti bir ay; 
Zeynelin aklmdan !;Ikmadl kolay 
Fatmanm k1vnhp gobck ah~1? .. 
Yillardir kalbinc !rullanan kl~ 
Babara ~evirdi o ela gozlcr! .. 
Nicedir bir boyle kadm1 ozler, 
Yiirefi s1zlayip, hasret ~kerdi! .. 
Gen~ adam dii~iindi.i, bir karar verdi: 
Fatmaya ~irde ev tutacakt1, 
Her ak~m dizinde uyutacakti!.. 
Bu I~ laZJmdt toplu bir para, 
thtiyar anay1 ~ekti ke.nara: 
- «Darday1m, etrafa biraz borcum var, 
«~are yok, satmah ik.i iic; davar, 
cSatmamak lstersen koyundan eger, 
cSand1kta tuttugun altmlan ver! .. > 

Oglundan duyunca kadm bu sO~ii, 
AnSizm lazm1~1, sarardl yiizli: 
- «Koskoca sliriiden be~ koyun kaldl, 
cctJ~iinii g~en yil miiltezim ald1! .. 
cSandlkta kalmad1 bir kuru~ bile; 
cYoksulum .. aylard1r doldurdurn ~ile! .. 
«Sade bir ev kald1 bir cski yap1: 
«Dokiildii swalar1 klnld1 kap1, 
cOnu da, sen degil1 babandl yapan! .. 

sondiirdtigilni.i ve odasmdan d1~nya 
~1ktigiru gori.ince pencerenin dibinden 
aynld1.. aga~lann arnsmdw siiziile
rek bilyilk kap1ya dogru yilriidil. 

KARANLIKTA BfR BOGU~MA .. 
Bu sirada c;akll ~ do~enmi~ olan 

yolun Ustiinde Yunusa dogru yakla
~n bir golge goriindi.i. Gillcemal, ~ 
Omerle birlikte, kimseye gorilnmeden 
has bah~eye ~1kmaga muvaffak ol
mu~tu. 

Yunus reis "1k Omere yav~: 
- Haydi siz buradan uzakla~m1z .. 

yol ustiinde bul~uruz. 
Diye seslendl. 
Gillcemal, boh1Was1 koltugunda, hlz

h h1zll yiirilyordu. Yola dogru uzan
nu~lardl. 

Yunusun iizerine doi'ru llerliyen 
glilgenin blrdenbire b~, biraz sonra 
da ellnde i~dlyan kamasi goriinmttf
ttt. 

Xaranhkta Yunusun Uzerlne kama 
Ile yilrtiyen bu adam da kimdl? 

Yunus uzun ylllardanberl denlzde 
pnla sallama~a, dii~anla bo~
~a. ah~1~b. Hemen pa1asm1 ~1: 

- Yakla~a yamma .. ¢mdl u~uru
rum boynunu! 

Ve onilnde duran bir agact siper 
alarak seslendi: 

- Kimsin ... Ne istlyorsun? 
- Benim kim oldugumu hfill an-

-4-
Cesedi sctresi ile kapatb, 
Gen~ koylii kcndini d1µn att1! .. 
Karakol oniinde ald1 bir ncfes, 
Yol bo~tu, evine gitmi~ti hcrkes! .. 
Kulun mahkcmcsi burada bitmi~, 
Bu sef er Tannya aksetmi~i i~: 
Karanhk sokakta bir ses duymu~tq, 
Dinledi, korkudan kam uyu~tu: 
-cSen misin Fatmay1 benden alacak!:it 
Zeynel m1nldand1: «Hasan olacak .. » 
Bir silah yatlad1 i te o zaman: 
Za\•alh kad1m gogsilndcn vuran 
Bu ana katili kapand1 yerc, 
Aym yerden ~1kti kan birdenbirc! .. 
Zeynel, peyledigi evi satmadan 
Fatmanm dizinde daha yatmadan 
Tann mahkemesi hilkmiinii verdi: 
Ta~arda bir kopek gibi gcberdi ! .. 

· ~~ad \\ 
14 Agustos 936 Cuma 

tstanbul - 18: Opera musikisl 
(plak), 19: Habcrler, 19,15: Muhtelif 
plaklar, 20: Halk musikisi (pHik), 
20)30: Stiidyo orkestralan, 21,30: Son 
haberler. Saat 22 den sonra. Anadolu 
Ajansmm gazetclcre mahsus havadis 
servisi verilecektlr. 

8eyoQlunun merkez yerinde 
Tet-zi, moda atelyesi, doktor . 
yazihaneai veya ikametgah 

olmaga elvcrioli dort oda. mutfak 
ve banyoyu havi bir daire kiral1kttr. 
latildiH c.addesi ($1k) sincmas1 kar
tismda 156 numarah clstiklal apar· 
t1mam kap1c1sma miiracaat. 

llyamadm rm? Azrail gibi camm al
maga geldim... Burada nc i~in var 
gece yans1? 

Yunus birdenbire ~~alr:.d1 .. 
Bu ses ona hie; te yabanc1 gelme

ml~ti ama.. bir tiirlU kestiremiyordu 
kfmin sesi oldugunu .. 

- Yakln~ma .. sana nas1l can almd1-
gim ~imdi gosteririm yoksn.I 

Diye cevap verdi. 
Yunus reis <;1ragan sarayimn u~k 

ve nobetc;ilerini ayaklandlrmamak 
ic;in alt perdeden davran1yordu. 

Nihayet bu adamm kim oldugunu 
anlamakta gecikmiyen Yunus rels di~ 
lerini gic1rdatarak llave ettl: 

- Cammi almak i1Win :tena bir ycr 
se~ml~in, Tahir! Sen insam arkadan 
vurmakla me~ur bir kahbesin! Bent 
sokakta arkamdan vurabilirdin! Bu
raya kadar neden geldin? .. 

