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BoUazlar lnilklvelesinin bugDnden 
itibaren tatbikine ba,1an1yor 

TOrkiye buaonden itibaren Boaaz sulanmn hlkimi oluyor 
aemilerin aeGmesini bir taklm kayd ve 1artlara baUl1yor 

Bogazlarda TOrkiye 
hikimiyeti ne 

demektir? 
MontrO Boiaz1ar mukavelesl, Tftr

Jµycden bafka bet devlettn taadlldn
den sonra meriyete girecek oJntaJrJa 
beraber bu mukaveleye Wfik prot.o
kolun ikincl maddesine gore bugiln
den ltibaren muvakkat olarak tatbl
ke haf}amyor. Bu demektlr kl TilrJd
Je, bugO.n BotM sulanmn bAJrtml 

oluyor. Oradan gemllerin gellp ~ 
al arbk blr ta.lam ka)'ltlara ve tartta
ra balbdlr. 

Botazlarm, bugOn bafhyan bu yen! 
rejlml hakJnnda ctida• ~k ve gOse1 
f8Yler yazildl ve aoylendl kl bahse ,.. 
Diden avdet - a<Sylenen ve yamJanJara 
tllve edllecek ifidllmemif flldrleri var
Dll.f glbl - tuzull g&illeblllr. Fakat, 
Bopslar mukaTelesl, hem mUll, hem 
mllletlerarul baJnmdan e,ie blr 
llaeeeledlr kl pntfHil ve ehemmlyett 
ne kadar 11.&ha ~•f1lsa azcbr. 

Milli polltilra IUba.rlle llontliS ma-
••hill ~ -···· Ttllk hlldmlJeUnl tamambyor, ana ntanm 
can alacak bir noktasmda herbangl 
blr baslan veya tecaviiz tehlikesini 
ortadan kaldlnyor. Milletleraram. po
llttka itibarile de Tiirkiyenin kuc:lret 
ve niifuzunu bir kat daha arttmmf 
oluyor ... 

Biitiln bu ~rilf ve dilfilnil'1er ~t 
d<>iru ve 6vilnmege deter olmakla be
raber BoPz1ar mukavelesinln hilkmil 
Ye f(lmulil sadece bissimizt oqiyan 
bu neticelerden ~ok daha uzaga glt
mektedir. 

M1lll balamdan, Bogazlan tahkim 
etmek hakla, Tilrkiyeye ~ milhJm 
Ye o nisbette &in' vazlfeler yiiklemek
tedir. Bundan sonra,. OrBSIDI sadece 

(Devami '1 ncl aahlfede) 

Necmeddln SADAK 

Yenl Boiaz1ar mukaveJeslntn ba
g(lnden itlbarm tatblklne baflam.Jor. 
BoluJardan pmllerJn PGJllesl ba
gilnden ltlbaren blr tatun kaJlt ft 

f&1'Uara ballantyor. Bu miinasebetle 
dOn tJlleden aoma saat on beften on 
ae1dll8 bdar devam etmek Qmre ba
rlcl,a nkAleU um11ml kitlbl Haman 

Menemencktbm• rellllll altmda 
?lllyettit b1r lromlQOD toplAnnnfl"'. 

Komt.syona clhet1 asked "'lft'1N blr 
albay Ile dabillJe vekllett namma u-_.. -IJ"1••• • , .... 
11'19 wet SO 11 1MNtM ._ 

nmmn mikllrC1 Mm lfUrak .,,,,,.._ 
cUr. 

Komlsyon dilnJdl toplanbsmda Jim.. 
treu mukavelenameal muclblnce bo
IUlarda utm1leftlrllen no1rta1arm 
taylD1 "' bu nb•mn memnu mmtan 
o1ank Ulm m.tmda Wk'W J8P
Dllf.llr. 

KondlJOD bu mmtelrmit blr _,.,.. 
ft1dle Qrarlle ml JOba blr lmmm11 
maMDI& ml lllm JAmn pl~I 
~etm!ftlr. 

Jt.om,tayonun verecell karar puu-'-••·•_..,. ••••AW.. 
Dogrulu;u 1ii.oheli bir luilitJr . 

lspanya bir devletin ta
vassut etmesini istemif 
JJsban H (A.A.) - Badie Club. Ill 

blr menbadan aldJilm BiJledlll ltlr 
haben atfen Madrid hflk6metlnla eo
nebl b1r h~ lhtlJIJellerle btl
ldmet ~•nda tavusutta buhmma· 
SIDI btemlf oJduiun.u blldlnnektedlr. 

1Kt TARU' TAYYARE ABIYOB 
Londra 14 - ispanya hiildllnetl ve 

Aaller t&nare aJmat 1~ blr ~ giln
den berl lmldrada utraflyorlar PJJot-

Jara 121 ingllt• Urua ayhk tekUt et
:mBtedirler. higltere t1caret tayyare. 
Bl lhracatuu kontrol etmemektedlr. 
Mamafth btttfln devletler arumda blr 
anJILf"'a olursa ingnt.ere o zam•n da
b& bafka tedbirler de alacakbr. 

Londra H - S. tit hafta ..,.._ 
atan'•n fu1a tll1JU8 t.,llD$2VA ... 
lllek ti.sere esrarmgis tekllde .......... 

(DeV&Dll '1 Del sahifede) 

Ya1arm 1a11piyonluk tac1n1 1ir• merasimi 

lzmlr fuar1na 1$tirak 

edecek mUessesele

rln mlkdar1 artlyor 

Telefon: 24240 ( ldare) • 24249 ( Tahrlr) • 24241 ( Matbaa) • 201 U (Kiffe) 

Izmir fuar1 i~in diin biiyiik 
bir toplanb yapdd1 

Valinin reislik ettigi bu toplanbda 
Istanbulnn fuara en genii 1ekilde 

i1tiraki kararlatbnld1 
:tzm1rde 1 eylillde ~llacak beynel-1 rangozlarf ve dotumaci1ar hamJam. 

mild fuar hazlrhklan sona ermet u.. )'Ol'lar. 
ndtr. Bu tuar flmdiye kadar memle- Vall, bunlann kAft o1madJ.luu, henll 
btlmisde Jrurulan mefherlerin en bQ- fuarm ebemmfyeUni takdir edemiyerek 
JOl1l oJacak, Tilrklyenln bUtun ttcaret bu lllefhere gltmekten istlnW edm 

milesseslertn de rm•bakbt iftlraklert
ft aanayi faallyetlerinin eserlerinl mB- nl temin etmek ltiun geld1i1nl 

bmmel ve canh bir halde goaterecek- ~timada blldirmlftir. Fuara ~= : 
ttr. eek biltiln mtteaseselerin llsteleri tan-

Yalruz 'Tiirkofis, Tlcaret odaSl. sana.- Jim ecHhnlf ve teadllerlle t.emallara ... 
Y1 miifeWfUii dejll, vilAyet de bu bil- rifJimtftir.1stanbulun fuara gCisterdi-
yOt memlebt ifile yakmdan aWm- 11 tilmulut aIA.ta ve hamrWdar 1zmlr.. 
dar olmaktachr. DOn tlcaret ve sanayl de ~k RY1n9le kaJ'f1lanmakta ve fell-
odumda vali B. Mubicldin 1t1tilndajm rimiz1n ~<lereceil nilinuneler merala
rlJUetlnde oda reJslerl, sanayicllerin la betlenmektedlr. Nilmunelerln Ra 
--.... 111--a ._ ___ , ... ,.,....: ...... . 
&&ftlllllWN~u ve oda umuml ktUblntn &UWfiU~__...., ..... . 
lfUratDe mflhim bir toplanti yaplhmf- Tlcaret odul dolrudm dogruya po. 
tlr. Vall, fuara girecek mOe•eaelere JOD tutacat vulyette olmayan ma-. 
datr babat almJ.f, hatOmetln bu 1fe aeleriD ndmunelerlnl kendl payYOnla-
OC* ehemlyet venfllni, memlebtln en rmda tefblr lfln1 tmmne ahmfbr. za.. 
titlytlk sanayi merkezl olan 1st-•n\bulun ten oda bu Jf1n ebemmiyettnl daha ba
bflttln 18D&ylcilerinln fuarda JU alm9- mllJdara t.f1arbn keatlrerek dap•Ja. 
Ian IUUl'loldulQnu, bantm ..teat w Ji1a me)dan vermemet ve haz1rhklan 
iD1UI blr ....,_ oldaiUDu ~. blr merkezden 1dare etmet ~ •Jn 

blr aenls kurm\lftu. Vallden aJJnaa 
direktifierle bu servla faallyetinl genlf
letmif ve kuvvetlendJ.rm1Mir. Nette. 
Din ~ parlat ve istan~ llyik '* 
fe)dlde o1acaii temin edlllyor. 

CDM-.? M ""24"f!J 



Sahife 2 

Son dakika 

Asiler nihayet Badajoj 
§ehrini zabtettiler 

Sabahtan ak!?ama kadar <;ok kanl1 
muharebeler cereyan etti, $ehir 

sonunda asilerin elinde kald1 
Paris 15 (Ak~m) - ispanyadan 

gel en son haberler, asilerin Badajoj 
~chrini dun kanll bir muharebeden 
sonra zaptettiklerini bildiriyorlar. Asi
ler, diin sabah saat yedide ~ehri ~id
detli bir surette bombardnnana b~
m1~larchr. Top-;;u bombardunanile be
raber, tayyareler de ~ehre bombalar 
yagd1rmaga ba~lam1~tir. Saat dokuz
da asiler, ~ehre hilcuma kalkI~rm~lar
dir. Btittin gtin sokaklarda kanll mu
harebcler olmu~ ve en nihayet ~ehir 
asilerin elinde ~trr. Asner iki u~ 
kasaba daha zaptetm41erdir. iki tara
fm da za)'iat1 bi.iytikttir. 

Madrid hukfunetinin tebligine gO-

re hiikftmet kuvvetlerl, Ovyedo isti
kametinde bir asi kolunu hezlmete 
ugratm~ar ve bir ~ok esir almtpar
dlr. 

iTALYAN TAYYARELER1 
Paris 15 (~am) - Bir ecnebt 

muhabiri Sevil ~ehrinde bir ~ok !tal
yan markall tayyareleri kendi gozle
rile gordiigtinii bildiriyor. 

SEViLDE ~ENLiKLER 
Sevil 15 - Bayrak gtinti miinase

betile burada btiyiik ~enlikler tertib 
e~tir. Eski ispanyol bayragi, diin 
buyiik ~enliklerle direge -;;ekilm~tir. 

General Mola bu ~nliklerde bulun
mak i~in Sevile gelmi~tir. 

Bir asi kruvaziir, Alman ve lngiliz muh· 
riplerini Iopa tutmakla tehdit etti 

lngiliz ve Alman rnuhripleri, toplar1n1 asi 
kruvazore 9evirmekle mukabele ettiler 

Paris 15 (Ak-?am) - Diln Sen Se
pastiyen onlinde duran Alman Al
batros, ingiliz Severn torpito muhri
bi ve dort topla· miicehhez olan bir 
Amerikan vapurile asilerin elinde bu
lunan Amiral Servera kruvaiorii ara
smc!a az ka1d.I ~arp1l?ma ile neticele
nece k bir hldise vuku bulm~tur. 
1ngrnz1 Alman muhriplerile Ameri
kan gem~Ji, Sen Sebastiyendeki ecne~ 
b1 tebaaianm ve ~ehirden ~I.kmak is-

Londos diin 
ans1z1n gitti 

lstanbulda ikinci bir ma~ 
yapm1yacag1 sabit oldu 

Maruf gtire~~ilerimizin arasmdan se
~ilecek bir pehlivanla on be~ giin son
ra gure~ecegi soylenen Cim Londos, 
diln italyan bandiral1 Kirinale vapu
rile anslZlll Pireye hareket e~, bu 
suretle ~ehrimizde ikinci bir ma~ yap
nnyacagma dair istanbula geldlgi za
man muharririmize soyle~ oldugu 
sozler, fiiliyatla tahaldruk etmi~tir. 

Londos diln buradan hareket eder
ken: 

- Siz burada se~melerinizi yap1mz, 
ben on be~ giin sonra tekrar gelirim, 
se~eceginiz giire~~ ile kaql1~1nm ... 
dedigi iddia ediliyorsa da bu iddiaya 
inanmamak ve artlk Londosun tekrar 
!stanbula gelerek ikinci bir ma~ ya
pacag1 zehabma kapllmamak lazun 
gelir. Bu baklmdan Taksim stadyo
munda pazar gtinii yaptlmak istenen 
pehlivan se~melerine de liizum kalma
m1~tir sarunz. Zaten sectme tumuvas1-
na i~tirak edecekleri soylenen Tekir
dagll Hilseyin ile Manisal1 Rifat, izmit
te tcrtip edilmekte olan giire~lere ~ti
r;ik edecekleri beyanile istanbuldan 
hr.1ite gitmi~lerdir. 

Dinar11 Mehmcd pazar gtinti, bu
rada kalrm~ olan Yunanh Maksos ile 
kar~Il~acakbr. -----
Istanbul defterdar JllUavinleri 

Ankara 14 - Istanbul defterdar 
muavinliklerine Edirne defterdan Ce
mal ve Balld:esir defterdan Behi;et ta
yin cdilmi~Ierdir. -----

Oil kurultay1 mOnasebetile 
bir Sovyet profesoru geldi 
Moskova 14 (A.A.) - Moskova dev-

let universitesi ~ark tarihi profesorii 
:;abidulin de, Tiirk dil kurultaymda ha
zir bulunmak uzere istanbula hareket 
etmi~tir. 

MOdafaa vekili 
Milli miidafaa vekili general Kazun 

OzaJp Yalovaya gitmi~tir. 

lnhisarlar vekilinin seyahati 
Giimriikler, inhisarlar vekili B. Ra

na Tarhan ey!Ullin ilk haftasmda do
gu vilayetlerinde bir tetkik aeyahatin
ne c1kacaktir. 

ti;:cn I~.pa..TJ.yollan motorlerine bincli
rerrk aJ:p g.Jtiiriirlerken asi amiral 
Servera kruvazorti gelerek ispanyol 
tcbaasm~ irk.'.'i.ba devam ettikleri tak
dirde Alman ve ingiliz torpito muh

riplerini t.lfa tutacagrm Amerika va
pnrJ. kumandamna bil~tir. 

Bu ihbar iizerine ingiliz ve Alman 

muhribl, tor"Janru ispanyol kruvazO

ri.ir.e ~evil'I'1i.~lerdir. 

Denize atzlan 
focuk 

Ay§e: Ne yapayim kadro 
dar diye yuva ~ocugumu 

almad1, diyor 
Izmir 14 {Telefon) - Bugtin bura

da ~ok garip bir ~ocuk atma vakas1 
oldu. Kar~yaka iskelesinden vapura 
binen Dinarh Ane admda bir kad.In 
vapur hareket ettikten ve biraz ar;ll
dlktan sonra kucagmda ta~dlgi bir 
boh~ayi denize at~trr. 
Kar~yakada nhtrmda gezen bir gen~ 

kadunn denize bir boh~ attigiru gor
mti~ ve derhal soyunarak denize at
lam.u;i ve attlan boh<;ayi <;Ikarrm~tir. 

Bunun i~inde dort ayllk bir ~uk var
dir. <;ocuk bogwmu~. 

Zab1ta derhal tahkikata b~larm~
tir. Elde edilen neticeye gore Dinarll 
Ay~ Sokede oturmaktadlr. Kocasi 01-
diikten sonra c;ocuga bakarmyacaguu 
anlanw;; ve ~aq1yakada gocuk yuva
sma miiracaat ederek <;ocugunu ver
mek istemi~tir. Ayl?enin zabxtaya ver
digi ifadeye gore; c;ocuk yuvas1 kadro
nun dar oldugunu ileri stirerek <;ocugu 
almarru~br. 

Ay~ -;;ocuk yuvasmcLm aynld.Iktan 
sonra vapura b~ ve bir boh~aya 
sardigt r;ocugunu optiikten sonra de
nize brlatrm~r. 
Ay~ tevkif edilmi~tir. Tahkikata 

devam ediliyor. -----
K1r balosu 

Agustosun 19 uncu ~aqamba giinii 
a~nn Yalovada Biiyiik otel gazino
sunda hariciye vekili doktor Tevfik 
Rti~tii Arasm hirnayesinde btiyiik bir 
klr balosu verilecektir. 

f?ehrimizin resmi, siyasi ve ticari 
mahafiline mensup yiiksek ~ahsiyet
lerin i~tirak edeceklerini haber aldI
gumz bu balonun her surette miikem
mel olmas1 esbab1 temin ~tir. 

Baloya i~irak edecekleri, Yalova
ya goturmek iizere a~an saat 
18 de kopriiden kalkacak bir vapur 
tahsis olunm~tur. Bu vapur Moda 
ve Btiyiikadaya ugrayacakt1r. Vapur
da mtizik vardlr. Baloya gelecek olan
larm kapllcaya gitmeleri ve avdetleri 
i~in tertibat alimru~tir. Davetiyeler 
mahduttur. Vapurun ic_;inde balo ko
mitesine milracaatla davetiye tedalik 
olunabilir. 

15 Agust-0s 1936 

( Ba Sabahki Telgraflar ). 

ltalya ve Portekiz cevab verdi 
Almanyan1n cevab1n1 geciktirmesi 

Paris ve Lo~drada endi!?e uyand1r1yor 
Paris 14 - italya hiriciye nazm, 

Fransamn teklifine italyanm cevab1-
m ve~tir. italya ilmui kayitlarla 
bu teklifi ka.bul etmektedir. Portekiz 
hilkfuneti de cevab vermiftir. Cevab 
memnuniyet verecek ~kildedir. · 

Paris 14-Fransa hiilrU:meti tspan
ya nezdinde dostane bir t~bbiiste bu
lunarak zabtedilen Alman tayyaresi· 
nin iadesini tavsiye etmi~ir. 