Tahir padi~m :Uc; tuglu veziri Pi
yale p~nm yegeni idt. c;ocuklugunu 
lurvatlar arasmda g~i~, tstanbula 
gellnce sarayda da killhanbeylik yap
maktan vaz ge~memi~i. 

Yunus reisle Tahirin aralannda hie; 
blr husumet ve gerginlik yoktu. 

Yunus reis hayretinden ~1ldlnyor
du. 

Tahirin has bah~ede boyle birden· 
bire Yunus reisin yolunu kesmesi ve 
onu tehdide kalkI~aSI nc demekti? 

Yunus rels tekrar sordu: 
{ . ·--·-·--. .. ' .a. ,......_ 

• 
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KOCOK ILANLAR 
«Ak1am» in Pa%ar, Carfam
ba ve Cuma nii•halannda 
fikar. -

TORK<;E, FRANSlZCA, RUMCA -
bilen bir madam og-Ienden ak~ama kadar 

bir i~ istiyor. Miirebbiyelik iJe mektep 
dersleri de verebilir. Miiracaat mektupla 
Beyo~lu Tarlaba~1 Kilit sokak No. 7 
Bayan L. K. - 1 

AVRUPADAN D~PLOMAU - Ve 
ruhsatiyeli elektrik miihendisi derhal 
veya sonra ic;in c;ah~acak yer anyor. 

Istanbul Taksim, Billurcu sokak Hamdibey 
apart1man No. 7 Miihendis (N.K.) a 
miiracaat. - 1 

OKUR, Y AZAR ve Hi<;B1R K1MSE
SIZ - Temiz bir aile nezdinde yemek, 
ev i~leri yapmakla beraber muayene
haneler ve icabinda bir c;ocuga da ba
kabilir bir Tiirk bayan i., aramaktad1r. 
Ak.,amda (NE.) riimuzuna mektupla mii-
racaat. - 5 

ORTA T AHSiLLi BiR GEN<;- Dak
tilografi, fotografi bilir. Ankarapalas 
restorarundan, nakliyatc;d1ktan bonser
visli, gazetelerde, miiteahhid yanmda, 
~irketlerde i~ anyor. Aile nezdinde ser
vis yapar, ta~raya gider. Ak.,amda 
M.F. riimuzuna mektupla miiracaat. 

- 3 

i;> ARlYORUM - Ticarette tecrube
li, tahsildarhk ve tezgahtarhk yapabili
rim Frans1zca bilirim Izmir panaymnda 
~alt~abilirim. Kefil vermekle beraber 
ta~raya da gidebilirim. Ak§amda ( Z) 
riimiizuna mektupla miiracaat. - 1 

SE.KRETER BAY AN ARANIYOR -
Bi.irosu eYinde, bekar bayda \:ah~a
caktir. Zeki, faal, Eerbest 0Jmaiid1r. 
Frans1ca bilen tercih olunur. Tercil· 
mcihal, isteklerini Ak~amda (S. B. A.) 
ri.imuzuna mektupla bildirmesi. - 2 

BEBEKTE KO<;OK BlR c;'.iFTLiK 
i<;iN - Araba ko~masm1 bilir iyi bir 
seyis ile tavuk bak1mmdan anlar, yo
gurt yapar bir kadm hizmet"i aramyor. 
isleklilerin Bahc;ekapt Ta~handa No. 
27-28 e miiracaat. - 1 

GORGOLO, KiMSESiZ GEN<; BA
Y AN ARANJYOR - Bir c;ocuk ile 
bir baym ev i~lerine bakacaktir. Ak· 
§amda {A. E.) riimuzuna mektupla 
miiracaat. - 4 

KA TiP ARANlYOR - Muhasebe bi
lir Tiiccari muhaberall kuvvetJi tecriibeli 
bir katip aramyor. Terciimeyi hallerini 
ak§amda S. !: riimuzuna mektubla mil· 
racaat. - 2 

ACELE SOT NINE ARANIYOR -
lki ayhk bir ktz ~ocuguna silt verecek 
evsaf1 haiz bir siit nine aramyor. 

Mac;kada Eczane kar§asmda Vasfi 
aparhman 4 numaraya miiracaat olun
mas1. - 1 

BAY AN ARANIYOR - Tiirkc;e, 
Frans1zca, Rumca, Ermenice kon~ur 
bir bayana ihtiyac; vardir. Her gun sa
at 3 ten 4 e kadar Pangalb. Tan sine-
masma miiracaat. - 3 

ONBE;> Y ASLARlNDA BiR ~0-
CUK - Diikkanda su Iimonata satmak 
i~in ahnacakur girmek isteyenler Beyot
lunda 1stiklal caddesinde 34 numara11 
k1raathaneye miiracaat etsin. -1 

3 - Sat1hk e,ya ___ I _____ _ 

Dl~ DOKTORLARINA VE MAKt
NiSTLERE AiT SA TILIK E.SY A -
Oi; koltuk, be~ tur bir turelektrik do
lap ve tra~orler ve sair c~ya sati
hkur. Moda ceddesi 72 No. di~ tabibi 
Miifti.i zade bay Akife, her gun sabahlari 
saat 10 ak§amlan saat 4 den 8 e 
kadar miiracaat. Pazar giinlzri sabah-
tansaat 4 de kadar. - 2 

SA TILIK T AKSi OTOMO BIL! -
Biiik marka kusursuz kapah otomobil 
yans1 pe~in ~ok ucuz satdacakbr. 
Taksimde Ford garajma miiracaat -

SATILIK SANDAL~ Yelken kurek KADIKl'lYONDE SATILIK HANELER-
do§emc ve teferruatile bu sone yapilnu~ 
yenl sandal ucuz sabhkbr. lsteklilerin 
Balat Sureyyapa§a fabrikaa arkasmda 
s1ra evlerde 26 No.ya sabah 7,30 a 
kadar, ak§am 1,30 dan sonra mliracaat. 

ARABA MERAKULARJNA - Lb· 
tjkJi, tek, koriiklii, zarif do~emeli pay
ton ve Avrupa yapm hafif Brik araba11 
biitiin edevatile satilikbr. 

Suadiyede, Dani~ Vamita veya tele
fonla otleden sonralan ;l1356 ya, telefon 
edilebilir. - 2 

135 LIRA YA - Az kullamlmt§ c;ok 
guzel bir piyano acele sabhkbr. Mura· 
caat: Beyog-[u Aynah <;e~me Emin Ca· 
mi soka~ aparttman Emin Cami 3 nu
marasmda. - 3 

SA TILIK KELEPiR UCUZ EV -
Balatta eski Lonca, yeni Esnafloncas1 
caddesi ba~mda ve caddeye naz1r akar 
ce§meye be~ alb arum mesafe iic vc 
icabmda dort oda olarak kullandan 
bahc;eli ve i~i kum1zi ~ini ta§ do~eli, 
tulumbas1 ve elektri~i olan 13 numarah 
kagir ev sabhktir. Gormek ic;in kar§I· 
smdaki Bay Kristadiye, gorii.,mek ic;in 
de {Ak~am)da !;iiikriiye miiracaat. -2 

KIRALIK DOKKAN - Ma~kada ka
sap, sebzeci ve her ilie yarayan biiyiik bir 

dtikkan kirabktir. Adres~ Behcet apar-
timam 120 No. - 2 

PANSIYON, TALEBE YURDU -
Ve mektep olarak kuJlanmata gayet 
elverilili Beyaz1d meydanma naz1r ve 
Onivt:rsiteye ~ok yakm bir mevkide 
bah~eli, biiyuk ve kiii;iik (18) oday1 
havi bir konak kirahkbr. Elektrik, 
terkos ve havagaz1 tesisatI vard1r. Ga
Jatada Omerabit hanmda birinci katta 
6 ve 7 numatah yaz1haneye miiracaat. 
Telefon 41741 - 4 

ACELE SATILIK EV ve DOKKAN -
6 odab, elektrik, terkos, bahcesi alan 
ve denizc yakm altmda berber diikkAru 
ve gazinosu olan ev elden sahibi tarahn
dan sahhkhr. Halie Fener vapur iskelesi 
caddesi 27 numaraya miiracaat. - 9 

UCUZ EV - Kad1koyiinde Bahari
yede Siileyman pa§a sokak 20 No. h 
ic;i d1lj1 ya~h boya, yedi odalt, bahc;eli 
ve tarasah gi.izel manzarah, havadar 
kagir ev ehven fiatla sablikb.r. lcin
dekilere miiracaat edilmesi. - ' 

GAYET UCUZ BAGU VE BAH<;ELl 
KO.SK - <;amhcada Bulgurluda Toy
gar celjmesi altmda Haremlik ve Selam
hk. o!arak ayn ayn iki daireyi ve be§ 
donum ba~1 ve yirmi doni.ime yak10 
eraziyi ve biiyiik bir Bostan kuyusunu 
muhtevi ve haremJik ktsm1 alb odah 
kagir ko~k ucuz olarak satihkt~~.1stek
lilerin Kadtkoyde Bahariyede Siileyman 
Pa.,a sokak 20 numarya muracaat et
meleri. 

SATILlK LABORA TUV AR - Gala
ta Voyvoda caddesinde bulunan 85~87 
No.Ii 40 senelik Prof. Celalyan kimya 
laboratuvan biitiin te~ekkillatile sab
hkbr. Bu hususta goru~mek isteyen 
her zat 10 gun zarfmda Pazardan 
maada her g-iin saat 10-12 ve 14-16 ya 
kadar laboratuvara gelip gorii~ebilir 
Laboratuvar telefon No. 41539 - 1 

KiRALIK EV - ~ehzadeba~mda, 
KemaJpa.,a mahallesinde, Mektep so
kagmda numara 30 be§ oda, mutbak 
ki.i~uk bir bah~e. lc;indekilere miiracant 
0Iunmahd1r. 

SA TILIK EV - Be§ikta~da Seren
cebey yoku.,unda havas1 ve nezareti 
bol, iki k1S1m olarak da kullam]abilir, 
~ok esash ve sa~lam 25 No. ev sab
hkttr. Og-leden sonralan gezilebilir. -7 

MODA CADDES1NDE SATll.IK 
HANE. VE 1Kt DOKKAN - 9 , 
1 , 2 numarah , metin , tamamen 

kagir dort yilz metre arsa iizerine 
hane ve bah<:esi vardtr. Mahallin ~erefi 
iskeleye kurbiyeti ile arsa fiati t:O'){) 
liraya sabhkbr. Her g-iin ofleden son
ra hanedekiler gezdirir ve konu~abiHr. 