FRANSIZ MAHAFiLi ENDi~EDE 

Paris 14 - Fransiz mahafili, !span.
ya i~lerine kan~amak hakkmdald 
Fransiz notasma Almanyamn cevab1-
ru miitem3.diyen geciktirmesini ~aya
m dikkat buluyorlar. Almanya, mu
sadere edilen tayyaresi iade edilme-

lngiliz kral1n1n 
Korfu segahati 

Yunan prenseslerinden 
birile evlenmege 

matuf imi§ 
Atina 15 - Yunan kralmm klz kar

de~leri· prenses iren ile prenses Kate
rina diln Korfu adasma var~lardir. 
ingiliz krah da 2-3 gline kadar Kor
fu adasrm ziyaret edecektir. Bu ziya
retin ingiliz kralmm Yunan prenses
lerinden birile evlenmesi tasavvurile 
al§.kadar oldugu soyleniyor. Bu ~ayia, 
Yunanistanda derin bir memnuniyet 
uyandirmaktadir. Zira bu izdivat; sa
yesinde ingiliz-Yunan dostluk miina
sebetleri daha ziyade kuvvetlenecektir. 

K1h~ musabakalannda 
tasfiye edildik 

Berlin 14 {~m) - Ferdi klh~ 
milsabakalarma bugiln ba~lanrru~t1r. 
Bizden miisabakalara giren Enver, 
Orhan, Cihad tasfiyeye ugranu~lar
dlr. 

UQ FUTBOL ANTRENORU 
Berlin 14 (~am} - Berlin ollm

piyadlan bittikten sonra futbol fede
rasyonu reisi Hamdi Emin Londraya 
giderek izmir, Ankara ve istanbul 
i~in tit; antrenor angaje edecektir. 

AMERiKA DtiNYA BASKETBOL 
~AMPiYONU 

Berlin 14 (Alcyun) - Amerika Ka
nadayi 19 - 18 yenerek dilnya basket
bol ~piyonu olm~tur. 

Tehdit mektuplar1 
Tehdit mektuplan yazan 

iki adam yak~land1 
tzmir 14 (Telefon) -Tiiccardan E. 

J iro imzasiz bir tehdid mektubu alm1~
tir. Bu mektupla E. Jirodan 250 lira 
istenmektedir. 

E. Jiro derhal zab1taya maliimat 
vermilJi ve zab1taca tertibat ahnml~trr. 

E. Jironun Bornovada bir ko~il. var
dir. Pri~tineli Riza adinda biri bugiin 
saat birde ko~c gitmi~ ve E. Jiroyu 
gorerek: 

- 250 lirayi almaga geldim. 
Demiljitir. E. Jiro derhal ciizdanm.1 

c;1karrm~ ve evvelce numaralanm zap
tederek zab1taya bildirdigi 250 llrayi 
Rxzaya vermi~tir. Riza ko~ten <;Iktlk
tan sonra polis kendisini y:ikala~
br. Riza mektubu yazamn Silleyman 
oglu Hiiseyin !ldmda biri oldugunu ve 
istasyonda bekledigini s0yleyince za
bxta Hi.iseyini de y2.ka~. Tahki
kata devam ediliyor. 

Be§ vi layette ak~am k1z sanat 
mektebi ve bir enstitu a!r•lacak 

Ankara 14 (Telefon) - Maarif ve
kaletl, Erzurum, D1yaribekir, Trabzon, 
Edirne, Konya ve Adanada birer ak~am 
kJ..z sanat mektebi a<;maga karar ver
~tir. Bu yolda yapilan hazirhklar 
ilcrlemektedir. Adanada aynca bir klz 
enstiti.isti de a~tlacaktir. Sanat mek
teplerine bu sene 432 parasiz yatlll ta
lebe almacaktir. 

dik~e cevab vermek istemiyor gibl gO
rilniiyor. Bu tayyare ispanya hiikft
meti tarafindan zabtedilen altl Al
man tayyaresinden biridir. Bunlardan 
be~ iade edilmi~, altmc1 tayyare bom
bardnnan tayyaresi oldugu ve y~
Wcla yere indigi i~in miisadere edil
mi~ti. 

Fransiz mahafili Almanyamn Mad
ridin vaziyeti ne olacaguu anlamak is
tedigini ve as1l bundan dolayi cevab1-
m geciktirdigini s0yliiyor. 

VAZiYET CiDDI G()Rttl.tlYOR 

Londra 14 - Bura mahafili Alman.

ya, italya ve Portekizin Fransiz nota

sma cevab1 si.iriincemede b1rakmak is-

Yuz otobUs 
Belediye bir istikraz 
yapmag1 du~unuyor 
~ehir ic_;inde ~letilmek ilzere beledi

yenin getirtecegi ytiz otobi.is hakkm
da bclediye ile vekalet arasmda muha
bere devam ediyor. Belediye, otobiisle
rin gfunriik resminden istisna edilme
si temin edilmeden otobiisleri getirt
mck fikrinde degildir. Diger taraf tan 
bu yi.iz otobus p3.ras1mn istikraz su
retile temini i~in belediye bazi ternas
lara b~l~trr. istikraz edilecek pa
ra i~in yi.izde altidan fazla faiz ver
menin dogru olmad.Igi miitaleas1 var
d1r. Otobiislerin giimr\ik resminden 
istisnas1 karan ~l.kmcaya kadar istik
raz muamelesi de neticelenmi~ olacak
trr. 

Donamam1z lzmire 
don du 

izmir 14 (Telefon) - B~ta ~anh 
Yavuz zrrhlmnz olmak uzere Akdenize 
~1kan donanmarmz bugiln izmire don- l 
di.i. 

Turk - Jtalgan 
ticaref anla~masz 
ltalyanlar bir anla§ma te· 

mini hususunda hiisniiniyet 
gosteriyorlar 

Ankara 14 (Tlefon) - Yeni - Tiirk 
- italyan ticarct anla~asi mtizakere
sinde italyanlann m~!t ~lkarmak
ta olduklanna dair bir gazeteye An
karadan verilen haber, hariciye ma
hafilinde c_;ok fena tesir yapnu~tJ.r. 

Halbuki selcihiyettar mahafilin bil
dirdigine gore Ti.irk - italyan ticaret 
mi.izakerelcri bilakis <;ok normal bir 
seyir takib etmekte ve italyanlar bir 
anl~a temini hususunda htisnii nl
yet gostermektedirler. 

Ankara valisi Yalovada 
Ankara valisi B. Nevzat Tandogan 

~ehrimize gelmill ve Yalovaya gitmi~ 
tir. 

lspanyadan alacakhlar 
Ankara 14 (Telefon) - ispanyaya 

ihracatmnza mukabil alacaklannuzm, 
pe~etenin hangi klymetler iizerinden 
Odenecegi hakklnda Merkez bank!ls1 
umum mildtir muavini bana ~u beya
natta bulundu: 

c- Biz ispanya. ~etesinin resmt 
rayicini tamyoruz. Bunu tspanya dev
let bankasma bildirdik. Heniiz bir ce
vap gelmedi. Tiiccarlannnzm huku
kunu korumak i~ laZIID gelen bilti.in 
tedbirleri alnu~ bulunmaktayiz. 

lktisad vekili tek'rdagmda 
Evvelki gtin limamnnzdan ipar 

kotrasile :izmire hareket eden iktisad 
vekili B. Celfil Bayar Tekirdagma var
nu~br. 

Pul yerine soguk damga 
Ankara 14 (Tlefon) - Postanelerde 

pul yerine soguk damga kullamlmas1 
icyin tecri.ibelcr yapllacaktxr. Pasta -
telgraf idaresince 1smarlanan soguk 
damga makinelerinin bugilnlerde gel
mesi bekleniyor. 

tedikleri kanaatindedir. Bu devletler 
ihtil!Icilerin katt bir miizaf!eriyet ka
zanacaklanm umuyorlar. 

Burada vaziyet -;;ok ciddi telakki e
diliyor. <;iinkti Almanya, italya ve Por
tekiz ispanyol ihtil~lcilerine a\;lk~a 
yarchm ediyorlar. Bu yardlm Fransa
da heyecan uyandll'IIll~ir. Bu yilzden 
Fransa hukUmeti mti~kil vaziyettedir. 
!ngilterenin Almanya ve !talya nezdin
deki te~ebbi.islerinin biiytik bir tesir 
yapam1yac$ tahmin ediliyor. ingiliz 
amele mahafili ispanya hilkumetine, 
muhafazakarl~ Asilere miitemayil
dirler. Bu yiizden ingilterenin yeni bir 
te~cbbi.isten ka~mac::i.gi tahmin edili
yir. 

General Gamlenin 
Var~ova segahafi 

Fransa, Lehistana 37 
milyon lngiliz liras1 

verecekmi§ 
Paris 14 - Deyli Herald gazetesi 

Frans1z bi.iyiik erkam harbiye reisi ge
neral Gamelinin Var~va seyahatinden 
bahsedrken bu ziyaretin gayesi iki 
memleketin yi.iksek riitbeli erkam har .. 
biye zabitlerinden miirekep Fransiz -
Leh askerl komisyonunun yeniden ih-
dast oldugunu yaziyor. • 

Bundan ba~ka Fransanm Lehistana, 
askeri techizatma sarfedilmek i¢n 3'1 
milyon ingiliz lirahk bit· bor~ vermesi 
de agelbi ihtimal gorii~illecektir. Leh 
askeri ve siyasi mahafili Fransiz bii
ytik erkan1 harbiye reisile Leh ordu
lan umumi miifet~ arasmda yaptlan 
miizakerelere biiyiik bir ehemmiyet. ve
riyorlar. 

Var~ova 14 (A.A.) - Havas ajansi 
bildiriyor: Geenral Gamelin ile gene
ral Tidz-Smygley arasmda ilk resmi ko· 
nu~ma diln saat 16,30 da b::L-?lam1~ ve 
saat 19 a kadar silrmti~ttir. Bu konu~
ma, bidayette iki general arasmda yal· 
mz olarak devam etmi~, bilahare top
lantiya Polonya Harbiye bakam, Po
lonya btiyiik erka.ru harbiye reisi, Fran
samn Var~ova ata~militeri ve general 
Gamelin refakatindeki iki yilksek rut
beli zabit te ~tirak eylcmi~tir. 

iki miittefik ordu ~efleri arasmdaki 
bu konu~ma. ~ok samimi bir surette 
cereyan etmi~tir. ------
Habe~ imparatoru 
Londra civannda yerle§i

yor, imparatori.;ede 
lngiltereye gidiyor 

Londra 14 (A.A.) -Reuter ajansm
dan: Habe~stan imparatori~esinin ya· 
kinda Londraya gelmesi beklenilmek
tedir. Nec~i ile ailesinin Londra civa
nnda ilmmet etrneleri muhtemeldir. 

SOylendigme gore Ne~, daimi su
rette ingilterede yerle~megi asla dil
~linmemektedir. Zira vakayiin giini.in 
birinde memleketine donmesine 11\ii
saade edecegi iimidini terketme~tir. 
Halihazirda Bath'da kiir yapmakta o
lan Nee~. yann Londraya donecek 
ve ogle yemgini Habe~starun Londra 
el~isi Martin ile birlikte yiyecektir. 

Ankarada Bomonti bira fabri· 
kasmm 'i~eleri toplat1ld1 

Ankara 14 (Telefon) - Ankarada 
Bomonti bira fabrikasmm ~eleri ili.e
rinde nizamen bulunmasi lft.zun gelen 
bacim rakkamlan bulunmad1gi i~in 

milessesenin piyaS!l.daki biitu.n ~le

ri toplat~ ve mamulatmm bu ~
~lerle piyasaya ~Ikanlmas1 yasak edil· 
~tir. 

Fabrika yeni ~ tedarik etmeden 
evvel eski ~leri i~ctlemek iizere 
Avrupadan tayyare ile makineler ge
tirtmi~tir. Bomonti mamulati ancak 
siseler isaretlenclikten sonra sat1labi· . . . 
lecektir. 
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AK~AMDAN AK~AMA: 

------------------1st an b ul - Londra 
yolunda 

istanbuldan Viyanaya kadar oto· 
mobille giden bir vatan~ yoldald 
me~hudatm1 klsaca gazetemize bikA
ye ediyor ve ikl sene evvel gordiigil 
:vaziyet ile ufak bir mukayese yap1-
yor. 

istanlmldan Bilyilkc;ekmeceye ka
dar yollar iyi. Bigadosa kadar fena de
~ll. Fakat oradan Edirneye kadar ber
bat. Yalniz memnun olacak bir nokta 
var: Biitlin yollarda biiyiik bir faali
yet gaze c;arp1yor. Demek c;ah~1hyor. 

istanbul - Londra otomobil yolunun 
bizim hissemize dii~en parc;as1m in~a 
etmeyi taahhiid etmi~tik. Yolun bu
giinkil hali zaten malftmumuzdu. in
~aatm devam etmekte oldugunu gor
mek bizi c;ok sevindiyor. Anla~lhyor 
ki c;ekilen slklntl muvakkattir. Boyle 
olunca da her ~eye katlanmak kabil
dir. 

Seyyah vatanda~1m1z Sirbistanda 
f;Ok muntazam ~oseler bulmu~tur. 

Bunlar katranhnmak iizere imi~. 
Demek oluyor ki Sirbistan istanbul -
Londra yolunu miikemmel hale sok
mak hususunda c;ok gayret ve feda
karllk gosteriyor. 

Fakat bu fedakarhgm as1l miihim
:mini Macaristan gaze alrru~. Beton 
~·onar yaprm~. Harpten o kadar ezil
nti~ bir halde c;1kan kiir;iik Macaris
tanm bu harikay1 ne suretle temin 
edebildigi ger<;ckten 9a~1lacak bir ~ey
dir. Yalmz, Balaton gi.'1ti sahillerinin 
seyyah ile dolu oldugunu i~itince mu
amma:im anahtanm bir dereceye Ra
dar sezmi~ oluyoruz. Hayat ucuzlugu, 
yollann ve otellerin intizam ve mU
kemmeliyeti, eglencenin mevcudiyeti 
seyyahlan celbediyor. Seyyahlarm gel
mesi de memlekette imar kabiliyet 
Ye imkamm doguruyor. Dairei faside 
dedikleri gibi bir ~ey. ikisi de birbiri
ne Hiz1m ve birbirinin neticesi. 

Cumhuriyet htikumeti i~in Edirne 
ile Istanbul arasmdaki yolu mtikem
mel hale sokmak tasavvuru beheme
hal fiile <;1karilacagmd::t. hi<; tereddilt 
edilemez. Nas1l ki hiikiim silren faali
Yet bunun en bilyilk delilidir. 

Milletler arasmd:i yalmz spor mii
sabakalan mevcut zannetmemeli. Me
deniyetin m~terek oyle bir gidi~i var
d!r ki her memleket bundan kendisi
ne du~en hisseyi ba~armakta diger
lerile adeta bir miisabakaya giri~ 
vaziyettedir. Londradan kalklp istan
bula gelen bir seyy?.h ge~tigi muhte
lif memleketlerin yollarma bakarak 
adeta 0 memleketleri bir imtihana tl' .. 
hi tutncak ve bir numara verecek va
ziyettedir. Milli izzeti nefsimiz bi:zi bu 
medeniyet mtisabakasmda da birinci 
gelmi~ gormek ister. Hi<; degilse diger
lerinden geri kalm::i.mally1z. 

Bu i!jin yalruz bir ~ose yapmaktan 
ibaret olmad1gm1 ~imdiden akhm1za 
sokmallyiz. Muhtelif noktalarda ben
zin depolan tesis etmek ve bir nevi 
biifeler. kantinler a<;mak, bur!tlarda 
her zaman temiz, mebzul g1da ihti
Ya<;lan bulundurmak ta aynca bir ve
Cibedir. Ttirkiyeye giren bir seyyah 
tnedeni bir memlekete girdigini gor
rneli, hi<; bir ihtiyacm1 tntmin husu
sunda s1kmti ~ekmemelidir. 

Ak~amc1 
••u1n11111uut11JtllltlllUIUfllllllltlllltlUHllllllllllttlllHHUlllllllUUU .... 

A~1k muhabere: 

Beyoglu, Tlinel civan S. N. imzalI 
Inektup sahibine: 

Maksad1mz ciddi ise pazardan maada 
bir gun, saat 16 da gazeteye geliniz. 

(B. A.) 

· - Ilk insanlar bize bcnzerler miydi 
bay Amca?. 

i 
Orta mektepler 

Yeni a~ilacaklara 
talebe kagdina 

ba~landi 
istanbulda bu seneden itibaren ac;ll

mas1 kararla~tmlan Bakrrkoy, Kasim· 
p~a. Siileymaniye orta mekteplerine 
talebe kaydedilmesi ic;in hazirllk yaptl
mas1 Maarif vekaletinden emredil
mi~tir. 

Bakll'koy orta mektep miidiirliigil
ne istanbul k1z orta mektebi miidiirii 
Naz1m, Stileymaniye mektebi mtidi.ir
liigiine de Kumkap1 orta mektep mli
diirii Baha tayin ve bu mekteplere ta
lebe kaydma memur edilmi~erdir. 

Bu seen orta mekteplerde kay1d mu., 
amelelerine 20 agustosta ba9lanacak
tlr. Maarif miidi.irlilgilnden verilen bir 
emre gore orta mekteplere mtiracaat 
eden her talebenin -semti nazan dik
kate almmakS1zm- namzed olarak der
hal kayd1 yap1lacak kay1d muamelesi 
bittikten sonra bu talebenin semtleri
ne gore mekteplere ve mekteplerdeki 
9ubelere taksimi yap1lacaktir. Her ta
lebe, bu sene hangi mcktebe devam 
edeceg'ini bu taksim yap1ld1ktan sonra 
anl1yacaktir. 

iki sarho~ arasinda kadin 
mese'.esinden kavga 

Yf nikap1 civarmda Sandlkbmnun
da tir meyhanede Lokman ve Naci ad
larmda iki ki~i rak1 ic;ip snrho~ olduk
tan sonra aralarmda evvelce gec;en bir 
kadm meselesinden kavga etmii;;lerdir. 
Kavgada Lokman ustura ile Naciyi bo
gazmdan ve ensesinden tehlikeli suret
te yaralam19t1r. Vakaya polis el koy
m~. yarah Naci hastaneye kaldmla
rak Lokman yakalanm1:;;tir. 

Ay1kgO~lerf 
Ka$1a goz aras1nda 

c;antay1 a$1rm1$lar 
P<' kize admda bir kadm Kapall~ar

~1da bir diikkandan ah~ ver~ yapar
ken orada mii9teri olarak bulunan Zeh
ra ve Makbule adlarmda iki kadln da 
pazarllga kanl?m1~lar ve Pakizeye so
kulmu~lard1r. 