-5 

KlRALIK HANE - Bei,fikta~ta is
kele civannda denize naztr bir kat 
iistiinde aydmltk ferah alb oda bir 
salon, elektrik, havagaz1, lerkos, Hay
rettin iskelesi mahkeme soka~ 11 
numaraya milracaat. - 1 

KlRALIK MAGAZA - Ardiyeye ~ok 
elveri~li ii~ goz ma~aza kira11kttr. Pan-
galb. sinemasma muracaat. - 3 

' 

Hava, nezaret ve temizli~ile maruf bir 
mahaldedir. 1 ~ 276 metre arsa iizerine 
maa bahi;e dokuz oda, mii~temilAt, elek
trik, su, hava gaza, Ugir hane 3500 
Jira, 2 • 367 metre arsa maa bahce iki 
kat sekiz oda maa mii§temilat elektrik, 
su, bava gaz1, kagir bina 3500 lira. 
Arzu edenler Sifada 20 numaraya mu-
racaat buyursun. - 5 

SA TILIK KO,SK - Bogazic;inde Ye
nimahaJie iskelesine yakm, deniz ve 
me§hur sulara nezareti ve yakml1~, 

binlerce meyva ve yemi§ a~a~lan, on 
iic donumden fazla bahcesi olan iki kat 
iizerinde be§ oda, bir ahtr, bir mutfak, 
hela ve sofas1 mevcut bir ko~k 3500 
Hraya satthktir. Sanyerde Bostan soka
~mda 4 No.It hanede basmac1 bay Sa-
dtjta miiracaat. - 1 

ACELE SATILIK APARTIMAN -
Lalelide tramvay caddesile Aksaray 
caddesinin telaki mahallinde, ko§e ba
limda, Marmaraya nezarf'.ti olan iic da
ireli, iizerine iki kat in§aya miiteham
mil aparhman acele sabhkhr. Taliplerin 
ic;indeki sahiplerine miiracaatlari. - 4 

ACELE SATILIK KO~K ARAZiSt
Goztepenin denize nezareti olan, istas
yona on, otobiise i.ic dakika mesafede, 
kuyusu, terkosu, elektri~i bulunan ko~k 
yapdma~a miisait miinbit yirmi be§ do
niim arazi sahibinin hareketi dolayasile 
satihkhr. Kay1~dag-i c;e.,mesi s1rasmda 
kahveci muttalibe miiracaat. - 8 

KIRALIK - Beyoglu lstiklal cadde
sinde fevkalade Jiiks bir aparttman asan
sor kalorifer telefon aynca mefru4 mii. 
kemmel salon ic;inde bulunan bir di~ 
tabibi taraf~ndan iki doktora iki~er oda 
olarak pek ucuz kiraliyacaktJr, salondan
da istifade edebilirler. 

Adres : Beyo~Iu lstiklal caddesi Y1l
d1z sinemast kar.,1smda 22 numarah 
tiitiincii diikkanmdan sorulacak. - 3 

SATILIK APARTIMAN - Cihangirde 
Bak1rc1 soka~mda 36 numarab dort kat 
aynca bir bod rum katI ace~e saW1kttr. 
Gorii~mek arzu eden Anadoluhisannda 
K<:irfez caddesinde 13 numarah yah 
Telefon: 3814. - 2 

5 - Mtiteferrik --DANS DERSLERi - Husust 
ve miinferiden (asrl clans dersleri) 
Beyoglu, KarJman kar§1smda eski Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat 
saatleri: 12 - 14 - 17 - 20.Profescr 
Panosyan. - 7 

ALMANCA DERSLERI - Berlin 
universitesinden edebiyat ve felsefe ag
rejesine malik, - Istanbul universitesi 
lectorlerinden - Frans1zca vc lngilizceye 
vakaf gene; Alman prefesorii hususi 
veya grup halinde dersJer vermektedir. 
Muhtelif ticaret §Ubeleri ve bakalorya 
i<;in kati ve seri usullerle ihzar eder. 
FiatJer mutedildir. «Prof. M. M. riimu
zile {Ak~am) a mektupla miiracaat. - 4 

UCUZ ALMANCA, FRANSIZCA VE 
TICARET USULLERl - ve diker ders
Ier haz1rlar ve yeti§tirir Viyanab diplo
mah bir muallim en ucuz §art1a Alman 
mekteplerine devam edenlere her sm1f 
icin F ransazca, Almanca biitiin bilgi 
derslerini en k1sa zarnanda hazirlar ve 
o~retir. fsteklilerin Karl Weiner: Bey
oglu TiineJ Otcu sokak 5 sayida Kosti 
Papayani aparttman 1 sC1.yJ. Fazla tafsi
llt ic;in Beyo~lunda Kalis kitap evine 
miiracaat ediniz. - 2 

ALMANCA, tNGtLIZ~E VE FRAN
SIZCA - ( Bahusus ticaret §Ubeleri 
icin ). Oiplomah Alman ogretmeni tara
fmdan gayet seri ve hakiki metodlarla 
verilmektedir. Serait rekabet kabuJ et
miyecek derecede miisaittir. (Ak§amda: 
« Terakki » riimuzuna mektupla miiracaat 
ediniz. - 16 

DE.RS VE TERCOME - Almanca, 
Tilrkce, Elektrik, Fizik, Hendesei res-
miye ve Radiyo ii;in hususi ve sistemn
tik dersler verilir. Almanca ve Frans1z
ca tercilmeleri ve daktilo i~leri yap1hr. 
Taksim Bilh1rcu sokak Hamdibey apar-
bmaru No. 7. -

Mektuplar1niz1 ald1nn1z 

Guotemiz idarehaneainj adre. t 

olal1aik gosterilm.i' olan karilerimizderi 

SBA - OK - SE - AB 
na.mlarma gelen mektuplan ldare· ~ 

hanemizden aldum1;.lan mercudur. 

H Agustos 1936 

Miisabaka imtihan1 
Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1ndan: 
Odam1z sanayi ~ubesinde ihdas edilen iki memuriyete 

tallp olup 5 Agustos 936 tarihine kadar kay1tlaram icra 
ettirmi§ olanlarm, imtihanlart yap1lmak uzere 20 Atustos 
936 Per§embe gOnu saat dokuz bu~ukta Odada hazar 
bulunmalarr. 

REVUE saatlan terakk1yatl fennlyenln en 
· · son lcadlarlle mucehhezd1r:11-· 

' 

REVUE 
saatinin. bugunkU tekamUI hall 

80 aanellk tecrilbe netlcealdlr. 
Modeller) en son ve zarlf. tekildedlr: 

... 
REVUE eaatlar1 tanrnmtl!!l saatqrlarda 

sattlmaktad1r. 
Umumf tlepo.u 1 l•tanbul Bahqekap1, Tat Han, Blrlnol kat 19. Telefon 213&4 

Oskiidar K1z Sanat Okulu 
Direktorliigiinden: 

15/8/936 dan ba~layarak okula yahh ve giinduzlii talebe almacak
br. Okula ilk ve orta okullardan mezun olanlar ahmr. ilk okulu biti
renler i~in tahsil miiddeti bet sene orta okulu bitirenler i~in iki sene
dir. Yatih iicreti 3 partide altnmak iizere 200 liradar. t~yar ~ocuklarm
dan o/o 10 ve kardef talebeden % 15 eksik ahmr. Yaz1lmak i~in pa· 
zartesi ve per,emhe giinleri 9 dan be9e kadar okula ha,vurmahd1r. 

(345) 

S1hhi Miiesseseler Artt1rma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpap Niimune haatane:;inin 1936 mali y1b ihtiyac1 olan 244 
kalem bbbi alit ve edevat kapah zarf uauliyle eksiltmeye konmuttur• 

1 - Eksiltme: 2/9/936 giinii S'.l.at 15 de Cagaloglunda Sibhat ve I~· 
timai muavenet miidiirliigii binasmda kurulu komisyonda yapalacakttr. 

2 -Tahmini fiah 6358 lira SO kuru,tur. 
3 - Muvakkat garanti 476 lira 89 kuruttur. 
4 - lstekliler 9artnameyi paras1z olarak hastaneden alabilirler. 
5 - Jstekliler cari seneye aid ticaret oda&1 vesikasile 2490 sayih ka

nunda yaz1h belgeler ve bu ife yeter muvakkat teminat makhuz veya 
banka mektuplarile ihale saatindenbir saat evvel teklif mektuplar1m 
komisyona vermeleri. (355) 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - Su idaresi i~in almacak Font boru ve ek par~alar1 15 gun miid-

detle kapah zarfla eksiJtmeye konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lirad1r. 
3 - Muvakkat teminah 412,50 lirad1r. 
4 - ~artnamesini gonnek isbyenler hergiin yaz1 i~leri kalemine ve 

isteklilerin de 25/ Agustos/936 cuma giinu saat dokuz bu~uga kadar te
minatlarile hirlikte teklif mektuplanm Belediye endimenine vermele
rl 
5- Eksillme o giin saat on bu~ukta Enciimende yaptlacakbr. (4509) 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - Su idaretinin bir senelik ihtiyac1 olan demir horu, dir1ek, rakor 

ve saire on bet giin miiddetle kapala zarfla eksiltmeye konulmuftur. 
2 - Muhammen hedeli 22598 lirad1r. 

3 - Muvakkat teminat1 1695 lirad1r. 
I ' 

4 - Miktar ve teraitname•ini gormek isteyenler hergiin yaz1 itleri 
kalemine ve isteklilerin 21/Agu;;tos/936 cuma giinii $aat dokuz hu
~uga kadar teminatlartyle birlikte teklif melduplarin1 belediye encii· 
menine vermeleri. «4508» 

Ar;, karntna hir kahve ka!l1g1 almdtkta 

KABJZLIGI DEFEDER 

Y cmeklerden hirer saat sonra ahmr
ea HAZIMSIZLIGI. mide ekllilik ve 
yanmalanm giderir, Ag1zdaki tats1zhk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markala 
ambalajma dikkat. Deposu: Mazon ve 
Botton ecza deposu, Yeni Postahane 
arkass A!lir Ef. Sok. No. 47. 

SATILIK 

KO~K ve ERAZI 
Y akac1kta Yeni Mahallede Miihiirdar 
oAfo Se1imin ko~ku ve 70 doniimden 

fazia erazisi sabltkttr. l~indekilere 
miiracaat. 

Turk Ticaret Kaptan1 
ve 

Makinistler Cemiyetinden: 
Biririci kongremizde ekseriyet tee 

min ed.ilemediginden ikinci kongremi
zin agustosun 24 iinci.i pazartesi gil
nti akdedilecegl il!n olunur. 

DOY<;E ORIENTBANK 
Dresdner Bank &ubesl -
Merkezi: Berlin -Tnrkiyede $ubeleri: 

istanbul (6alata ve istanbul) 
Depo: Tiitiin Giimruk 

izmir 
Her tiirln banka muamelab 
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~canninavian Near E st Ag ony 
Galata Tahir ban 3 iincii kat 

Tel : 44991-2-3 

Svenska Orient Linien Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzig, 

Gdyn.j.l Copenhag Abo Reval voe biitiin 
Baltik limanlar $ark ve Karadeniz bath· 
ca limanlan arumda 15 giinde bir azi· 
met ve avdet i~n munta:r:am poetalar. 

Gdynia • Dantzig • Gothenburg 'H 

P.lodan belclcncn vapurlar. 
ERLAND vapuru 15 agustosa dogru. 

NORDLAND vapuru 19 ngustosa dogru 

lYalanda latanbuldan Hamburg Roter• 
C!am - Kopenhag, C~a Cothenberg, 
D~mtzig • Stokholm, vc Oslo, limanlan 

~ harcket cdecclc. vapurlar. 

ERLAND vapuru 1 7 agustosa dogru 
NORDLAND vapuru 2 I agustosa 

dogru. 

F azla tafclat i~in Galata' cla Tahir ban 
3 iincii katta klin acentahima miiracaat. 