Biraz sonra bu iki kadm dilkkandan 
y1k1p gitmii;;ler, Pakize etrafma bakt1-
g1 znman ic;inde paralarile daha ba~ka 
e~yas1 bulunan <;antasmm galmm1~ ol
dugunu gormii9ti.ir. Pakize polise mii
racaat etmi!j, Zchra ile Makbule yaka
lanarak tahkikata baslanmistir . , . 

Bir ~ocuk pencereden du~to, 
agtr yaraland1 

Ortakoyde oturan Ya9ar admda 15 
y~mda bir ~ocuk di.in evin pencere
sinden sokaga bakarken muvazenesini 
kayLederek d~mi.i~. birc;ok yerlerinden 
tehlikeli surette yaralanmi9tll'. Ya9ar 
hastaneye kaldlnlm19tir. 

Bu sene zam gorecek orta 
tedrisat muaJlimleri 

Maarif vekili Saffet An.kanm reisligi 
altmda Maarif vekaletinde toplanmak
ta olan bir komisyon bu sene maa9Ia
rma zam yap11acak orta tedrisat mu
allimlerinin sicille1ini tedkik etmekte
dir. Ogrendigimize gore bu sene kldem 
zamrm alacak mualimlerin adedi 500 
kadardlr. 

Bir miiba~ir 
tevkif edildi 

Hakimin dalg1nhg1ndan 
istifade ile 600 lirahk 

kag1d imzalatm1~ 
Adliye tebligat dairesi miib~irlerin

den Abdullah admda biri diin tevkif 
edilmi~tir. Tevkife sebeb olan sue; ~u
dur: Abdullah gec;enlerde Be~iktM, 
mahkemesinde miibai;;ir bulundugu s1-
rada bir giin hakime muhakeme karar
larm1 imzalatirken mahkemenin ban
kada bulunan 600 lirasrmn Abdullaha 
verilmesi hakkmda kendi yazdlgi bir 
kag1d1 da hakimin dalgmhgmdan is
tifade ederek imzalatm1~tir. 

Abdullah bu kag1dla bankadan 600 
lirayi ald1ktan sonra had.iseden kimsc
nin haberi olmad1g1 ic;in kendisi Be
~ikta~ mahkemesinden istanbul adliye
si tebligat mi.ib~irligine tayin olun
mu~tur. Yeni vazifesinde de bir miid
det c;ah~tiktan sonra bundan bir hafta 
evvel Abdullah birdenbire ortadan kay
bolmu!jtur. 0 s1rada Abdullahm sahte 
kag1dla bankadan 600 lira ald1gi mey
dana ~1km1-? ve hakkmda tahkikata gi
ri~ilmii;;ti. 

Dort glin aramadan sonra Abdullah 
di.in Galata civarmda yakalanmi~t1r. 
Ald1g1 parlardan bir klsm1 iizerinde bu
lunmui;;tur. Abdullah adliyeye teslim 
edilmi~ ve sulll mahkemesi tarafmdan 
hakkmda tevkif karnn verilerek tev
kifhaneye gonderilmi~tir. 

Y anl1~ araba 
Ana k1z tramvy durmadan 

atlarken yaralanddar 
Lalelide oturan Hatice ile kiz1 Neei

be dun Sirkeciden bir tramvaya bin
mi~lerdir. Tramvay Sallmnsogtide gel
digi sirad bu ana ile k1z yanh~ arabaya 
bindiklerini ogrenmi~ler ve inmek istc
mi~lerd.ir. 

Tramvay durmadan ikisi birden at
larken diii.;mii~ler, ag1r yaralannu~lar
dir. Zab1ta ikisini de hasfa.neye kaldl
rarak kaza etrafmda tahkikata giri~
mi~tir. 

$irketi hayriye, Hali~ ve Akay 
h.rifeleri ibka edildi 

Deniz vesaiti nakliye idarelerinin i.ic
ret tarifesini tedkik eden komisyon Ha
li~, Akay ve ~irketi Hay1iye tarifeleri
nin tetkikatm1 ikmal ctmis ve bunlarm 
ibkasma karar vermi~tir. ' 

Muaflimler arasmda faydah 
bir birlik 

Muallimlcr arasmda olenlerin cena
zelerini kald1rmak ve ailelerine yardun 
etmek iizere kurulan birligin nizamna
rnesl son ~eklini almI!jtlr. Birlik bu ay
dan itibaren faaliyete gec;~tir. Bun
dan sonra ayda yarim lira vermek su
retile birlige giren her muallimin oliim 
vukuunda cenaze masraf1 temin edile
cek ve ailesine yardrm edilecektir. Mu
allimler, her ay verecekleri bu yanm li
radan b~ka her oltim vukuunda ayn
ca da yirmibe~er kur~ iicret verecek
lerd!r. 

; -- - -- -DAi MT!'!""!' .. ~!!!!!'!'!lb. 
F otograf miisabakamrzda kaza- I' 
nanlarm isimleri yarmki niisha
m1zdad1r. 

__.I 
·-- --..--.....;.--

• 
Lokantalar 

Yemekler i~in 
agriger 

hulunamrgor 
Belediyenin, lok:mtalarda yemekle

rin vi trin ve tezgahlarda te~hir edilme
mesi ve halkln gozii onlinde bulun
durulmamas1 yolunda slkl tedbirler 
alacagma dair ~ayialar ~1km~br. Bu
nun tizerine bir klsrm lokantactlar te
l~a dii~erek Ticaret odas1 esnaf ~u
besi direktorlilgiine ba~ vurmu~lard1r. 
Bunlar, beldiyenin bu yoldaki emirle
rini tatbike lokanta ve ah~1 dukkanla
nmn c;ogunun 'vaziyetleri miisaid ol· 
machg1ru, bu itibarla yemeklerin sade
ce buzlu camla kapanmasile iktifa edil
mesi zaruri oldugunu, boylece beledl
yenin hedef tuttugu maksadm temin 
ec:lilebilecgini bildir~ler ve belediye 
nezdinde dileklelinin takip edilmesini 
istemi~lerdir. 

Bunun iize1ine oda esnaf ~ubesi di
rektorliigii lokantac1lar cemiyeti ida
re heyeti azalarm1 ~agirarak bir top
lant1 yapm1~ ve miitalealanm alnu~tlr. 

Oda, lokantacllann miiracaatlanm llak-
11 gordtigi.inden belediye ile temasa gire
~ecektir. ~ehrimizde 2000 kadar lokan
ta ve ah~1 dilkkam vardlr. Bu mtiesse
selerde 9all~anlarm miktan 10,000 ki
~iyi bulmaktadir. 

-----
Bir garson yemek gotOrurken 
merdivenden dO~tu, yaraland1 

Beyoglunda Kaz1m admda bir gar
son diin bir apartimana yemek gotii
riirken merdivenden dti~mti~ agrr ya
ralanm1~tir. KaZim hastaneye kaldml
m1~hr. 

09 yang1n 
lki dukkan, bir 

ah1r yand1 
Yirmi dart saat zarfmda istanbulun 

muhtelif semtlerinde ii~ yangm ol
m~tur. 

Mercanda f?erif p~a hamnm alt ka
tmda Leonun kuma~91 dtikkanmdan 
dlin gece yans1 yangm 91knu~br. Ate~ 
birdenbire her taraf1 sarmi~ ve diikkan
la i~indeki e~ya tamamile yand1ktan 
sonra itfaiye tarafmdan sondiiriilmi.i~
tiir. Yapllan ilk tal1kikatta dilkkamn 
iki bin liraya sigortalI oldugu anla~ll
dlgmdan tahkikat geni~letilmi~tir. 

Heybeliada Saks1 sokagmda sucu 
Pandeliye aid ahmlan yangm 9lknu~, 
ah1r binas1 tamamile yanm1~tlr. Yan
gmm Pandeli tarafmdan sondiirtilme
den atilan sigaradan 91kbgi anl~1l
rm~tlr. 

Kantare1larda Recebe aid diikkan
dan yangm ~1kmi~. genii;;lemesine mey
dan verilmeden sondiirillmii~tilr. Yan
gmm sebebi tahkik ed.iliyor. 

Bir i~~i kereste y1g1n1 altmda 
kalarak yaraland1 

Galatada bir kereste deposunda ~a· 
~an Halil admda biri magazada tah
talan y1karken onlindeki biiyiik ke
reste y1g1Ill birden bire devrll~tir. 

Halil kac;maga vakit bulam1yarak ke
reste y1gmmm altmda kal~, tehli
keli surette yarala~br. YaralI has
taneye kald.ml~, kazada kimsenin 
il~igi olmad!g1 anl~Ilnnl?tlr. 

Bay . Amca.ya gore ... 

B. A. - Hayir, onlar magaralarda 
ya~rlar .. .,. 

... Avlad1klan hayvo.nlarla ge~inir
Ier ... 

... Qml ~1plak gezerlerdi!.. 
- Elbise giymezler miyd.i~ 

Sahife 3 

SOHBET: 

Sanat duyusu 
Usul hakkmda nutuk'un mei;;hur 

ilk ciimlesini taklid ederek diyeblli
riz ki sanat duyusu (sens artistique), 
dilnyada en iyi payla~1lnn~ ~eydir. 
Herkeste "archr. Kimse, sag duyudan 
(bon sens) mahrum oldugunu ka
bul etmiyecegi gibi kendisinde gii
zeli sec;mek, giizeldan anlamak ka
biliyetinin bulunmadlgm1 tasdike de 
raz1 olm&.z. Bekledigimizin aksine 
~1klp hesaplarumzda yamldlgrm1zi 
gosteren hadiseler bizi sag duyumuz
dan ~iiphe ettirebllir; fakat giizell 
sec;mek i~inde yamldlgrmlZl isbat ede
cek hadise tasavvur bile edilmez. Gii· 
zel buldugumuzun ~irkin, ~Irkin bul
dugumuzun giizel olduguna beni kim 
ilma edebilir? Sanat eserleri hak
klnda son hiikmii zamanm verdigi 
soylenir; bugiiniin ~iirleri, resimle
ri, v. s. i~inde, diyelim ki bundan 
bir, iki as1r sonra begenilmiyecek, 
unutulacak olanlan, bizi hayran et
mi~ olsalar bile, giizel degildir. Fa
kat zamamn hiikmiine de boyun eg
miyenler ~1k1yor: bir Fransiz mil
n :kkidi, yamlrmyorsam M. Edmond 
Jaloux: cBizden sonra geleceklelin 
degil de bizim yanlld1g1m1z ne ma
lflm ?> diyordu. Mademki gtizellc 9ir
kini ay1rd etmek en sonunda bir zevk 
meselesidir, mlinekkidin o itirnzma 
biisbilttin haks1zdlr denemez. 

Sanat duyusu, insanlarm hepsin
de bulunan bir hassad1r. insan kafa· 
smm tiirlii faaliyet sahalanna hi<; bir 
alakr.. gostcrmiyenler bile sanate bfu.
biitiin bigane degillerdir. Bir kimse, 
i~inde hi9 bir tizilntu duymadan: 
«Ben fizikten, bbdan, riyaziyedcn, 
heyetten, v. s. anlamam» diyebillr; 
bir ciimhuriyetin vatanda~1 ise dahl 
politika ile ugr~ad1gm1 soyler ve 
bununla kimsenin yamnda kil~iik 
dil!jmez. Fakat sanattan, hie; olmaz
sa muhtelif giizel birinden, anladl
gm1, zevk aldlgm1 itirar edecektir. 
Yoksa ona herkes bir tuhaf bakar 
insanhgmdan ~iiphe eder. K1sacas: 
fizik, tip, riyaziye, heyet v.s. hatta per 
litika ile ugra~mak, onlarla me.;;gul ol· 
mak insanlar ic;in birer cfarz1 kifa
ye>, sanat ise bir cfarz1 ayn:. d1r. 

Boyle olmas1 da dogrudur; c;iinkil 
bir terdin fizikten, tibdan, v. s. isti
fadc etmesi i~in dilnyada bir ka~ ve
ya bir kac; bin ki~ onlarla ugr~
mas1 yeter. Elektrik 1111g1 ile aydln
lanmam ic;in dinamoyu bilmcme ih
tiyac; yoktur. Fakat baska kimsele
rin sanattan zevk almaian, insan
hgm sanat sahasmdaki faaliyetinden 
benim de istifademe kafi deglldir. 
Benim de me~gul olmam, benim de 
anlamam, zevk almam 1£1.zm1d1r. 

Sanat duyusu herkeste vard1r de
dim. Hem de ayni derecede oldugu
nu soyledim. Bach'm bir par~lill 
dinliyenle «Bir dalda iki ceviz:. tilr
kiisimii dinliyenin; Stendhal 'in bir 
romamm okuyanla Giizel prenses'l 
okuyanm aldlklan vezk, duyduklan 
heyecan birdir. Bu eserlerin ayni kly
mette oldugunu soylemiyorum. Bach'1 
cllnliyenle Stendhal'i okuyan «Bir 
dalda ikl ceviz> i clinliyenle Gilzel 
prenses'l okuyarun zevksizligini, an
lamad1gu11 soyler; amma ikinciler 
de birincilerin yan1ldlgina, manasI.Z 
~eylcrle ugr~tiklarma o kadar sa
mimiyetle kanid.irler. (Qogu zaman 
ikinciler kendi sanat dlinyalanndan 
b~ka bir sanat diinyas1 oldugunu 
bi~mezler. Bilselerdi yiiksek dedigi· 
m1z sanat aleyhindeki yazilar da, 6-
bilrtinti yerenler kadar c;ok olurdu.). 

(Devarru dordiincii sahifedej 

Nurullah Ata~ 

B. A. - Hayir, o zaman taksitlA Pl
bise <liken te1·ziler yoktu!.. 



Sohbet 
( ... ......,. I ... • I •·•·J 

Her iJd taraf da blr derecede bak-
bdlr demiJ'""ilm. Blbette ld b1r ta
nf b•tlJdJr; elbette ti blrlncl taraf, 
JUll Bach'l ft stendbal, belenm1er 
hetl'1ctrr. Zaman da hilkm0n6 bOJ· 
le 't".;l'fJor. l'abt, hele b1r amdan 
berl, b1rfncl taraf sanat da aanld an
cat bul JdrmeterJn anlaJ'lp uirafa
eala b1r feJIDlf, blr darzi ldfa,e> 
lmlf gibl hareket edlyor. Stendhal, 1-
Bollge et le N~ cTo the happy 
few - Bahtiyar azhp, yan1 cBu ro
mam 8nhyacat blr a~ insan> dl
J9 bltlrlyor. Her haDgl blr Wm ada
llU, b1rl )'Obek talwb, 'bahffJ/ar az
M, 6teld &f8li tabab, cahfl ~uk 
lcln d1Je Dd tOrltt ftzlk, 1ld tQrl1l rl· 
JUiye buhmmaSlm bbul eder ml? 
Bllnat adamlan bunu tabul edlyor 
w blabehln\ U1l gbel sanate ya
bancl Jralmmne nm oluyor. KMillil
IGntl Dd taraf da, yanl hem baldJd 
anattar, bem tra1•1w g&ilJOI'. 

BJr wman1ar sanatirJara aor
lllUflardl: clDme hltap edlyoncma.z?> 
Bana: cPalan muta. Ben1 anhyan· 
Jara. Berteee• dlye eevap ft1'eD1er 
alda. Sanat adamt, Dim adaml gl· 
Ill, eeerlnden herbs tstlfade et.sin di· 
,, pdlflr; fabt bafbca vazlfesl her· 
blln tstfladeslnl milmJdm Jnlmak· 
tlr. cBer llD1ftan herkese> demek, 
Jank bndl tatumda sm1nan blchr
mak kAft plmez. Conttt onJar mev· 
euddur. Bir tarafta 'bahtiyar uhk, 
ltekl tarafta tara bmu... Tarafla
n baldJraten JraldJrmak llzundtr. ea
mtlnl ye ""8n1Jp1 l8veD ID•nm 
.. .,,... ftllfeal budur. 

N"""1ali Di9 

Acakl1 blr 61Qm 

Mltekail ........ Klmn Alpanm oihi 
~ Alpa nfat etmiltJr. ~--~ 
... 8omontl iltaqomda Khim .,... 
..,_hmnmdtm has&n tut I I de blch· 
nluak T61•Jkb• camiinde 8ilm -..... 
• WmcLktma eoma Ferika,. ........... 
jWnedilecektir. Hillnfl ald&k ve nmke
tle 1aen- kmdini aevdirmit om Ari
• nlab cloatlan .. elim bir zi7a ol· 
-.am.95~..._....,...Jve 
Wlbaede .._... '-7- Nuin;re ve 
,.,...... aaliarlar dileriz. 

lsim aran1yor 
Balana mecc:anen Lir eenelilc einema 

iilahaliyeai verilecektir. 

S.bak Elhamra ainemaa :yeni ve eok 
deierli bir miidiri)'etin idareaine seGIDit
tir. l.tanhuhm - Lirieci ........ fey. 

.... ,&Deltmek .. W; Wr fedalrarhk. 
In ~J.injlrnMDft*. 

I - (SINF.MA) F.a modern dekone
,_m1a :yeneni bir hale sefmittir. 

2 - (AKUS11K) • miteham1 .a. 
... dialer ..,._. ..... w ........... 

... hale .......... . 

J - <MAKINALAR> Sinema makl
~..,_en eoa cittem ve • 7e-

.a mocleliclir. 

4 - Fb..IMLER) BiriDcl viz,.oa ve IN 
1e11enin en JGkaek _,.-w at laariblancm. 

5 - FIYAT) hi; •••-am inenema

JMaia bdu -=- olacakbr. 

Itta ba,le Wr ......... iamini halma· 

- ~---.... Mllmmzm hU.. 
al bab'hs••• lmabuttar. t 

Halknn•na beiendikleri ......._. .... 

PIUi .m .. hilclinnelerW ve indhe• e-

4ilecelt ilmi .......... olaa Wr wlik ve 

iki kitilik mec:c:anen cinema diihqe br-
11 verilecektir. 

Sabik f.lharma ._ mildl
..:..-ti Elhamra ,..... No. s 8eyoll. 