Tel: 44991-2-3 

DABKOVIC VE $a. vapm acenW. 
.SCHULDT ORIENT LlNE 

ATIUpa ile ~ark limanlan arumda 
muntuam poata 

ROTTERDAM, HAMBURG n 
~VERS i~in yalunda latanbul ve Iz
mir' den harck.et edecek vapur: 

16 - 18 Agustosa dogru limamm1za 
muvasalah beklenilcn 

TROYBURG vapuru 25-27 agustosa 
dogru KaMdenizden avdetle Avrupa li
manlnn ii;in e~a tahmil cdeccktir. 

Tafsiliit ii;in Galatada Frenkyan ha• 
nmda 3 ncii katta Dabkovitch ve 
~iireka11 vapur accntaligma miiracaat. 
Tel. 44 708/1. 41200. 40604 

ROMANY A SEYRlSEF A1N iDARESt 
Jlarcket edecck vapurlar: 

Pcni;ipaze Mnrin vapuru 1 7 agusto!I 
pazartesi saat I 3 de (Kostence) ye 

Dacia vapuru I 8 agustos sah saat I 8 
de (Pire, Beyrut, Hayfa ve lskenderiyc) 

ye 
Berlin, Brealau, Dresden, Londra, 

Bruksel, Lahiye, Lwaw ve Warsza
wa ii;in tcnzili.th fiatlarla muttehit 
biletler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlar ii1Win ve Tiirkiye - Ro· 
manya hiikumetlcri araamdaki itili.f mu• 
cibince merke:r:t vc .-rkt Avrup& ic;in 
tenzilath fiyatlarla et,Yay1 ticariye aevlt 
'Ye naklodilir. Fazla tafailat i~in Galata 
nhhmmda Mcrkcz R1httm hanmda k&.in 
latanbul umumt acentaligma miiracaat. 

Telefon 44827 /8 

1stanbul dosdiinci.i noterligine: 
lstnnbul Bnlikpazannda kasap Faik 

Soydabay ve Karaaga~ mezbnhasmda de
ri toplamakla me~gul Bursah Recep 
Cambazoglu ve Karaaga!W mezbaha!!mda 
toptnnc1 kasap Kemal Giii;bal ilc aram1z
da miinakit mukavelcnnme ile I / 6 / 19 36 
tarihinden itibnren iki sene miiddetle bir 
komendit §irkcti te~kil edilmi~ti. 

Hnlit S1rasb1y1k ve §urekiis1 komendit 
~irketi iinvamm ta~1yan mezkur ~irket mu
kavclenamcsindc Ticaret kanununun 354 
iincii maddesi mucibince komenditer §ii
rckanm isimlerinin ve herbirinin vazey
ledikleri sermaye miktarmm yaz1h olma
s1 liiz.im gelirken yaZ1lmad1g1 ve §U suret
le komenditer §iircka me~hul kald1gi gi
bi Faik ve Recep ve Kemal tnraflarmdan 
vazi teahhi.id edilen iki~er binden alti bin 
lira sermayede vaz vc tesviye cdilmemi~ 
ve csasen §irket heniiz teessiis ve te§ekkiil 
devrcsinde olup lescili de yap1lmamtl! ve 
faaliyetede ge1Wilmemi§ bulundugu cihetle 
Ticarct kanununun mevndda mahsusuna 
tevfikan §irketi fesheyledigimi ~iirekay1 

mumaileyhim Fnik ve Recep ve Kemnle 
bildirir ve birrica feshi kabul ve taraf1ma 
mu\·afakat cevnb1 ita eylemedikleri tak
dirde bilhiikiim feshi ii;in mahkemeye 
miiracant edecegimi ve bu yiizden ihtiyar 
cdcccgim bilciimle masrnflan ve ugraya
cag1m zararlan kendilerinden talep eyle
yeccgimi ve ~irk.ct namma vaki olacak 
muameliittan dolay1 a~la mesuliyet kabul 
etmiyccegimi ve esa9en te~ekkiil etmemi!J 
olan §irketten dolay1 mumaileyhimamn 
hcrhangi bir muamele vc teahhiide giri~
melerine r1za ve muvafakntim bulunma
d1g1 gibi kanunen de caiz olmad1g1m ve 
tescil ve ilanm yap1lmam1~ olmas1 hase
biyle c~has veya miiesscsatm husniiniyet
lc her hnngi bir muamele ve iddiasma 
haklan olamayncagm1 beyan ve keyfiyet 
mumaileyhimin ile iii;iincii ~ah1slann ma
lumu olmak ve ona gore hareket olun
mak iizere yedi niisha olarnk tanzim ve 
takdirn eyledigim i§bu ihtarnamclerden 
hirer niishasmm mumailcyhimana tebli· 

gini ve hirer mishasmm Cumhuriyet ve Ak
tmm gazetesiyle ilanmm ve bir niishas1-
mn dairede h1fzm1 ve bir ni.ishnsmm dahi 
tasdik ve tarnf1mn itnsmt dilerim. 

Bcyoglu Kalyoncukulluk 28 numarada 
Kasnp I lalit S1rnsb1yik. 

Istanbul Harici Askeri 
Kitaab llanlari 

~ Nigde i~in 480 ton arpa 31/8/ 
936 pazartesi giinii kapah zarfla 
Nigde sahnalma komisyonunda 
eksiltmesi yap1lacaktir. J"ahmin 
bedeli 14400 lirad1r. ilk teminab 
1080 liradar. $artname.si hergiin ko
miayonda goriilebilir. lsteklilerin 
belli saatten bir saat evvel teklif
lerini komisyona vermeleri. (190) 

(4549) 

* Muhtelif yerlerde yaptlr1lacak 
olan 14 yer alti tanklar1 kapah 
zarfla eksilbneye konmuftur. Bu 
intaatm kef.if bedeli 144959 lira 
76 kuruf tur. Ilk inan~ paras1 8497 

lira 80 kuruttur. Jhalesi 26/8/936 
~ar,amba giinii saat 15 tedir. Bu 
intaata aid ketifname , proje, ida
ri ve f enni fa.rtname vesair evrak 
750 kurut muk~bilinde M.M. Ve
ki.leti satmalm:a komisyonundan 
ahmr. Eksiltmeye gireceklerin 249<) I 
say1h kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerinde yaz1h bclgelerle Baymdir
hk Bakanhgmdan almacak fenni 
ehliyetnamele:le birlikte idari fart
namesinde istenen ve behemehal 
mecburi olan vesikalarla teminat 
ve teklif mektuplarm1 ihale saa
atinden en az bir saat evveline ka
dar Ankarada M.M. Vekileti Sa
tanalma komisyonuna vermeleri. 

{170) ( 4491) 

* Diyar1bekirde yapbrilacak ya
p1lar i~in istenilen kanuni vesaik 
Baymd1rhk Bakanhgmdan ahnma
d1g1ndan bu yap1 itleri yeniden ka
pah zarfla eksiltmeye konulmut· 
tur. Ketif bedeli 240467 lira 15 ku
ruttur. Uk inan~ paras1 13274 lira
d1r. lhalesi 25/8/936 Sah giinii sa
at 15 tedir. Ke,ifname resimi ile 
idari ve f enni ~artnamesini almak 
istiyenler 12 lira bet kurut kart•· 
hgmda Komisyondan ahrlar. Ek-

siltmeye gireceklerin ilgili bulunan
lar i~in 2490 say1h kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerinde istenilen ve 
Baymdirhk Bakanhgmdan almma
s1 gereken fenni ehliyetnameler 
i~in ihale giiniinden sekiz giin ev
vel mezkur Bakanhga miirncaat 
edilerek buradan da almacak bel
gelerle idari ~rtnamede ve be
hemehal verilmesi mecburi olan 
vesaikle birlikte teklif ve teminat 
mektuplarim ihale saatinden en 
ge~ bir saat evveline kadar Anka
ra M. M. Vekaleti Satmalma ko
misyonuna vermeleri. 

(171) (4490) 

I JUVANTIN KANZUK 
SAC BOY ALARI 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii rcnk verir. T er v.e yikan· 
makla ~1kmaz. Y cgane zarars1z ve 
tanmm1' 11hhi Ba(,; boyas1d1r. 

1NG1Llz KANZUK ECZANESl 
Beyoglu - Istanbul 

rm 

SATILIK OTOMOBiL 
Gayet iyi kullarulm11 olan ycdi kqi· 

lik ccLA SALLE» markah giizd bir oto
mobil ehvcn ~artlar)a satalacaldir. 

Galatada, Kevork Bey vc Alline 
Hanlarmda 1, 2, 3 numnralnrda multim 
«SlDNEY NOVlLL VE ~OREKASl»-
na miiracant. 
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Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonl1ndan: 
iZMiR SA T/$1 

. No. Semti ve mahallesi 

873 Born ova 

474 Kar~nyaka Turan 

719 Bu ca 

688 > a~ag1 mahalle 

883 Kar~1yaka Turan 

466 Daraga~ Parah koprii 

857 Tcpecik 

534 Daraga~ 

~ 

667 Bue a 

456 ikinci Kordon 

Sokag. 

Qingene mezarhg1 

Menemen cad. 

Ern.lak No. Cinsi ve His. Hisseye gore 
muhammen K. 

18996 metre rnurabbam 1680 T. L. 
4/5 his. 

No. taj 173 1453,50 metre murabba 1500 > 
arsa 

Mecidiye Forbes caddesl ?956,56 metre murabb1 1800 
tar la 

Hiikumet cad. 

Menemen cad. 

Selamet 

19 3218,94 metre murabba1 1500 
arsa 

E. 47 No. taj 236 2911 metre murabbm 4800 
Bnnyolu duvarh arsa 

1495,97 metre murabbru. 3600 
arsa 

Arslanlar E. 24-26 No. taj 26-28 673,36 metre murabba1 1800 
fmn ve hamam arsala-

Parah Kopril cad 

A~ag1 istasyon cad. 

nmn 7 / 36 his. 
E. 117/119 

No. taj 87/89 
4502, 70 metre murabbru 4500 
un fabrikasmm 1/6 his. 

E. 21 No. taj Hane 
57/81 ~imdi 59 

E. 422 No. taj 162 Hane 

10000 

17500 

> 

> 

> 

Yukanda evsaf1 yazl11 gayrimenkuller kapal1 zarf usulile on gun milddetle satl~a ~1kanlm1~hr. ihaleleri 27/ 8/ 936 
pe19embe gi.inil saat 16 da izmir Millt emlfik dairesinde yap1lacaktir. Satl~ milnhas1ran gayrimilbadil bonosiladlr 