Istanbul 4 iincii lcra Memurlugundan: 
Ahmed Zi1aettin tarafmdan Emniyet Sandaima ipotek olup tamami

aa dirt bin dolmz Jiz oblZ lira k11111et takdir edilen Vanikiyiade Vani
klf cadcl..mcle ~ 48, '13 ft 79Di 88, 90, 73 No. lu hudadu: Halil ile 
Omer briaa pha1 ve Ymuf pap yal111 ft deaia ye Vanikiy cadcl•i
le Pvrilmlt alaa d1ap ~ID aatdma1ma bn:r ~. .Mezldlr 
p,rimeablla naafJ ve miittemilib apPla ps1hdlf'. 

88 No. la laaim: Zanin Wmda bir aofa ...-..~ otla Mr mutfak 
'bir laell 'blrhlc:i btta: Bir 90fa flzerinde 1Mf oda hir hell ft 'bahp ka
p111 J&namla altmda Kl'lll~ 'bulunan 'bir aht&P ocla w 1rir mathak, 90 
No. lu lo1m1n zemin kabnda zemini ,imeato dlf8U bir kayikhane ft 

diier blr b)'lkhane ve hir da Gzerine dOrt: oda Git kabnda •ir aofa 
lzerinde bir oda bir mutfak ve diier bir aofa iizerinde ~ oda bir heli 
ve biaacla havaaui ve elektrik tesisab ve deniz kell&rlllda 'bir nhbm1 
nrd1r. Saha11 mnmnl 1120 metre mura'b'ba1 olup 'bunun 290 metre 
mara'bhu ph zemini 35 metre mara'b'baa mutfak ft oda 62 metre mu
ra'b'ba1 hir nhbm kalan1 'bah~ir. Mezkar Jal• a,ak artbnnaya vue
•ihit oLfaiaadan 20/10/936 tarihine mfiaadif ah sinii saat 14 ten 18 
p kaclar dairede birinci artbrmu1 icra edilecektir. 

Arttuma hecleU lnJ111eti maha.mmenin % 75 Di bulduiu takdircle 
mlfteriai beftncle 'binlnlac:akbr. Aini takclirde en son artbrama ta
alehMI .... blmalt her. artbnna 15 ailn mfiddetle temdit eclilerek :!!!!:"m. tarildaemlwlif ~ba dd aaat 14 ten 18 ,a kadar keza 

• • ppdacak ikiaci ~· arttumumcla artbnn& hecleli la:rm• 
ti muha...._nia % 75 Di 'bulmad1i1 takdirde 1&bf 2280 No. la kanun 
alaklmma tevfikaa seri bn..kd1r. Sabt pefindir. Artbrma1a iftirak et
mek Ute,enlerin k1rmeti mahammenenin % 7,5 aia'betiade pey akpei 
...,.. mllll l»lr haahn1n temiut mekta'bmm laamil 'buhmmalan lbma
dir. Haklan tapu 1icilli ile aahit ohmJ&n ipoteldi alacaklarda dijer 
allkadaranin ve irtifak hakla aahiplerinin 'bu haklaru11 ve hu1111ile faiz 
ft masarife dair olan iddialarm1 evraka miis'biteleri lle birlikte illn ta· 
rilabaden iti'barea nibayet 20 sin zarfmda birlikte dairemize bildir
meleri lbmad1r. Abi takdircle haldan tapa aicilli ile aa'bit olm1:ranlar 
•bf 'becleliaba paylaf111Umdan 1au1, bhrlar. Mlteralrim versi, tenvi
rlJe. tamlfl:reMn mfltnellit Beledl:re ruama ft viOOf icare1i ve 20 ... 
lielilE va1af lcareai tavizi 'becleli miizayedeclen tenzil olmmr. Daha fu.. 
la malGmat almak isteyenler 3/10/938 tarihinden iti'baren laerkeain 11-
Nbilmesi ~ dairede a,ik bulundurulacak artbrma f&l'blamesi ile 
134/1:175 No. lu doayaya miracaatla mezldir dosy8da mevcad veaaiki 
sirebilecelderi ilia olUIUlr. (374) 

Yetlek Siibag Okalu 
Komutanl1g1ntlan: 

Y eclek nhay olmla laull'hk lot'uma 1elecek tam elaliyetaameli laaa 
tm..edileria l/EJlil/936 da okulda 'bulmmalan prttar. 2/EJlfil/938 
dan itlbanta mazeretaiz olarak selealerin bydeclilmelerine k&DllDI Im
.a. •hr1bi ••• lliqllana l»ir E111We o1m1a mUncaat etmeleri. (174) 

(4121). 

Devlet Demiryollan ve Limanlan ltletme 
Umum ldaresl lllnlan 

Mwhammea hedellerile mildar ve YUlflan appda yazih (II) prap 
malleme laisalarmda JUd1 tarihlerde Ha,....,...... l iDci ifletaae D-

.----TAKSIM BAHCESINDE----. 
GALATA COCUK ESIRGEME KURUMU MENFAATINA 

15 Alustos Cumartesl 16 Alustos Pazar 
Saat 18 den 21.30 a kadar Saat ta den 21.30 a bdar 

~ = =-=-- 1 - ~ bandola 
3 - Orbllra 2 - Hokkabu 
4 - K'*la S - Varyete 

Saat 21.~ dan 2 ye bdar 4 - KUJa 
s CeaRi '= VujeteTAMARA BECK Sut 2t.30dan 279 bdar 

revisii 5 - Orkestra 
7 - MonoloJ, Saaatklr IBRAHIM 6 - Kukla 
8 - ~k=-an 7 - Varyete 
9 - Sanatklr HAZIM ve NAStr 8 - HALK OPERE11 (HALIM£) 

( GOROCO) 9 - SanatUr SAFIYE ve arkadq-
10 - SanatkAr NASIT ve ubdq- Ian konseri 

Ian ( Nureddin Hoca) 
11 - DeDiZ Km FFJ' AL YA SADI 10 - Monok>g, SanatkAr IBRAHIM 

ve arbdatlan kouerl tarafmdan 
12 - Muhtelif etlenceler 11 - Muhtelif Eflenceler 

Bu kadar zengin prorrama makabl mecbari mefl'1lbat ( 1) Jiradu. 
- Ucuz VO team B6fe Ye Lokanta 'ftrdar -

Cumarteai ~ Cocuk kaych kapanm11br. Puar IGiD llCelo ~ mGracaat. 

Tiyatro Festivali 
TEPEBAll BAHGESilDE 

Ba akpm mt 21 cle HALK OPERETI tarafandm 

Hal/me: operet 8 perde 
7.engin clekorlu • Koro ve Balet beyetleri 

Flyatlar : 100 • 76 • 50 • kuruo- Konsomu,on mecbm1 defildlr. 

Istanbul llllR Emllk mOdUrlUIUnden: 
Cina ve mevkii Maliammen 'becleH 

Lira 
Lllelide eaki Metila pap yeDi ltemll pap mahalleainin eald Akaa-
ray Y etil Tulum'ba yeni ~ Tirk tokaimda Lileli tiir'beai arb-
1mda ve tramvay caddeaiae 'bet, OD adara meaafecle klia ye aparb
man infuma elverifli 20, 24, rt /1 No. la 245,38 metre mara'bbu 
ana. (Belaer metre mara'bhU.). 
M~anla Le'ble'b1ci laaamm lat kaimda 15 No. lu \arsir oda-

I 

IUll tamam1: 380 
Osldidarda eski Y eni malaaDe yeni Puarhat1 malaaU.inira DilMk 
tobjmda ild btta bet oclau, bJU Yeaair mif'eBilib JaaYi elki M 
:yeni 78 No. la nia ta•••• a 612 
Mevlevihane kap111 chtmd• Haci EYli:ra Melek hataa mwlleaiaia 
Mevlevihane kap1 caCldeaiacle .-t I/I yai 172 No. la eald kara-
bl W..ui 350 

Yulcancla eins •• mnldlerl Jud• emDin hmlariacla ,a.feiileb H
deller iberinclen • artbrm& Be ayn a;rn sabtJan on sfba azatdaufbr. 
bteklilerin ft tenitiai Ojreamek lstiyeaalerirl 24/8/'IJIJ puarteai ... 
DI ... t OD d&tte yhde 7,1 pey akplerile deftenlarhk 'biaumda .... 
,.kiri) komiayona 1elmeleri. (M.) (420) 

~ tarafmclaa ~- ekailtme De aatm •lmecakbr. 1st b ID • Ti t Mid .. I .. v.. d 
a.t.kffleria ......... hizalarmda ,...... annakbt 1emmat n. km- an u eniz 1care ur ugun en: 

taJia ettiii 'fttliblan ft kaaanua 4 IDcl maddesi macibince ife Ka.te8cedea 9000, Vamadu 3700, Bmpzdaa 300 Id cemaa 13000 
111™1• ka-ml ...._..•iina clair bepnname yermeleri J&. tlcmeDia 22 Aiaatos 938 tarihiDtlen itiharen u•ml ild ay nrfmda: 
wdlf'. Tulaya aaldllerl puarlakla ekailbHJe kCllllllllflv. Becleli muhamm• 

Bu ife ait prtnameler Ha,..larpepda 1 Ind ...... komiayonu tar.. IOOOO liradll'. NaldbeJI ....... ebMk itteJealerin % 7,& leeiwb 
fmdaa paruaz olarak verilmekteclir. munkbteai olan 3750 Uram. ~ Mir maldta ftJ& banka 

l - 40 adet J&Dglll balta11, 38 aclet JIUlllD kancu1 muhammen mektu'bile pazarhk Pnii olaa 17 /8/a puarteel aaat 14 de Galatada 
hedeli 90 lira 80 brut ve muvakkat teminab 8 lira 80 karat olup 31/8/ Deniz Ticareti midiirliiiindeki komia:rona ve prtname:ri slnaek ide-
938 puarteai aini aaat 10 dL :renlerin mldlri7eti fen heyeti ri1aaetine m&racaatlan. (394) 

2 - 100 bnaal dikif teli 20, 21, 22 No. la 10,000 aclet acli kiJ.air -
lfirslaii, 200 adet matria k&itdu Mu ....... hedeli 275 lira ve muvak- Giimriik Mubafaza Gen el Komutanl1g1 
bt temiub 20 lira 63 karat olap 31/8/938 puarteai sbG ,.at 10 dL J Sa K • d 

3 - 400 adet ~ikten topuzla Diresaj manivelu1 muhammen becle- Jstanbu bnalma OmlSJODUD 80: 
U 1500 lira ve mavatdlat teminah 112,IO Un olap 31/8/938 puarte- l _ Deniz vurtalan ~ 187 ~lem malzemeain 1Jf/8/931J ~ 
1i - aaat 10 da. ba sGnii aaat 14 de ~- ebiltmeti J•~· 

4 - IO Jta. Elvaa tipo IDtbUoke'bl SO JCs. lito miirekkebi, 25 JC.a. ft. 2 - T•mhv• bdan 4418 lira 71 braftGr. 
pla lito mlrekke'bi, mnbanunen bedeli 295 lira ft mavakbt temiub 3 - $artaam•i Ju..S.,.aadacbr. Goriile'bilir. 
22 lira 15 brat olap 31/8/936 puartesi slal aaat 10 dL 4 - l1teldiler ilk t-.iut olarak 335 lirahk banka meldab• _,. .. 
1-250 Ks. rmkli aomlak, &O K1. nabiz 1omlak mullammen be- yaae makhmile 'birlikte muanea nJritte komis)'Olla plmahri. (4&4i 

dell• Bra SO lmnt mavakkat tea:..ta 80 lira 20 karat olap 31/8/931 ----------------------
......,... _ aat 10 dL 

a - •Ks. Katraala keaem ip 10 •/• lik •alaanmen bedeli 340 
lira ft mavUbt , __ b 25 lira so brat olup 31/8/fl'JfJ pazarteai ........ ,., .... 

7 - 2ltl adet ppirosraf .._ brlaoa klPfi, 348 paket patetaer 
ft roneo ~ kone lrliacb. 1938 &&let 1eatet•.- ._ mamlu klltd 
mwhEEm W 825 lira 77 kurq9 Ye 1D11Yakkat teminab 48 lira 9S 
.... ... 3/1/W,.., ztssfbll .. tlOcla. 

8 - 412 adet • •t=•lta pucli1& 883 adet mapmtia jeket 20I acid 
.......... putal-, SO aclet mupmba ppb muhammen hecleli 2511 

14 lmrat ft mavaklrat teminab 194 lira 70 .... ohlp 3/8/a ..-. 
t•be .-aaat 10 cla. 

9-IO Met-.- Jlk 'bai)ama sinciri mvkm•ea Well 443 lira 
40 bnt ft lllUVU:kat teminab 33 Ura 21 brat olap 3/9/938 .....,.... 
...... aaatlOda. 

lo - 175 adet heJsi wm I.iii ,a11a J&ih -,. f~i ......... 
We& 281 lira ZS brat w mnakliat temlub 21 lira 40 brat -.p 
3/9/938 peqembe sin& ... t leldL 

11 - 150 adet lavaj HVk mulaia mulia•.,.. Well 1012 lira IO 
karat ve ID8ftkbt ...,mab 71 lira 91 brut .. 3/9~ perpmh 
dnl 1aat 10 tla (4M). 

GaZeternlze l&tderf- I 
lecek resml llAnlar 
Guetemizde ............ 

nmnl dalreler tarafmdan ........ 
eek 111n1arm IJvndan b6yle YODlpo9-
tae bqlewla Emaram Mnmda 
..,.Irk lfMirl CemlJ'lll Read Ila 
lfleri b6rolu binned $lrketl,, am. 
- Ye pzetemizin flmi turDa .u.-. 
... ........ • .... ohmur. 

T.,_: 21101 

Takslmde klrahk 
aparbman 

Tramvay caddeal u.rlnde, ha
.tar ft gGzel mamara1I, bet 
oda, parke, blortfer, llC:ak n, 

•""'*· Topou eaddell (UJIUD) 
apartunam Jrapmma maracaat. 

U Aim* Im C drll 

Ml w- 18 DaDI mUIDdll (pllk) 
11 llabeller, il,ll llalttellf pWda•, 
11,IO Qoeuk aaat.l, hlkl~ 20 l'erraJ 
Ye~(ful: PlJ&M~. 

20,30 ~ ~ 11 P1JaDO 
d>; ~ '9rd1 ___. taraflDdul 
beate1* 1Wm.l'erlt AJnann emted, 
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15 Agustos 1936 

DU~CELEK: 

HAREM SELAMLIK 
Bunu bir dostum anlatti. Beni pek 

alakadar etmez amma alakadarlan 
bUlunur diye yaziyorum. 

• tGe~en giln bir dugiln davetiyesl 
ald1m. Kenarlari yalchzll. iki yaprak. 
Bizim hatuna: 

- Gidelim, dedim. Eski dosttur. 
Hatun razi oldu. 
Diigiin gi.inii geldi. Hazirlanchk. 

Rahm en iyi elbisesini giydi. Biz de 
rn.ci•tertleli ku.5andlk. Bir buket te 
~i~ek uydurduk. Tam yola ~1karken, 
tii.igiln evinin adresini unuttugumu 
farkettim. Davetiyeyi yukarda unut
mu~um. Daha a~ag1 inmiyen hatu
na seslendim: 

- ~u davetiyeye bak ta adresi oku, 
dedim: 

Hatun bir mi.iddet sonra pencere-
den, surati bir kani;; aslk seslendi: 

- Ben gelmiyorum. 
Daveti.yeyi a~ag1 frrlatti: 
- Al adresi kendin oku!.. Git!. 
f;ja~1rd1m: 

Neye caychn, yahu, dedim. Ne ol· 
dun birdenbire? 

Hatun bag1rch: 
- Goziin kor mil? Davetiyeyi oku 

da gor sade seni ~agrrm~lar. Ben da· 
vetli degtlim. 

Hatunun hakkl va~. Sahiden de 
yalmz beni davet etmi:;iler. 

Bizim bildik bu hik6.yeyi anlatlrken 
dinliyenlerden birisl atlldl: 

«- Ayni i~ te benim ba~una gel
di, dedi: Hem ben resmi bir baloya 
~agmlchm. Amma yalmz ben. Bizim 
madanu da adam yerine koymam1~-
lar .. 

Bu sozler tizerine bir u~iinciisu 

attlch: 
- Harem, selAmllk, dedi. Benim de 

b~1ma boyle bir ~ geldi.> 

• Ne di.igiine, ne baloya gitmedigim 
i~in bizi.m. hatunla aram1zda boyle 
bir i~ ge~edi. Ba~anndan boyle bir 
i~ gegenler d~iinsiinl 

Orhan Selim 
-.1nJ1UfflllllllllllUUlllllUllUlltllllllllllHlllllllUHllHllllllUUJlllllltltlUllUllJllllRlllHllluutmUllHIHlllHDHUHHlllUlllllHnn1u11111111HIUHI•-

CASUSLUGA KAR~I 
i ngiltere Malezyasmda bir Senga

pur vard1r. ingilterenin en buyi.ik iis
subal1rilcrinden biridir. 

Son gilnlerde h iikumet casuslara 
ve casusluga kar~ yeni tedbirler alch 
ve bir de kanun ~IkardI: Sengopur ve 
civarmda oturan kachn ve erkeklerin 
sa~lanm boyamalan, peruka takma
lan yasak. Bu yasaga muhalif hareket 
edenler casusluk cfumu ile divam 
harbe verilecekler. 

Peruka neyse, fakat sec; boyama~ 

run yasak edilrnesine kadmlar mem
nun olmasalar gerektir! .. 

POLKA DANSI 

<;ok gcngler bilmezler ama, klrk 
y~mdakiler hatirlarlar, bir zarnarun 
rwnbas1 bir polka vardl. Tyrolda bu 
dansm yiiziincii yil doniimii kutlula
myor. Polkayi 1836 da bir koylii icad 
etti bu dansm musikisini da Neurda ' . 
admda bir muallim yapti. Ismini Es-
moralda kaydu. 

Biiyiik ~ehirlerde polka oymyan 
kalmad1 ama, Bohemya koylerinde 
halkm en sevdigi clans hala polkadlr. 

ALCALA ZAMORA 

2 nci cumhu1iyetin birinci reisi olan 
Alcala Zamora, 13 iincu Alions dev
rinde hapsedilmi~ti. 

0 zaman kendisini Mad.ridin modern 
hapishanesine koydular. Onunla be
raber cumhuriyetin dahiliye naz1n da 
mevkuftu. 
Ge~en ~ubatta intihabatta kaybe

den Zamora bir yata binip deniz sefe~ 
rine <;1kt1. 