0 

KUM BARA BIRE, 
1000 

TARLADlR 
~~~~~~~~\\\~~~~~~~~~~~ 

... 1--- -- ........... .. .. 

• 

Muzad1 taaffiin ve deriyi 
takviye hassalanna malikiyeti 
Krem Pertev'in bugiinkii ~oh
ret ve ~iimu!Uniin bariz deli
lidir. 

(0LK0 - HALKEVL£Ri DERGlSl 

Direktoril M. Fuad Kopriilii. 
Bu hafta c;1kan 4 2 inci !lay1m1zdaki 

yazalar: Montro'de kazamlan zafcr, N. 

A Kiii;iika. Osmanh devletinin dogmas1 

ve biiyiimesi, M. Fuad Kopriili.i. Japon 

maarif te§kilatmda orta ve yiiksek og· 
retim kurullan. Kemalizmin hususiyetle

ri, Niisret Koymen. Tiirk miiziginin inki

§af yolu, Adnan Saygm. Buhranlar ve 

kimya sannyii, Gerngross. Y enisey • Or· 

han harflerinin men~ei mcselesi, A. ea. 
feroglu. Berlin iiniversitcsinde fclscfe 

dersleri, Ziyaeddin Fahri. 80 aahifelik 

dergi: 25 lturu§ 

, 

-·--
... ~d. .. -

S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

.. 

Haydarpa~a Niimune hastanesinin 1936 mali y1h ihtiyac1 olan 157 
kalem kimyevi ecza ve malzeme a~ik ekailtmeye komnuttur. 

1 - Eksiltme 2/9/936 cinii aaat 14 de Cagaloglunda SJ.bat ve l~ti-
mai muavenet miidiirliigii binumda kurulu komisyonda yap1lacaktir. 

2 - Tahmini fiati 1118 lira 70 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti 83 lira 91 ku"lfbn." 

1 

4 - lstekliler f&rtnameyi ve liateleri paruiz olarak Hastaneden ala• 
bilirler. 

5 - lstekliler cari aeneye aid ticaret odaa1 vesikaaile 2490 1ay1b ka
nunda yaz1h belgeleri ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektuplarile belli giin ve aaatte komisyona gelmeleri. (354) 

Adapazar1 Tiirk Ticaret Bankasi 
Adapazar1 Fabrikalar1ndan: 

Fabrikalar1m1za Marangoz, Piatoleci, Teaviyeci, Tornac1 Soguk ve 
s1cak demirci dokiimcii tak1mc1 gibi miiteaddit usta kalf a ve ~rrak ah· 
nacaktir. 

isteklilerin el yaz1s1 ile yaz1lm1f hal terciimelerini san'atmdaki ib
tisas vesikalanmn suretini hirer fotograf ile birlikde fabrika miidiil" 
Iii giine gondermeJ-...t 
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ORMANLARIMIZI KORUMAK ICIN 

ODUN Y AKMA YI IZ 

TOPRAKLARIMIZI A6ACLANDIRMAK 
l~IN 

ODUN AKMA YINIZ 

Milli SERVETE KIYMAMAK iCIN 

ODUN Y AKMA YINIZ 

AZ PARA ILE COK ISINMAK 
ICIN 

TORK ANT ASiTI YAK z 
TUrk Antrasitinin Kuvveti, Parlakl1Q1, 

S1cakl1Q1 HIQ Bir $eyde Yoktur. 

' 14 Agustos 1936 

Ince ruhlu ve duygulu kibar kad1nlar bu ~ok 
cazib ve p1rlanta ( Brillant ) 

Hasan T1rnak C lilar1na 
bay11lyorlar 

Beyaz ve k1rm1z1 10 ve 20 kuru1 
Sedef 40 · 80 kurut 

Plajda Banyodan Evvel Ve Sonra 

--------------------------'H A em 
v 

yagi ac1 a 

M 

Sizde 
• • , 

Banka
s1ndan 

Bir kumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu tarihte 

birikmit 
bir ~ok 

paran1z olur. 

Siiriiniiz Ve Kumlann Ostiine Y abn1z 
Ac1hadem kremi cilde yarar. Cilde hayat, diizgiinliik ve taravet verir. 

Cildin kirlerini, zehirlerini, fena yaglnrm1 temizler. Burutukluklanni, 
lekelerini, ~illerini, ergenliklerini, sivilcelerini izale eder. ~irkin ~eh
reyi giizelle,tirir ve ihtiyarhg1 genc;Ie,tirir. Fakat Ac1hadem kremini 
herkes yapamaz ve bu kremi mutlaka ac1badem yagile yapmak laz1m
d1r. Bu hem miivkiil ve kiilfetli, hem pahah bir if oldugundan biraz ac1· 
badem esansile vazelin yagm1 kan~llrarak yap1lan kremleri kullanan 
bayanlar cildlerini bozuyorlar. 

Halis ac1bademden pek biiyiik fedakarhklarla istihsal edilen hald
ki ac1badem yagm1 krem haline getirmif olan kolonyasile ve miis· 
tahzaratile meshur eczac1 Hasan'd1r ki: ltriyah Frans1zlarm «Koti» al . 
kadar nefis ve cazibdir. Hasan ac1badem yag1 kremile, Hasan yagsiz 
kar kremini ve Hasan yar1m yagh gece kremini bayanlar seve seve 
kullanmakta ve eczac1 Hasan'1 tebrik etmektedirler. Sabun, kolonya, 
losyon, lavanta, briyantin, sa~ sular1, siirme, pudra, tra\\ b1~ag1, dit fn._ 
~alar1, d it sular1, dit macunlar1 ve her tiirlii Itriyat ve miistahzaratta 
mutlaka HASAN markasm1 tercih ediniz. 

HASAN Tuvalet ve Gliserin sabunlan 
Kuru ve ~ok miikemmeldir. Bilhassa ~ocuklara ve yumu~ak cildli 
kadmlara mahsustur. 12 1/2 - 20 - 30 kuru~tur. 

Hasan deposu: 1stanbul, Ankara, Beyoglu. 

IR 0 
Salacak KIZKULESI Bah~esinde 

15 Aguslos Cumarlesi ak~am1 

DarUttallm Saz Heyetl, Rik • Rak CAZI 
VARYETE NUMARALARI, Kotiyon - Atraksion - Dans mOsa

bakalar1 - Hediyeler - Surprizler Sabaha kadar eglenti 61--------• Bu ak§am ----------... 

Harbiye'de BEL VU BAHCESINDE 
Mevcut programa ilavelen 

MELIKE CEMAL 
HAZIM KARAGOZ 

._ __ _._ Haricden meze gclirilebilir. Telefon: 49091 1311 ___ _. 
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Sahibi Necmcddin Sadak Vmumi ne~riyat mUdiirii: Enis Til 

Ak~m matbaas1 

• 