Avdetinde memleketini kan ve atef 
l~inde buldu. Evine gitti. Kap1yi a~
mad.llar: Amele ::Uleleri yerle~tiril

mi~ ... 
Evsiz, barks1z, yersiz ve yurdsuz kal

rn1~ buna derler i~te! .. 

~ • 
NE YAPACAKMI~? 

ispanyol asilerinin ~efi general 
Franko ispanyamn en mel?hur gene
rallerinden biridir. Kirk ya~mda iken 
erkam harbiye reisi olmu~tu. 

Bugiin klrk dart yc~dachr. 
Ge~enlerde genarale: cMaglllp olur 

da ispanyadan firara mecbur kalirsa
ruz ne yaparSlillz?:. diye sormu~ar, 

demi~ ki: 
- Frans1z miistemleke ordusuna 

gonullii nefer yazillnm!.. 
Fransada nefer olacagma, ispanya

da bir ferd olarak kalsaydl daha iyl 
etrni~ olmaz nuydI? .. 

RUSYADA NttFUS SAYIMI 
1937 ba~langicmda Sovyet Rusyada 

ni.ifus saytlacak. Memleket oyle vasi, 
niifus oyle ~ok, oyle dagnuktrr, kl bu 
i~, Sovyetlerin bai;mracaklan en gil-Y ~
lerden biri olacaktir. Yalruz Sovyet 
Rusyada bil.hassa tam ~imal tarafla
nnda gogebelik devam ettiginden sa~ 
y1m i~ine ~imdiden ba~lanrm~hr. 

Biitiin gayretlere ragmen, btitiin 
niifusun tam olarak tesbit edilemiye
cegi zannediliyor. 

KANATLI KUTUPHANE 
Bahri.m.uhiti atlas! iistiinde u~an 

bir kiiti.iphane var. 
Polonezyamn ilti kiigiik adas1, Vak 

ile Midruy yolcu ve posta tayyareleri
nin istasyonudur. Bu istasyon bekcile
rinden biri bir gtin tayyarecilerden 
birinden bir kitap isted.1. Bunun Uze.
rine oteki bek!Wiler de istediler. Bugiin 
Nevyorktan .kalkan tayyareler, 25 clld 
de k.itap allyorlar. Adalardalci bek~lle
re veriyorlar ve onlarm okuduklanm 
allp diger istasyonlara b1ralayorlar, 
donii~te brraktlklarm1 toplayip, bir 
evvelki istasyonlarla degi~tiriyorlar 
ve bu suretle dililyanm obiir ucunda
ki diyarlarda tek ba~ y~yanlar 
vakitlerini okumakla, hem de yen! 
eserler okumakla geciriyorlar ... 

Gemlikte Gazt M. Kemal okulu ii~ncii suuf ~ocuklan ders esnasmda 
hiriktirdikleri paralarma K1Z1laya b1rakm1~lard1r. K1ztlay heyeti ~uldara 
te~ekkiir kag1d1 gondermi~tir. Resim bu ~oculdann ogretmenlerile 
birlikte ~ekilrni~tir. -· .. ~·KAN··51z··c1·1-·~;.~ 

beoizsalik icin ye.g~ne deova kanl ihya eden ~1nn:p nt;'~('JITC'1'T~ p ~ ,,,<" 
r --·-•··-., a·-..h.,• ... -. ' :i 1 .. - • .... t:,..,':1' .. · ' -:. · , !.~\.·~~~ ·J "...J_i"' L -.J > .. .-. J 

AKfAM 

Giimriik 
muamelesi' 

BaZJ aksaki1klann diizel· 
tilmesi laz1m 

istanbUl giim.rtiklerini islah i~in bir
~ok tedbirler allndl. Fakat burada ya
pllan kolayhklar, diger yerlerdeki 
giimriik te~kilatl.Illil istenilen siiratle 
i~lememesi yiiziinden bazan bo~a gi
diyor. 

Gegenlerde A vrupadan gelen bir ka
g1d partisini clkarmak igin yapllan 
muracaatm vaktinde muamele gor-

Tepeba~inda tuluat gecesi 

Oyun son derece eglen
celi, herkes giiliiyor 

Seyirciler adeta sahneye ftrlayip Na1idi 
Fahri~, Halideyi kucakl1yacaklar 

memesi bun.a bir misaldir. J 
Bu kagidlarm giimriik muamelesinf · 

· yaptrrmak maksadile tahsisat almak 
ilzere ge~en cum.a giinii i~i takip eden 
miiessese miimessili tarafmdan y:tlch
nm telgrafile Ankarada gi.imriik u
mum miidi.irli.igiine miiracaat edilmi~
tlr. Bittabi, gi.intinde i~i bir neticeye 
baglamak maksadile boyle masrafll bir 
telgraf tercih edihni?tir. Fakat Anka
radan ancak i.ig gi.in sonra cevap gel
~. bu yiizden mallar mavunada faz- ) 
la kalarak liman i~letmesine 18 lira: fu
zuli istalya iicreti vermek mecburiye
ti hasll olm~ ve yagmurdan dolayi 
da kag1dlarm bir lasm1 islanarak ay-

rica zarara sebeb olm~tur. Diger taraf
tan deniz iisti.inde giimriik e~yasmm 
muam.elele1i burada gfunrtik idaresl 
taraflndan siiratle yap1Idlgi halde Mer-

kez bankas1 bu husustaki miiracaatlann 
miistaceliyetini nazan itibare a1rmya
rak siraya koymaktadlr. 

Bu da il?in uzamasm1 ve bo~ yere va
k.it kaybedilmesini mucip oluyor. 

Makanizmadaki bu aksakllklarm dil· 
zeltilerek alakaltlarm gti~liiklerden 
kurtartlmas1 l!zunchr. 

Kiirek yar1~lar1 
Birinci te~vik miisabakalan 

pazar giinii yapdacak 
istanbUl bolgesi su sporlan ajanll

gmdan: istanbul bolgesi kiirek mupte
di, kldemsiz, kldemli birinci te~vilt mU
sabakas1 16/ 8/ 936 pazar gilnii saat 
(9) da Yenikap1 - Kumkap1 arasmdaki 
sahada yaptlacakttr. Yan~ mutlak su
rette saat dokuzda ba~Iami., olacaktir. 
Muayyen vaktmda start mevkiinde 
bulunmayanlar ve lisans ibraz edeme
yenler yar1~a giremiyeceklerdir. Kliip
lerin bu hususu goz onilnde bulundu
rarak haz1rlanmalan teblig olunur.> 

Bu teblige eklenen programa gore 
yar1~larm hepsi i~in mesaf e 2000 met
redir. Federasyonun emri mucibince 
bir yan{lr;1 giinde ikiden fazla ya~a 
i~tirak edemiyecektir. Yalruz diimen
ciler bu kayittan mustesnadrrlar. 

Ankaranm nufusu 
Ankara 13 - Ankarada, son nilfwl 

saynmna gore 122, 720 niifus vardlr. 
Yi.iz y~rm ge~en 35 ~i bUlunmakta
dlr. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu ak~am nobe~i eczaneler ~unlar

dlr: 
~i~li: Pangalt1da Nargileciyan, Tak

sim: Limonciyan, Beyog!u: istiklal 
caddesinde Della Suda, Tepeb~nda 
Kinyoli, Galata: Hiiseyin Hi.isnu, Ka
s1mpa~a: Miieyyed, Haskoy: Aseo, E
min.Oni.i: Be~ Kemal - Mahmud ce
vad, Heybeliada: Halk, Buyi.ikada: 
Halk, Fatih: ~ehzadeb~da Asaf, Ka
ragiimriik: Ahmed Suad, Ba.klrkoy: 
HilAI, Sanyer: Osman, Aksaray: Et
hem Pertev, Be~ta.i;;: Silleyman Re
ceb, Kad.Ikoy: Pazar yoiunda Bifa.t 
Mumtaz, Modada Alaeddin, Uskiidar: 
imrahor, Fener: Emilyadi, Beyazid: 
Kumk:ap1da Belkis, Kil~i.i.kpazar: Ha
san Hulusi, Samatya: Kocamustafa
PO¥da R1dvan. Alemdar: Ankara cad
desinde E~ref Nei;;et, f?ehremini: Top
kap1da Nazrm. 

Olimpiyadlar 
Milletler arasi k.omitea.i fevblide 

tqlcilati a.ncak. KARDEKS (Kardex) 

fi~leri sisteminin tatbiki sayesind.e muvaf 1 

fak olmu~tur. Bu sistem, Olimpiyadlaran 

muvaffakiyetine i~tirak eden 52 milletin 
300,000 azasindan miirekkep maazzam 

tC§kilatm1 kay1t ve kontrol etmi~tir. Bun· 

dan dolay1 bu sistemin tatbik ve istim.a.li 
her yerde ve bilhassa memleketim.izde 
,... ...... -' ... :' - --- , • .. - · ..... : · 7-- ' :c,, ... 

Nasreddin piyesinden bir sahne: N~id Halide ve arkada~lan sahnede 

40 giin 40 gecelik eglencelerin en 
gil.zeli evvelki ak~am q:TulUat gecesi> 
oldu. $imdiye kadar hie; bir tiyatro
nun 'bu kadar gok seyirci toplad1g1m 
zannetmiyorum. Varidat azligmdan 
1?ikayet eden $ehir tiyatrosu ayda bir 
boyle bir tuluat eseri ~1karsa biltge
yi dogrulttu demektir. 

En on siralarda oturanlara bir goz 
att1m. Eski maarif vekili Esad, ileri
de hi~ bir eglenceyi kag1rmayan is
tanbulun me~ur noteri Galip Bin
gol ve re!ikas1, daha ileride gazetecl
ler, Ahmed ~iikrii, Abidin Daver .. 
k~ede biitiin Tl.irkiyenin ta
liini elinde tutan Tayyare piyango 
um.um mudiiru Fikri... 

Oyunun saat dokuzda b3.1?layacagi 
il~n e~ti. Saat dokuzu i;eyrek 
gei;iyor. HAJ.a. ortallkta bir ~y yok. 

Nihayet bir zil sesile perde a~1ldl .. 
c.Nasreddin Hoca> ismindeki oyun 
ba?ladl. 

Sahnede cski bir a~ina ... Halide ... 
Enfes bir anne roHi yap1yor.. hem 
de kimin annesi, yararnaz, arsiz, ter
biyesiz bir ~ocugun .. . Bu co~k Na
~it ... 

- Birader vallahi Halideyi gorece
gim ge~ .. ~u hale bak yahu .. ne 
oynuyor ... 

- Camm artik als1nlar l?U Halideyi 
f?ehir tiyatrosuna ... Yeri bir tiirlti dol
madl. 

Arkadan konu~anlara hak veriyo
rum.. Halidenin kocasma bir: 

- Herif .. herif oyle gozlerini de
virerek ilsttime yilrti.me ... Vallahi ~im· 
di baytlacagrm... deyi.p var ki mil
let! kahkahadan kmp ge~iriyor .. 

Oyun pek eglenceli ... Eski za.man· 
da den,et1i hiddetli, zalim bir dere
beyi. iki oglunu kendisl gibi cahll 
birakmak istemiyor. ikisini de <;ok 
okutmak lstiyor. Hatta ogullanndan 
birini hem doktor, hem avukat yap
mak niyetinde... <;ocuklarmm terbi
yesine de son derece itina: ediyor. 
Ogullarmm her hareketinden tuttu
gu hocalan mesUl addediyor. Mesela 
~ocuklan pencereden sar~ diye 
birinci hocayi derebeyi palasile ikiye 
bi~mi!?.. ~ocuklar habersiz sokaga 
~Iktl diye ikinci hocayi kuyuya at
nu~ ... c;ocuklar bahi;ede agaca ~lk

mi~lar. Derebeyi bu agaca u~cii 
hocayi as1p cesedini kurutmu9. ~im
di ~ocuklar bu lruruma, cesedi gO
rup yaramazhktan korkuyorlamn-1 ... 

Lakin ~uklann ikisi de: lmcaman 
heriL biri Na.pt, biri ~ka bir sa
natkir ... 

i~te Nasreddin Hoca bOyle bir be
lfill eve geliyor .. ~ocuklara hoca ta
yin edillyor.. ~ocouklar pencereden 
~oyle bir baksalar de-rebeyi hocayi 
~la ikiye bOl.ecek.. gocuklar soka
ga ~1ksalar hoca kuyuya attlacak, 
agaca ~alar cesedi kurutulacak ... 
Yani her i~in arkasmda bir oliim. 
var ... 

Derebeyi r;ocuklan Hocaya biralop 
sokaga ~yor .. zavalh Nasreddin Ho
ca tela~ ic;inde iken bir de ne gor
stin.. iki r;ocugun ikisi de koyden iki. 
km sevgili tutmw;;Iar .. ikisinin de 
' ··.: • ·-·::--·-·1 l· !··-- C"'n.,q.,, o1mns .. CO-

cuklan da, sevgilile1ini de eve getir· 
mi~ler... Hoca dell olacak ... Ogulla
rimn pencereden bile baktig1 igin 
hocayi kesen derebeyi ~imdi gelecek 
olursa... Bu kizlan ve gizli dogan 
<;ocuklan gorecek olursa .. . 

<;ocukiar korkulanndan klzlan, ~o
cuklan Hocarun odasma sak11yorlar .. 
derebeyi i~i hissetmi~ ... 

Velhas1l oyun son dereccde eglen
celi... Halk o kadar ho~larum~ ki ha
ni bir kat;; golden sonra stadyom sa
hasma frrlayip oyunculan havaya 
kald.lran seyirciler vardlr ya.. nere
de ise burada bUlunan tiyatro seyir
cileri de her perdeden sonra sahne
ye firlay1p Na.{lidi, Fahriyi, Halideyt 
kucakl1yacaklar ... 

Yalmz bir ~ey nazan dikkatiml 
celbetti. Bu esere ni~ln tulllat de
~ler... Nasreddin Hoca oyle bir 
piyes kl sozleri, jestlerl, her ~eyi mu
ayyen, son derece giizel, tiyatro tek
nigine gayet uygun, milkemmel, mo
dern bir sahne eseri... 

i?ehir tiyatrosunda sanat eseri diye 
oynanan nice piyesler varchr ki «Na.s
reddin Boca:> run yarunda tuluatm 
tUltiatld1r. 

Diin geceki piyesi N~t her yerde 
bir sanat eseri olarak oyna~bilir. 

Tiyatroda."1 sonra varyete numara
lan b~ladi... Bu gecenin ~erefine 

Tepeba.{ll tiyatrosu yeni yeni varyete 
numaralan haz1rlarrlli?, yeni cambaz
lar getirtmi~ti... 

Nihayet: 
- KaQumbabey ... Ka~umbabey ... 

Sesleri ... ispanyol ~antozii Julia Reis 
sahneye ~Iklyor ... 

i~te Tepeb~1 gecesindeki tuluat ve 
varyete gecesi de boyle ge<;ti .. 

Hikmet Feridun Es 

Otomobil kazas1 
l:?ofor Said.in otomobili Galatada Ok

~umusa caddesinde Jak adinda birine 
~arparak tehlikeli surette yaralam1~
tir. J ak hastaneye kaldmlllli9, Said ya· 
kalanarak tahkikata ba~lanm1!ltlr. 

Arasira zuhur eden 

Sonradan gormeler 
bazan cerniyete o kadar muzir hare
k'.etlerde bulunuyorl:lr ki insan bun
lar1, bu tiiremeleri di~ gicrrtllan ara
smda ezmek tstiyor. Bunlann ziippe
likleri, hopballklan ve mem1ekete 
olan fenallklan, israflan, ha~nhkla
n bii.tun cemiyeti sars1yor, sinirlendi
riyor. i~te bu fenaliklan en ince nok
talanna kadar tatll kalemile d~en 
Biirhan Cahit, Di.igun geeesi admdaki 
eserinde o kadar gi.izel tahlil etmi~ ki 
havadan kazamlan paralann nasll 
maceralar pe~inde eriyip gittigtni an
le.tmak suretile ahlald telikkilerdeki 
~iiriikltigil ignelemi~tir. Bu eser b~tan 
~ hakiki bir maceradir, bir mace
ra ki sonradan gorme tiplerin biitiin 
~irkinliklerini ortaya ~1ka~t1r. 
Biirhan Cahidin tahlilt romanlanmn 
en giizeli bu Diigiin gecesidir. Tl.irk 
edebiyat Mernin.in bu klymetll cildinl 
Ak~m matbaasmdan ve mu~llim 
Ahmet Halit ktitiiphanctinden teda
rik edebilirsinlz 
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BAt.CILIK: OKUYUCULARIMIZIN SORDUKLARINA CEV APLARIMIZ: MEYV ACILIK: Sansarlar 

BAt.LARDA TABRiBAT YAPAN SAi.
KIM GfiVEst VEYA KON~tI.ts 

BA~ERELERt 
tConchylis aDlbiJuella) 

Baglarda saunm g{ives1: 

Conchylis ambiguella l - Di~i kclebek, 
2 - Tlrttlb. u~ defa biiyiitiilmii~ hali, 
3 - Asma ~ubugu arasmda, koza i~eri
sinde krizalid hali, ii~ defa bilyiltiil
mii' 'ekli. 4 - Asma koruklan iizerin
de, a a noktalannda ha,ere yumurta
lan. 5 - Ha~renin asma ~i~klerinde 
a a noktalannda birakt1ft yumurta
lar. 6 - Erkek kelebek, di~iden biraz 

daha kii~iiktiir. 

Memleketimiz baglannda da tah
ribat yapan ko~lisler, bidayette, ni
san, mayu; veya haziran aylannda 
asrna tomurcuklarma, ~l~eklere mu
salla t olarak bunlan kemirmek sure
tile harap ederler. Bu h~re de yap
rak gilvesinin hemen ayni cesamet
tedir. 

Tirtillan: ~kilde gorilldiigu gibi, 
klrm1zt et rengindedir. B~1 siyah ve 
boynuzlu, 16 ayakl1 kurtlanrdanchr. 

Ha~erenin kelebegi: San, ust ka
natlan da ayni renktedir. 

Kanatlar iizerinde koyu esmer 
renkte ve genl~~e ~izgiler varchr. Alt 
kanatlan ise kUl rengindedir. 

Agustos ortalannda, ~lmdi, tane
Jerde koyu renkte gorillen delikler, 
sdyledigimiz h~erelerin teshile ol
m~tur. 

Ha~e "'lerin y~a tarzlan: Sal· 
kun gu vesi veya k~lislerin iki nesll 
varchr: Biri mayis veya haziranda, 
digeri agustoS ve eyluldedir. 

Yumurtalan: Kill renginde, gr1 
renkte olµp ayn ayn mevzu bulu
nurlar. 

Krizalitleri: Sanmbrak esmer renk
tedir. Koza i~erisinde bulunur. _ 

Kil.hiller, t;l~ek at;ma zamanmda 
zuhur ile telkihi mi.iteaklp di~ kele
bekle hall te~kkillde olan salklmla
nn iizerine ayn ayn yumurtalanru 
koyarlar. On be.!j giin sonra bunlar
dan trrttllar meydana gelir ve t;it;ek
Jeri mahvederler, Uraz ettikleri elyaf1 

DLONCEYE 

NARENCtYELER NASIL t;ooALm? 

istanbul, S. Klzllboga: 1 - ~ 
olarak gonderdiginiz t;i~ek, kurumu~ ve 
yapraks1z oldugundan, bundan bir 
~ey te~his edilememi~tir. Qit;eklerin, 
yapraklan ile ve kururarm~ bir hal
de elimize g~mesl 18.ztmchr. 

2 - Limon, portakal, mandarin, 
pergamut, ilh gibi narenciyeler diger 
aga<;Iar gibi, tohum, t;elik, ~1 ve dal
chrmalarile teksir edilirler. 

Yakm zamana kadar, narenciyeler, 
miinhas1ran t;elik dalchrmalarla tek
sir edilirdi; fakat, zamk hastal1gmm 
zuhuru tarihinden beri bilhassa ~elik
leme usulile i.iretilen nebatatta, zamk 
hastahgi ~ddetle ve salgm bir ~kil
de gortilmckte oldugundan, bu usul 
hemen hemen terk edilrni~tir. Bina
enaleyh narenciyclerde, mutlaka, to
hum vas1taslle yap1lan tabii teksir 
usulilnii tercih etmelidir. 

Narenciyelerin anac;1 turun<;tur ve
ya ii~ yaprakl1 yabani llmondur. Bun
lar uzerine ehli limon Rl?Ilamak ka
bildir. 

Bunlara tatbik edilen ~1, ekseri
yetle, durgun goz ai;;IS1chr. Bununla 
beraber ilkbaharda halem a.l}ISl da ya
p1labilir. Zamamnda, bu meseleye 
temas edecek yazllarumz inti~ar ede
cektir. 

IUAGNOLYALAR 

Be9ikta~. Hikmet Onol: Magnolya
lar, r;eliklerile teksir edilmezler; an
cak tohumlar veya ~1larlle teksir 
edilebilirler. 

Harabiyete yilz tutmu~ olan mag
nolyamzdan, en iyi te~ekkiil etmi~ 

t;it;eklerin, tohumlann1 toplaym1z, 
bunlar1, ilkbaharda bir klSlm bah
~e toprag1, bir klsrm funda topragi
le ~i.irtimi.i~ gi.ibre, blr mikdar da in-

ce kumdan milrekkep toprakla do
Iu bir tahta kasaya eklnlz, ~Ikacak 
fideleri, b~ka bir yastiga altn1z ve 
sonra parmak kalmllgma gelcek olan 
fidelerl, baht;enizin milnasip yerle
rine veya sokeceginiz agacm yerine 
dikersiniz. 

Bu suretle babadan kalma ve ha-

haririye lle taneleri bitbirlerine bag
layarak yuva yaparlar. Bunun i~in
de haziran nihayeUerine dogru es
mer larm1zimbrak renkte koza ore
rek krizallt olurlar. 

On be~ gun sonra temmuz nihayet
lerinde ikinci nesil kelebekler zu
hur eder, bunlar koruklara, i.iztimle
lere yumurtalanru koyarlar. Q1kan 
trrtlllar taneleri dcllk de~k yapar ve 
blrbirlerine baglayarak !evkalft.de 

KA DARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Eni~e, rlca ederim, bir mesele 
~ikacak ... Zarar yok .. iiQ, dort ay da
ha beklcrim ne olurl .. 

- Hayir! .. Bu aym sonunda evle
neceksiniz ben oyle istiyorum! .. 

Bedrinin gozlerl oylc korkun~ par
hyor, sesi o kadar boguk t;1k1yor kl, 
ne Hikmet, ne de klz tek blr cevab 
veremiyorlar, susuyorlar... Yiiziinde 
hep o kan~k ve derln ~izgiler . . . Klr 
sat;lan bilsbiitiln ~kaklannm iizerine 
du~yor ... 

- Hikmet, ne vakit doneceksin sen? 
- Agustosun on be~nde ... 
- Demek daha otuz be~, kirk giin 

kadar var!.. 0 halde agustosun _yir
misinde evleniyorsunuz! .. 

Ktz ba~1m denize dogru t;evirmi~, 
kar~1da, dumandan beyaz bir Qlzgi ha
linde uzanan sahilleri seyrediyor ... 
Gozleri hAla islak... Dl~lerlle mendi
linin ucunu 1smyor... Cevab vermi
yor... Boyle bir t;ok dakikalar ge~
yor ... Bedri Hikmete doniiyor: 

- Hikmet, haydl istersen Hristosa 
kadar clkallm, biraz ~amlann altm-

Tefrika No : 43 , ___ r 

da oturur, tcmiz hava almz ... 
Hikmet; k1za baklyor ... Korkak bir 

seslc: 
- Billend, gidelim mi, ister misin? 
- Gidin slz! .. Benim ba~1m agn-

yor ... Burada beklerlm sizi!.. 
Bedri, ona dogru yurliyor . .. Dudak

larmda sillk bir gill~.. . Karde~lnin 

gonlilnu ~Imak istcdigi bcllll .. Baln~
larm1 tathla~tirmnga cal1~1yor ... Yil
ziinde ince !;izgiler! .. Onu birdenbire, 
bileklerinden ya!mbyor... <;eklyor 
kendisine dogru! .. 

- Dur agabey, camrm ac1tiyorsun!.. 
Bedri dlnlemiyor, elini klztn dalga 

dalga m;an, lavnlan sa~lanmn aras1-
na koyuyor... Kan~tmyor, ~kiyor 

sa!(lanm 1 .• 
- Of ngnbey, b1rak beni rica ede

rim. 
- Hele bak ~unal .. Nasil da slnlrli 

sinirli cevaplar veriyor ... 
- B~1m agnyor diyorum agabey! .. 
- Daha ft.Ia. ya! .. c;am havas1 iyi 

gellr ac;1hrsm !. . 
- Gitmek istemiyorum ..• 

rap olan agac1 idame ettirmii; olur
nuznu. Klymetli olan eski magnolya 
agactn1 da, kuruttuktan sonra, ma
rangozlara satar, bu ~ekilde istifade 

GOZ A~ILARINDA KULLANACAGI- DERiLERi NASIL y(jztiLUR, BUNLAR 
NIZ G0ZLER1 KALEMLERDEN NE ~EKiLDE KIYMETLENDiRiLiR? 

edersiniz. 

JNCiRLER NEDEN KURTLANIYOR? 

Bogazi<;i, Cemil: incirlerinizin kurt-
Ianmasma sebep, zamanmda top-
Ianmamasmdan, yanllp h~relerin 

tasallutuna maruz kalmasmdan 
lleri geldigini zannediyoruz . Bi
naenaleyh, aga~lanmzdaki lncirle-
ri, her giln gozden ge~irerek, olmu~ 
olanlari, hemen toplaylillZ, sinekle-
rin, h~relerin hilcumuna b1rakma
yiruz. 

Tavsiyemiz hakkmda bir fikir 
edinmi~ olmak i~in, dort be~ incir 
meyvasm1 bir tillbent kese ile muha-
faza al tma ahruz, goreceksiniz ki in
cirler kurtlanmazlar. 

Yapacag1lllz bu tecbriibenin neti
cesini gene bize blldirmenlzi rica 
ederiz. 

- ~ - -

AK$ AM' an 
Ziraat mOtehass1s1 

a rilerimizin suallerine cevap verecek 

(AK.SAM) m ziraat miiteh8.8S1s1 
her nevi ziraat bahislenine dair aoru
laca~ auallere cevap verrneye ba
zirdar. 

Gonderilecek mektuplann iizeri
ne (<;if~ye mahsus) kelimesinin 
ilavesi liz1md1r. 

Okuvuculanm1z hoer haftia. bu aii
tunlarda ziraate ait muteaddit ya
zalar okuyacaklar ve mtitehass1s1m1• 
za sorduklan meselelerin cevapla· 
nm bulaca.klardar. • 

NASIL AYIRMALIDIR7 

p;\~;:ii Agi~~ :: ~ f. 
.~ ••• .:.Jct gozler. ti ~;r ~ / 
gozden bir bu<;uk · · ~\IJ 
santimetre al- A • 

tmdan t;akl ile 
ufki olarak ve klSlm odunla be
raber kesilir, goziln 2 - 3 santim 
yukansmdan bu yanga amut va
ziyette FF noktalarmdan r;ak1 ile 
kuvvetlice bas1larak kesilir ve H gO
zil daldan bu suretle <;lkanlrm~ olur. 

Kesilen goztin odun k1sm1 fazla ise, 
bu odun <;1kan1Jr. Ancak !(Ikarmada, 
goziln altmda bulunan ve cerstime 
denilen ufak tirnakc1gm kopanlma
rnasma dikkat etrnek laz1md1r. Cer
silmc>si kopmu~ olan goz katiyen tut
maz. Bundan sonra a.l}I yap1Iacak 
yabani dal ilzerinde yap1lan T ~eklin
deki yank i<;erisine H gozti konur ve 
evvelce tarif ettigimiz ~ekilde bag
lan1r. 

Durgun goz W}ISmda goziin Y yaprak 
sap1 (~yet ~1 tutmu~) saranr, 
ufak bir dokunmakla dil~cr. Yaprak 
veya dal sap1 dil~mezse, yap1~1k kahr
sa, o vakit goz de tutmarnI!i demek
tir ki, bu halde mevslm gec;meden tek
rar W}Ilamak laz1mdlr. 

A~1 baglan a~1dan 15 - 20 giin son
ra - bogulmamas1 i<;in - <;6zill ilr. 

Durgun goz ~is1 yap1lan fidanlar 
ertesi sene ilkbaharda, don tchlikesi 
zail olunca, 10 santim yukarISmdan 
~ekil B de oldugu gibi kesilir ve sii
ren goz 15 santim kadar olunca, dik 
olarak birak1lan ve bmak tabir edi
len, yabani klsma baglamr ve bun
lar etrafmda silrecek yabaniler de 
nesgin yukanya dogru cezbini te
min i<;in bir milddet b1rakll1rlarsa 
da, bilahare bunlar da 15 santim ka

Oil dar olunca, bunlarda da u~ alma: ya
Gazetemizde inti§ar p1hr ve ii~ siirgiin bll"alalarak diger-

&ii- - -- . a 

eden ziraat yazilannin Ieri kamilen kesilir. 
A~1 siirgilnu 30 - 35 santim kadar 

iktibas1 ve kitap, risale olunca timak ilzerindeki yabant siir-
§eklinde ne§ri hakk1 mah- gilnlerin hepsi tamamile dibinden ke-

silmelidir. 
fuzdur. Bazan kayis1, elma, armut, ayva 

= n 

ziyan yaparlar 
Nihayet bag bozumunda ~ubukla

nn altma, hereklere saklanarak bu
ralarda kesif n~li blr koza orilp 
krizalit halinde ~1 ge~irirler ve er
tesi sene ilkbahannda tekrar yuka
nda soyledigimiz ~ekilde tahribat 
yapmaga b~larlar. 

Bunlarla ne ~kilde miicadele ya
p1lacagm1 ikinci bir yazim1za bira
klyoruz. 

GOzleri dumanll dumanll bak1yor ... 
- Ne demek gitmek istemiyorsun, 

burada yalmz kalamazsm ynl 
- Ni<;in kalarmyorum? 
- Olmaz! .. Hem soylesene Billend; 

bugiinil bize, zehir ctmek i~ln mi gel
din buraya sen! .. Gill bakayim biraz! .. 
HiQ yak1~yor sana somurtmak! .. 
Oyle virkin oluyorsun ki! .. 

- Birak agabey bcni! .. 
Bileklerini s1k1yor ... Sa!(larm1 t;eki

yor, Qenesinl kaldmyor .. . 
- Gill diyorum sana, haydi gill! .. 

Gill ki, yanaklannm ortas1 Qukur !(U
kur olsunl.. Ytizilne renk gelsin!.. 
Gozlerinin i<;i parlasm! .. Sen benim 
blr tanecigimsin, sen benim gilne~ 
renkll, alev dudakll, birlcik karde~im
sinl .. Beni i.izmek i(;in mi ooyle yap1-
yorsun! .. 

Kolundan ~ekiyor: 
- Haydi bakalrm mar~. gidlyoruz! .. 

Derd dinlemiyorum! .. 
- Agabey! .. Agabey! .. 
Siiriiklilyor . .. Klzm saQlan, ruzga

ra tutulmu~ bir bulut yigm1 gibi dal-
ga dalga u~uyor, dagihyor .. . 

Merdivenlerl !(tklyorlar ... Koridor-
lan gec;lyorlar ve biraz sonra bir ara
baya atllyarak Hristosa dogru tirma
mp gidiyorlar ... 

iki ak~m sonra... Gilne~, k~ 
ufuklann arkasmda kayboluyor ... De-

gibi neviler, diizgiin biiyilyemedigin
den, ~ilan, bir kaz1ga baglama11dlr. 
A~1lar boyland1k~a herege baglan1r
lar ve govde i.izerlnde stirecek yan 
dallarda ut; alma yap11Ir. 

GOvde kuvvetlendik~e. bunlar da 
tamamen budanmalJdlr. Qilnkil bir 
senelik ~111 fidanlarda yan dallann 
bulunmas1 dogru degildir. 

A~1s1, siirgilnleri, o sene i~inde ol
duk~a bilyildiiklerl takdirde, b1rakt
lan bmaklar, 15 temmuzda mahal
linden, tamamile kesilir, iizeri de kes-

niz ve daglnr k1pk1rrruz1. .. Kil<; ilk, be
yaz dalgac1klann uzaktan ugaza ak
seden seslerini i~itiyoruz ... Hafif bir 
ak~am rilzgan esiyor ... c;amlar, ten
ha vc sessiz! .. ~1klnr yolunday1z ... 
S1k <;am dallarmm altmda, binlerce 
ku~ yuvasmm biribirine eklen~l gibi 
uzayip giden Biiyukadanm bu buyiik 
ve me~hur yolu, bu aksam o kadar 
tenha ki! .. Uzerinde tek bir insan gol
gesi dola~m1yor... Yalmz Bedriyi gO
riiyoruz!.. D::i.lgm dalgm yiirilyor ... 
Arada Sirada ba~1m kaldtrarak bir 
c;nm dalmm arkasmdan yava~ yava~ 
esmcrle~en Marmaraya bak1yor! .. Ke
narlan kmk, tistii puslanm1~, bu
yilk bir ayna gibi kocaman bir denlz! .. 
Yilriiyor... A~lklar yolu!.. Mehtaplt 
yaz gccelerlnde, sevi~enlerin yild1zlan 
scyre r;1kbg1 bu topraklan san yol; bir 
derenin ak1~ gibl, blr ~k zikzaklar 
t;izerek, klvrlla klvnla, klrlla klnla, 
Bilyilkadamn Marmaraya hft.kim, bii
tiin tepelerini a~r. sonra gilzel bir 
bilkiilil~le yolunu degi~tirip s1rtlardan 
a~ag1 iner ve daglardan akan sularm 
denizlere kavu~asi gibi o da bin bir 
naz ve bin bir k1vnll~la asfalt cadde
lere kan~1r, gider! .. i~te Bedri, yolun 
uzerinde yi.iriiyor ... c;ok dalgm bu ak
~am ... Gozleri dumanla1.. . Elindeki 
bastonu sinirli sinirli yerlerde silrii
nen !;akll ta~lannm iizerine vuru
yor... Her taraf karanyor... Uzaklar-

Evvelce tarit et- l 
tigimiz ~ekilde t 
sansarlan ya- "' 

ka11yarak, ktimes 
hayvanlarm1 bu " 
tahripkilr hay-
vanlardan kur
tarmak i~in, ka
panlarla yakah 
yacag1m1z san- 1 

sarlarm derile-
1ini yiiziip k1y-
metlendirmek, bunlan asgari 8 - 10 
liraya kadar kurkc;illcrc satmak ka
bildir. 

<;arpma kapanlarla yakahyacagi. 
mz sansarlan, tarif edeceglmiz ~ekil
dc yilzmek Ia.zimd1r. 

~ayet, yakalad1gm1z sansarlar, can-
11 ise, bunlan, evvela, zchirli yem 
vermek suretile oldurmek, ondan son
ra yilzmek lazimdir. 

Sansar derileri ~u suretle yi.iziilebl
lir: Evvela: Hayvanm ard bacaklan-
111n ic; ve tabanmdan b~layarak kuy
rugunun dibinden gayet ince ve kes
kin bir <;ak1 veya bir jilet ile kes
meli, sonra o kesik deriden parmak 
ucile kuvvetlice, deri ile vucudu ayir
rnah, bu ameliyeyi ard ayaklan ve 
kuyrugu aymncaya kadar yapmah, 
ondan sonra deriyi tersine ~evirerek 
ba~ tarafa kadar tulum ~eklinde ve 
hie; bir tarafm1 yirtmadan, zedeleme
den, ~ekllde goriildilgu gibl, yl.izmeli, 
deri tamamen vucuttan ayrilmca de
rinin ic; taraf1 derhal tuzlanmall ve 
~ekilde gorilldilgii gibi buru~ma
rnak, iyice gelilrni~ olarak kalmak 
i~u, tahtadan yapllm1~ kamab blr 
gergi kallbma koymali ve bir iki giin 
go~geli bir mahalde kuruttuktan son· 
ra terbiye edilmek veya dabagat ya
p1lmak i.izere kurk~ilye vermek veya 
satmak lazimd1r. 

Yaknlamp Oldiiriilm~ sansarlan 
on saatten fazla, oldugu gibl birak
mak katiyen dogru degildir. Zira bo
zulur ve kokarlar. 

Sansar derilerinin, bu mevsimde, 
maaleesef laymeti azd1r, ~ilnkii, bu 
mevsimde derilerl tiiysiizdiir. Sansar 
derilerinin en makbul bulunduklan 
zaman la~ ve ilkbahard1r. Maama-
11~1. bu mevsimde canl1 olarak yaka
hyac:ig1mz sansarlan sonbahara ka
dar besleyip badehii derisini yiizmek 
ve o suretle kiymetlendinnek daha 
dogrudur. 

........... "'"'''''"' ........ """""'""''"'"'''"'"" ............. .._ 
kin bir raspa ile temlzlenir ve nesg 
faaliyeti duruncaya kadar, bmak ya
ras1 da tamamile kapWm1i; olur. 

Bu suretle yabanl rneyva fidanlan 
usulil dairesinde ~Ianarak tekamiil 
ettirilmi~ ve ehlile~thilmi~ olur. 

da pmldamnga ba~llyan, kilt;uk, sihk 
i~klar! .. 

Birdenbirc sagdaki patika yolundan 
bir golge b liriyor ... Ku<,;uk, kIVIak, 
~apkm bir golge! .. 

- Bedri bey!.. 
Bed1i heyecanla ba~m c;evlrlyor: 
- Ooooo! .. Nesr·n hamm siz mist· 

niz? Ne ar1yorsunuz burada yalruz ba
~ruza!.. 

- Tura t;1ktun .. 
- Bu vakitte insan boyle yapayal-

mz dag yollanndan dol~arak tur ya.
par mi? 

- Ba~a ~are yoktu. 
- Ne demek baska <,;arc yoktu? 
- Sizinle burada kar~Ila~bilmek 

1<,;in o kestirmc yollardan gelmek ical> 
ediyordu. 

- Gene t;apkm <,;apkm konu~aga 
ba~ladm! .. 

- Sizln otelden ~ktigiruzi gordiim. 
Ben de hemen pc~inize tak1ld1m. Son· 
ra tam kar~mza t;1kmak i<,;in bu yo
ku~tan a~ag1 indim. 

- Mademki benim otelden t;lktigt
m1 gordiin, ni<;in yamma gelmedinl 
Beraber yiiriirdiik! .. 

Klz, kahve renkli gozlerini uzun kir· 
piklerinin arasmda parlatarak Bedri
nin gozlerinin i<,;ine baklyor ... 

- Yanm1za gelseydim muhakkaJc 
bir bahane bulur, beni goturmezd.J. 
niz!.. (Arka.Sl var) 
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~anl1 bayrag1m1z olimpiyad 
§eref diregine nas1l ~ekildi? 
Y a~ar: " Bana verilen me,e ~idan1n1 Atatiirke takdim 

edecegim onu ancak ulu Onder biiyiitiir n dedi 
Berlin 11 (Hususi muhabirimiz.. 

den) - Bugtin grekorumen giire~ 
Jeri birinci, ikinci, ii~tincilleri i~in 
Olimpik seremonu yap1ldI. 

61 kiloda Ya~ar dtinya birincillgi
ni kazandlgmdan ~eref diregine bi
zim de bayragmuz ~ekilecegi daha 
evvelden malfunumuzdu. 

Berlindeki biittin tiirkler, tahsild& 
bUlunan talebeler, sporcu kafilemiz, 
halen Almanyada bulunan Galatasa
ray izcileri bir grup halinde toplan
m1.;; muayyen vakti bekliyorduk. Bek
ledigimiz an yakla~t1. HoparlOlerden 
~u sesi duyduk: 

.-Attention! Seremonie olmpique 
protocolaire>. 

Bu sesten sonra herkes ayaga kalk
b. Onde 56 kilo birinci, ikinci ve i.i~iin
ciisti oldugu halde olimpiyad komi
tesi !'eisi, defne dalmdan yapllmli;; i.i~ 

ta~ ta~1yan ilr; Alman klz1, halkln 
dikkat kesilmi.;; gozleri oni.inde ~eref 
kiirstisiinc dogru ilerlediler. Kiirsuye 
~1kan ~ampiyonlara Alman kl.zlar1 
ta<;Ianm giydirdl, olimpiyad komi
tesi reisi de madalya ve hediyelerini 
vererek kendile1ini takdir ve tebrik 
etti. Dinledigimiz Macar milli mar· 
filndan sonra, sira 61 kilonun Olim· 
pik merasimine gelmi.;;ti. 

Hoparlorlerden gene ayni ses: 
cAtansiyon! Seremoni Olimpik pro

tokcler.> 
Gene herkes ayakta.. biz de ayak

tayiz .. Hepimizin kalbi ~arp1yor, kiik
reyecek bir aslan gibi cigerlerimiz 
dolu. i~te ~ampiyonlar <;1klyorlar. 
Ortada Yai;;ar, sagmda ikinci Fenlan
diyall, solunda ·aa uc;iincii :tsvegli ol· 
dugu halde ~eref ki.irstisiine dogru 
ilerlediler. Halk ~ampiyonlan g1Igm
ca alkI~l1yor 

Ya~ar ortada mtitevaz1 bir eda ile 
YiiTiiyor. Gene hoparlor ·soyli.iyor: 

61 kiloda olimpiyad birincisi Ya
~ar Erkan Tiirk! > Y~ar, kendine 
defne dalmdan tag giydirecek Alman 
lnzma ~eref kiirsi.isiinden, vakur ve 
masum bir tavrrla ba~1ru egiyor. Ya· 
~ar taclIU giydi. Olimpiyad komitesi 
reisi de elini s1karak altm madalya
Slill ve bir saks1 i<;inde bir me~e ft. 
dam verdi. Bu seremoni bu ~ekilde 
bittikten sonra nuzika istiklfil mar· 
~1zi ~almaga ba~ladI. Biz de hep 
bir :-,.gizdan: 

Korkma sonmez bu ~afaklarda yil
zen al sancak ... 

Diye milli mar~1m1zi gogsiimiiz ka
bara kabara, soyledik. Halk, Nazi usu
lii selUmla bayragmuza biiyiik bir say
gi gosterdi. 

YA~ARIN iHTiSASLARI 
Merasimden sonra Ya.;;arla gorii~e

rek ihtisasatim sordum. Klsaca de
di ki: 

«- <;ok heyecanliyirn, olimpiyad
larda ilk def a birincililc direginde 
bayragzmzzi dalgalandzrmak $erefine 
ula$tigzm i~in qok bahtiyamn. Bana 

verilen, me$e fidanmz Atatilrke, Ulu 
Onderimize takdim edecegim. Onu, 
ancak ben degil, o biiyiitilr. Yurdu
mun spordaki mevkii de, me$e gibi 
dallansm, budaklansm, kok salsin 
ve ondan daha qok ya$lansm». 
AVUSTURYA lUiLLi TAK.11\U, PO
LONYALILARI 3 - 1 NASIL YENDi? 

Bt:giin, 1936 Berlin olimpiyadlan
nm ikinci ·domifinal magi Avustur
ya - Polonya milli taklmlan arasm
da oynandl. 

*** 
Avusturya - Polonya mac;ma saat 

tam 17 de bir ingiliz hakemin ida
resmde b~landI. Saha gene bermu
tat kalaballk. En a~ag1 yiiz yirmi 
bin seyirci Y ~r. 

A vusturya daha seri olmakla be
raber, Polonyahlar daha giizel oynu
yor. Avusturyalllarm seri oyunu, Po
lonyaltlarm s1kI miidafaas1, biraz da 
sert oyunu kar.;;1smda neticesiz kald.I. 

Oyunun otuz dakikas1 hemen he
mcn Polonyalllarm hakimiyeti al
tmda ge~ti. Avusturya kalecisi cid
den muvaffak kurtan~Iar1yla taknm
m btiytik. tehlikelerden kurtardl ve 

• 

~anb bayraimnz, Berlin stadmm ~eref diregmd.e 

~amplyon Ya~ verilen m~e fidant 

~ok a~landI. 
20 nci dakikada A vusturyalllann 

santrforii, ortalardan topu ,;;ahsi bir 
gayretle Polonya kalesi oniine ka
dar indirerek, topu saga ge9irecek
mi~ gibi yaparak ani bir ~tit ~ekti. 
Umulmadlk zamanda attlan bu i;;ii: 
tii Polonya kalecisi gafletle tutama
dl. Boylelikle ilk golii yedi. 

Bu golle Polonyalilar biraz sarstl
d1lar. Ve oyunun sonuna kadar 
Avustmya llakimiyeti altmda kaldI
lar. Bu Siralarda gol yememele1i bi
raz da ~anslan eseri oldu. Ve ilk dev
re Avusturya hakimiyeti altmda de
vam ederken, Polonyamn 1 - O mag
lUbiyetile bitti. 

iKiNCi DEVRE 
ikinci devre: Oyuna Polonyaltlar 

ba~ladllar. Polonyalllar W sistemi 
oynuyorlar. Sag ve sol i~leri ileri ve 
geri gidip gelerek, hem miidafaaya, 
hem de forvete yard.Im ediyorlar. On
larm bu giizel tabiyesi, teknikten zi
yade viicutla oynayi.;;Ian Avusturya
I1larm gene tehlikeli dakikalar ya
~amalanna kafi geldi. 

Ne gare ki, diin oynayan Norve~li
ler kadar talisiz olan Polonyaltlar 
oyunun sekizinci dakikasmda ikinci 
bir gol daha yemek bedbahtllgma ug
radllar. 

Gol, A vusturya or ta muhaciminin 
sag i9e, sag i~in de sag ag1ga verdigi 
pastan, sag ac;1gm' attigi slkl bir ~tit
le oldu. 

Giizel oynadlklan halde maglup 
vaziyetten kurtulam1yan Polonyahla1· 
sinirlendiler. Sert bir oyuna ba.?la-

dllar. Bu ser t ve favullii oyunlan on
lara; ~ok tehlikeli dakikalar y~attl. 

Bu arada A vusturyal1 bir oyuncu 
da sakatlanarak oyundan g1kt1. 

Polonyalllar magl'Op va.2iyette bu
lunmalarma ragmen, oyuna eks~rl
yetle h!kim oldular. Bir c;ok ak:mla
nru, Avusturyal1lar ancak kornerle 
durdurabildiler. Fakat Polonyahlar 
bundan da istifade edemediler. n .. 

Buna mukabil, A vusturyal1 sag ve 
sol a~1gm seri ini~lerle kale oniine 
kadar indirdlkleri hiicumlar, iig orta
run slk1 ve ~ok zamanmda isabetli 
~iitlcri, az olmakla ber aber ~ok daha 
korkung dakikalar yarattl. 

29 uncu dakikada giizel bir ini~ 
yapan Polonyalllar, topun direge 
~arpmasile pek ~anssizca bir sayi ka
~rrdllar. Bundan bir dakika sonra 
sag a~1gm ayni yerden, ayni ~ekilde 
ind\rdlgi topu , gene sag igleri s11n 
bir h amle ile igeri a tarak ta.kmuna 
bir gol kazandir d1. 

$1mdi vaziyet 2 - 1 Avusturyahla
nn lehinedir. 

Halk burada iyi hareketleri alln~
la, kaba hareketleri de ishkla kar~1-
llyor. 

ikinci devrenin 38 inci dakikasm
da Polonya sol a~1gmm ortaladlg1 to
pu, A vusturya kalecisi kale sahas1 
icinde havada tutarken, Polonya sol 
i~i kaleciye ~ok sert bir ~ekilde ~arp
ti. ikisi birden kale onfule dil~til. Sol 
ic;, bay1lan kalecinin ellerinden topu 
ayagile 91kararak aglara taktiy
se de, hakem daha evvelden favul 
vermi~ oldugu i~in bu goli.i saymadi. 

Beraberlik tchlikesinden kurtulan 
Avusturyahlar btiytik. bir azimle oy
namaga ba.;;Iadllar. 

Avusturyalllarm her zaman 30 -
35 metrcyi bUlan tac; at~Ian son da
kikada biiyiik bir i~e yaradl. Sag ha
fm bila mubalaga 35 metre att1g1 bir 
tag ab~m1 kapan Avusturya orta 
muhacUni, topu si.ire siire bekleri ve 
kaleciyi de atlatarak oyunun en 
son dakikasmda tigtincil bir gol yopti. 
Ve oyun da 3 - 1 Avusturyahlarm 
lehine bitti. 

$imdi finale Avusturya - italya ta
k1mlan kalnn~ bulunuyor. Bunlar 15 
agustosta finali oyn1yacaklardlr. 

BiSiKLETTE ONUNCUYUZ 
Oozle kestirilemiyen bisiklet neti

celeri, diin gece filim gorilldiikten 
soma katiyetle anla~lld.I. 

3 salise farkla Tal!t onuncu gel
di. Dtinya birincileri arasmda, 100 
kilometrcde yanm metre farkla onun
cu gelen Talat her cihetge takdire se
zadlr. 

Yabanc1 dlyarlarda temasnmz1 
arttrrdllq;a, bir giin ba~ta gelecegimiz 
i;;uphesizdir. Ahmed Adem Gogdiim 

----------- - -- -

t!lahife 'r 

Bogazlarda Tiirkiyel Oogrulugu ~iipheli 
hakimiyeti ne bir haber 

demektir? 
(Ba~ tarah 1 inci sahifede) 

h erhangi bir vatan pargas1 gibi, dti~
man tecavi.izlerine kar~ mildafaa et
mekle kalm1yacag1z, kabuI ve imza 
ettigimiz ~artlar dahilinde, biitiin 
diinya devletlerinin ~aklarm1 da ko
ruyacag1z ve o deniz gegidini, icabe
derse, milletlerarasi hak ve adalet na
mma silahla kapatacag1z. Bunun i~in
dir ki Montro mukavelesi Tiirkiyeye 
cihan politikasmda - diinyarun bai;;
ka bir tarafmda e~i olnnyan - tariht 
blr vazife vermi~tir. Bu vazife bir sulh 
vazifesidir. <;ti.nki.i, herhangi bir harb 
zamamnda Ti.irkiye Bogazlan, bogu
~an devletlerin gemilerine kapamak
la, bu harbi Akdenizden Karadenize, 
yahut Karadenizden Akdenize bula~
t1rmamayi taahhiid etmi~ bulunuyor. 

Harbe giri~mi~ devletlerin gemileri
ne Bogazlan kapamak vazife ve me
suliyetini i.izerine alan Ti.irkiye, diln
ya vaziyctini ve uzak yakm biitiin ih
timalleri goz oniinde tutarak, Bogaz
lardaki mutlak hakimiyetine en uy
gun bu ~ekli bUlmu~ ve Montrode, hig 
umulmayan bin bir menfaatin c;arp1~
mas1 i~inde, getin mticadelelerle bu 
neticeye varm1~t1r. 

Bogazlarm, harbe giren devletler fi
lolarma kapanmasmda, malfun oldu
gu iizere, iki istisna vardir: Biri, te
caviize ugram1~ bir devletin yard1m1-
n a gitmek igin Milletler Cemiyeti ta
rafmdan karar verilmesidir. Tecavil.ze 
ugrayan bir devlete silahla yard1ma 

karar verildigi Milletler Cemiyeti ta
rihinde gorillmii~ bir ~ey degildlr. 
Bununla beraber, bu ~art Milletler Ce
miyeti bakrmmdan Tiirkiyenin ehem
miyetini bir misli daha artt1rmakta
dlr. 

Tiirkiyenin roll.inti biiyti.lten ve ken
disine Akdeniz - Karadeniz birlik po
litikasmda her zaman ve behemehal 
goz oniinde tutulacak bir bag, bir 
koprti vazifesi veren hukti.m, mukave
lenin on dokuzuncu maddesinde ya
zl11 olan ~arttir: Bu ~arta gore, ara
larmda kar~lliklI. yardun misaki bu
lunan devletlerin, birbirlerine yardl.m 
etmek iizere Akdenizden Karadenize, 
yahut Karadenizden Akdenize gec;
meleri i~in, bu mlsaka Tilrkiyenin de 
dahil olmaSl ~arttrr. ic;inde, Tiirkiye
nin de yardlm taahhiidii olmayan 
misaklar icab1, bir Karadeniz devleti 
A.kdenize, bir Akdeniz devleti Karade
nize - harb zuhurunda - yard.Im yolla
yamaz. Bu demektir ki Akdenizle Ka
radeniz devletleri arasmda, yani Ak
denizin ~ark tarafm1 alakadar eden 
politikada, Ti.irkiyenin sozi.i olmad1k
~a, yapilacak tertipler ve anla.;;malar 
manasizdir. 

Biitiin bu mukavele hi.ikiimlerinden 
ba.;;ka, Tiirkiyenin Bogazlan tal1kim 
etmi~ olmas1, her hangi bir ihtilaf 
arunda, Bogazlardan gec;mekte men
faati olanlan - mukavele ahka1ru ne 
olursa olsun - Tiirkiye ile dost olm1ya 
manen mecbur kllar. Tarihin gtizel 
bir tesad\HU, daha dogrusu Tiirkiye
nin harici siyasetinin on tig senelik 
iyi idaresi neticesidir ki btitiin karade
niz devletlerile dost olu.;;umuz Bogaz
lardaki vazifemizi hem kolayla~tir
makta, hem de bu vazifenin degerini 
arttirmaktad1r. Nihayet, Ti.irkiye Ka
radenizdeki dostlannm emin ve kuv
vetli bir serhad kalesi olmustur. Bii
yi.ik vc dost kom~umuz Sovyetler, bun
dan dolay1, Montro zg,ferinden hakh 
olarak, bizim kadar sevindiler. Sirf 
Tiirkiyenin emniyeti endi~esile ve Tilr
kiyenin arzusile toplanrm$ olan bu 
miihim konferansta, Ti.irkiyc, dostluk 
hislerini temamen ispat etmi~, Sovyet 
Rusyanm Karadenizdeki hususi va
ziyetini, ~etin miicadelelerle, kabul et
tirmeye muvaffak olmu~tur. Roman
ya, milttefikimizdir. Balkanlardaki 
mukadderatmda Tiirkiyenin diirilst
liigilne, sad::i.katma inanmas1 tabiidir. 
Bulgaristanla miinasebetlerimiz c;ok 
dostanedir. Montrode Bulgar heyeti
nin Tiirkiye Cumhuriyetinin dilrtist
liigiine tam emniyetleri oldugunu 
daima ilan ederck tiirk tezinin mi.ida
faasm1 ac;1k bir hi.isnii niyetle teshil 
ettiklerini soylemek kadir~inashk 

olur .. 
Hiilasa olarak diyebiliriz ki bugi.in 

tatbikine ba~lad1g1m1z Bogazlar mu-

(Ba!1 tarab. 1 inci sahifode) 
reden ayr~tr. Bu arada sekiz nak
liye tayyaresi vardir. Tayyarelerder. 
bir lasmmm i spanya b tikumetine, 
bir lasmnun general Frankoya gonde
rildigi zannecliliyor. 

Gazetelerin bu husustaki yazilan 
iizer ine ingiltere hiikum et i t ahkikata 
baslanustrr. . ' . 

Paris 14 - Fransadan gonderildigi 
zannedilen 16 tayyare Barselona gel
mi~lerdir. Pilotlarm muhtelif milletle
re mensub oldugu soyleniyor. Bir r i
vayete gore bu tayyarelerin paras1 al
tm olarak tediye edilmi~tir. 

i HTiLALCiLERE GORE ... 
Cebeliit tarik 14 - ihitlalciler diin 

bir taklm muvaffakiyetler elde etmi~
lerdir. Fakat dahlli muharebeler ya
kmda bitecek gibi goriinmtiyor. ~imal 
cephesinda asiler Sen Sebastiyeni bom
bard1man etmi~Ier, bir ~ok kimseler 
telef olmu~tur. Asilerin elindeki Almi
rante Cervera krovazorii bir ultima
tom vermi!ji, ~hrin gece yansma kadar 
teslimini istemi~tir. 

Fastan gelen asi kuvvetler Elcezire
de karaya <;1knn.;;Iardlr. Bir ~ok nokta
larda ~iddetli muharebeler oluyor. 

HUKUMETiN TEBLiGi 

Madrid 14 - Dahiliye nazm, htiktl.
metin hfiltim oldugu yerlerde tam bir 
siikun htikilm stirdiigiini.i, yiyecegin 
bol oldugunu bildiriyor. Saragos i.ize
rine ytirumekte olan hiikumct kuvvet
leri kumandam fazla telefat verme
mek i~in yava~~a ilerledigini, fakat 
~ehrin sukutunun zannedildigindcn 
yakm oldugunu bildirmi~tir. 

iNGiLTEREYE TARZiYE 

Londra 14 (A.A.) - Madrid hiikft
meti, dikkatsizlik eseri olarak Barce
lone limamnda London admdaki in
giliz kruvazoruni.in bombard1man e
dilmesi meselesinde ingiltere hiikume
tine tarziye vermi~tir. 

BiR GEMiYE BOl\ffiA ATILDI 

Cebelilttarik, 14 (A.A.) - Bir tay
yareden attlan bir bomba, Malaga a· 
c;lklarmda bulunan Jaime 1 zll'hhs1-
na isabet ederek mi.ihlm hasarat ika 
etml~tir. Gemi, batmam~tlr. Z1rl1b
nm .;;alopelerinden birinin bir ~ok ya
ralllan karaya c;Ikard.IgJ. gorillmti~tiir. 

Izmir fuar1 
(Ba, taraft 1 inci sahifede) 

Oda tedkikat .;;ubesi mudiiri.i B. Ga
lip Bahtiyar, yerinde Istanbul pavyon
lannm ihzarile me~gul olmak igin ya
nn izmire hareket edecektir. 

Bundan b~ka fuann k~ad mera
siminde istanbuI nannna btiyiik bir he
yet bulundurulmas1 kararla~tirllrru~

tir. Heyette biiti.in alakahlarm milmes
sille1i dahil olacakt1r. 

Ticaret odas1 fuara yalmz nilmune 
gondermekle kalm1yarak istanbulun 
sanayi ve ticaret faaiyetlerine aid gra
fikler, ~ehrimizin gilzel manzara resim· 

leri ve bi.itiln ticari hareketlelini anlatan 
tablolar da viicude getirmektcdir. Boy. 
lece biitiln memleket te!?kilatmm el 
birligile miikemmel olmasma ~ah~t1g1 
izmir fuarmm Tiirkiye i~in i;ok f aidell 
olacak beynelmilel mutlu bir hadise 
teskil cdecegi muhakkak gonililyor. 
CuwJm1·iyet devrindeki bily\ik emek
lerin neticele1i bu fuarla biltiln diin
ya milletle1inin gozleri onilne konmu~ 
olacaktir. 

tllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllfUIUUllJlllJIUlllllHllllllllUllllllllUllU• 

kavelesi, yalmz milli mildafaam1z ve 
tam haklmiyetimiz bak.Immdan degil, 
milletleraras1 politikada, hatta biitiln 
cihan politikasmda, Milletler Cemiye
ti siyasetinde, Karadenizle Akdenizt 
birle~tiren veya ilerde daha fazla bir
le~tirmesi muhtemel olan bir1ik mi
saklarmda, vc umumiyetle ~ark Akde
nizi vaziyetinde Tiirklyeye mutlaka 
soz vcrilmesini istilzam eden bir «hak 
ve yaiifeler., manzumesidir. 

Devletlerin Tiirkiyeye bu degerU 
haklan ve bu gilc; vazifeleri vermelerl 
igin Tiirkiyenin sadece dilrilstlilgun
den, soziinii tutar ve iyi niyet sahib! 
olmasmdan emin bulunmalan yet
mezdi. Tiirkiyenin bu zor isi basara-. . 
cn.k kadar kuvvetli oldugunu da giln 
gibi ~ikar gormeleri lazimdt. Tiirkiye 
Cumhuriyet idaresi on i.ig y1lda diin
yaya bu kanaatl verdi. Montro, bu e
serin milletleraras1 biiyiik miikafat1-
d1r. Nccmeddiu SAP" 
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Abdiilhamid Fransa 
ugramad1gin1 

ile miinasebetlerin 
anlatmak istiyor 

ink1taa 

M. Constans istanbuldan gidince Pa
ris Osmanll biiytik el~isi MUn.ir bey de 
isvi~rede kaldl. 

jstanbulda Frans1zlara ait i~ler se
farethanece Bab1ali ile resmen miina
sebette bulunulmamak tizere miiste~ar 
Bapst tarafmdan gorillecek, ancak 
terciimanlar eskisi gibi adliyede, dai
rclerde i~leri takib eyliyeceklerdi. 

Pariste de Osmanll tebaasma ait 
muameleler mtiste~ar Nabi bey tara
fmdan riiyet olunacak, Nl;l.bi bey Fran
sa hariciye nezaretile ancak husust 
$Cld.lde mtinasebette bulunabilecek idi. 
Saray h1Ua Fransa hilkUmetinin ha
reketindcki ciddiyete ve miitearrizane 
.Jir siyaset takib edecegine jnanmamu; 
~ortintiyordu. 

Tevfik pa~a Paris Osmanh sefare
tine ~ektigi bir telgrafnamede Bab1!
linin son giinlerdeki hareket tarzm1 
muhik gostererek sefaretle siyasi mii
nasebetlerin iadesi Fransa hariciye 
nazmndan istenilmesini yazd1! (29 
agustos) ve bu te~ebbiisiinden bir 
mektupla Fransa scfarati milste~anna 
da haber verdi. 

Sarayda bir goklan padi~aha elr;i
nin siyasi milnasebetleti kesmesi key
fiyetini Fransa hiikumetinin tasdik 
atmiyecegi ve mukavcmette sebat edi
lirse davamn kazamlacagi yolunda 
telkinler devam ediyordu. 

Saraym bu zihniyeti Frn.nsa sefare
tine aksettik~e mtistefj>ar Bapst hatA.
nm anlas1lmas1 ii;in vekr.yie intizar 
edilmck icab edecegini tekrar ediyor
du. Bab1ali biitiin Osmanlt sefaretle
rine gonderdigi bir tamimde Frans1z 
~lgisinin hareketini takbih ile Osmanh 
hiikumetinin muamelesinde hakh ve 
diirilst oldugunu gosterdikten sonra 
nezdinde memur olduklan hiikftmet
lerl Osmanh ba.kmuna ima.le eyleme
ge gayret etmelerini teblig ettL 

Fransa hariciye nezareti ise mtina
sebet inkltamm kati oldugunu her 
tarafa gostermek istiyordu. EyHiliin 
birinde Paris Osmanh sefaretine de 
~u tebligde bulundu: 

(Fransa. haricinde bwunan Mtinir 
beyin Parise avdet etmemesi evvelce 
bildirilmi~ iken hakklnda ittihaz edil
mi~ kararm kendisine bildiril.medigi 
ve hil.la sef aret ~lerini gormekte de
vam edebilccegi zanrunda bulundugu 
gazetelerde gorilliiyor. Hilkumetiml
zin karanndan kendisine milstacelen 
malumat veril.mek lazun gelir.) 

Her sene Abdillhamidin ciilO.s giin
lerinde sefaretlerin ba~ tercumanlari 
>araya gider, tebrik ederlerdi. Saray 
1a1A Fransa ile siyasi miinasebet ke
;ilmemi~ gibi bir tecahiil gostermegi 
pek carifane» buluyordu! 

~19 agustos} giinti i~in tefj>rifat na-

~~~--------~--------~~~ 
zin ibr.ahim bey Fransa sefareti b~ 
terciimamru da saraya davet etti. Fa
kat sefaret mtiste~!tn siyasi miinase· 
betlerin inkltamdan dolayi terciima
run bu davete icabet edemiyecegi ce
vabnn verdi. 

Bir Osmanll bahriye zabitl gelip ha
ber verirse sefaret istasyonerinin de 
cill"us giinli donatllmas1 usuldendi. Se
f aret miiste~an gemi stivarisine o gUn 
Bogaziginde durmayip Heybeliadada 
Qam limamna ~ekilmesini bildirdi. 
Fransiz gemisi de sabaha kar~ Bogaz
i<;inden uzakla~tt. 

CtiIU.s giini.i Fransa sefareti binas1-
na sancak ~ekllmedigi gibi gecesi de 
sefarethane donablmadI. istanbulda
ld. Frans1zlar ~ehrayine i~tirak etme
diler. 

Fransa ile mtinasebetlerin fnkltaa 
ugramachgma fillen bir delil goster
mek arzusunda bulunan Abdillha
mid sultanlardan birisinin teehhillii 
mtinasebetile sarayda verilecek ziya
f ete ba~ tercilman ile birlikte gelip 
gelmiyecegini sefaret muste~anndan 
sordurdu. Milste~ar bu ziyaf ete i~tirak 
edemiyecegi i9in kendisine davetname 
gonderilmemesi daha rnuvaf1k olaca
g1 cevabm1 verdi. 

Tevfik pa9a miiste;mra kendisil~ go
ril~mek istedigini bildirdi. Fakat vaki 
olan istifsan iizerine Fransa hariciye 
nazir1 Delkase (siyasi miinasebetlerin 
iadesi ne ~arta muallak oldueu Bab1-
alice bilindigi i<;in bu davete icabet 
etmemesini) miistefj>ara emretti. 

Ancak sonra bu davetin Lorando ve 
Tubini vekillerinin maliye nazm Re
~ad pa~a ile mtizakereye sevkedilme
lcri l~in yap1Ichgi anla~1lch. Verese ve
kili Bab1ali ile mtinasebete girdi. Tu
binl giinlerce maliye nazin ile mtiza· 
kerelerde bulundu. 

Miiste?ar Bapst Tubiniye (arada 
kati bir itilaf has1l olursa bunun Ba
b1fil.ice tahriri bir teklif ~eklinde Fran
sa hiikumetine bildirilmesi ve oradan 
muvafakat ahnmas1 lazim geleceginl) 
bildirdi. 

9 eylfil 1901 tarihinde Tubini ile 
Bab1ali arasmda - Fransa h iiklimeti
nin kabultine talikan - 162,000 Osman-
11 liras1 lizerinden itilat has1l oldu. 
Bu hesapta (70946,57) yetmi~ bin do· 
kuz yi.iz k:J.rk alb lira elli yedi kuru~ 
alacagm asll'. olarak kabul edilnllijtl. 
Diger klSnu faiz ve mahkeme masra!
lari id.i. Bu 162,000 lira 1902 martm
dan itibaren her ay onar bin lira ola· 
rak odenecekti. 

iradeye iktiran eden bu sonucu se
f aret mtiste~an Ba:i:>sta hususl bir 
mektup ile teblig ederken (12 eylOl 
1901) Tevfik pa~a (iimid cderim kl 
Fransa hillnimetl, hi.iktlmeti seniyenin 

• KARA YELKENLI KADiR6A • 
• Yazan: !SK.ENDER F. SERTELLt 

- Beni takib mi ediyordun. Tahir? 
Ben.den ne istiyorsun? 

Tahir palasnn savurarak rmnldan
:h: 

- Sevgilimih penceresi oniinde i.pn 
ne senin? 

- Hangi sevgilinden bahsediyor
sun? 

- Gillcemalden .. demindenberl pen
ceresinde kon~tugun kadmdan. 

Yunus reis birdenbire beyninde bir 
ugultu duydu. Acaba Tahir Fran~es
ka ile sevi¢yor nnydl? 

- Gillcemal senin sevgllin mi? 
- Evet. Ben onu aylardanberi ·se-

viyorum. 

- Yo seni? .. 
- Ban a ne onun sevgisinden ! Ben 

seviyorum ya .. yeti~ir o kadar. Amcam 
onu bana bag1~latacak. Bir kac; giin 
sonra Gillcemuli buradan allp - padi
~hm mi.isaadesile - evime gotiirece
gim. 

Tahir, Gillcemalin kac;mld1guun 
farkma varamam~ti. Delikanlrmn 
gozleri doni.iktil .. Yunusa dogru biraz 
daha sokuldu: 

No. 63 • 

- ista.nbulda kadm klthgi mi var
ch, bre surat1 gibi kalbi de nasirl~
m19 kerata? Fare gibi onun kokusunu 
nereden alchn da buraya dadandm? 

O dakikaya kadar gtirilltii ~J.kar
mak istemiyen Yunus reisin beyni 
zonkla~t1 bu l:lf1 ~itince. Derhal 
agacm ardmdan one atlldl: 

- Haydi, c;Ik meydana alc;ak k~ 
pekl 

Ve palasm1 sallarken: 
- 0, senin degil, benim olacak .. 
Diye bagirmaktan da kendini ala· 

manu~ti. 

Yunus reisin palas1 hem geni~, hem 
de uzundu .. bir sallayi~ta ucu Tahirtn 
omuzunu s1yirtip gec;ti. 

Karanhkta bogu~urlarken dil atl!J· 
mas1 da devam ediyordu: 

- Onu sana b1raknnyacagun1 al
c;akl 

- Alabillrsen, senin olsun. 
- 0, beni seviyor. Pa~ah yann 

onu bana bagi~Iarsa, sana da avucu
nu yalamak dfu}er. 

- Haydi, sana brraktun onu dedim 
ya. 

taahhiitlerini ifaya devamda sadaka.· 
tini tasdik edecek ve dostluguna en 
yi.iksek ehemmiyeti atfeyledigimiz bir 
hi.ikfunetin taleplerini is'af i~in besle
digimiz ciddt arzu ile kabultinde isti· 
cal ettigim.iz bu itilafa muvafakat ey
liyecektir.) de~ti. 

Fransa hariciye nezareti bu itilM1 
tasdik ctti. Fakat Lorando meselesl 
i<;in boyle bir hal ~ekli bulmak kabll 
olamiyor, i~ uzadlk~a uzuyordu. Tev
filc p~a 17 eyll'.ilde tahrirat hariciye 
kfl.tibi Nuri bey vas1tasile milste~ar 

Bapsta bir mektup gonderdi. Loran
donun 85000 lira alacagm1 (ilk gu
nilnden yi.iriltiilecek yiizde al ti f aiz ile 
ve hazinece vaki olmu~ tediyat ve bu 
tediyatm faizleri hesab edilmek ~arti
le) odemegi teklif ettL 

Fakat Fransa hariciye nezareti bu
na razi olmach. (Pazarhga giri?mek 
i~imize gelmez. Lorando veresesi eski 
mukavc1e maddelerine gore metalipte 
bulunmakta haklI iken hilkO.metimi
zin miizaheretini elde etmek igin 1897 
de davalanm 253300 lira olarak tesbi
te razi olmu$archr. Bu para 897 den 
bugilne kadar faizlerile odenerek pa
di~ahm verdigi soz yerine getirilmeli
dir ve bunda daha ziyade teahhiir gos
terilmemelidir.) cevab1m gonderdi. 

Bab1ali ise Lorando hesabmda ser
maye ve faiz birlel?tirilmek tizere ha
s1l olmul? bulunan bu 253300 lirayi 
esas ittihaz etmegi muvaflk gormcdi; 
yiizde alb. diye hesab ettigi faizi yiiz
de dokuza 9Ika.rd1. Bu sw·etle 85000 
lira ile faizlerine mukabil 183000 lira 
vermege razi oluyor demektl Buna 
kaq1 Fransa hiikumeti 253300 llrarun 
faizlerile balig oldugu 344488 liradan 
ancak maliye hazinesince tediye olun
dugunu kabul ettigi 478 lira.run tenzi
line muvafakat cdiyordu. Arada yilz 
alt~ bin liradan fazla fark vardl. 

istanbula gel~ olan Paris el~isi 
Munir bey Fransa sefareti mi.iste~an
m bir defa ziyaret etti. 

(Fransa ile Osmanh devleti arasmda
ki ihtilafl halletmege biitiin viis'ii ile 
~ah.~tlg1m ve Lorando alacag1 igin 
odenecek pa.ramn ui; yiiz bin liraya 
~lkanlmasma rizayi htimayunu tah
sil edecegini) soyiedi. Mtiste~ar bu ih
tilaf hakkmda ancak hariciye nazm
mn imzasile yap1lacak tebligat1 taru
yabilecegi cevab1m verdi. i~ uzadJ.k~a 
Fransada b~a havalar esmege ba~
llyordu. Fransiz donanmas1mn Ege 
denizinde Osmanl1 adalarmdan birini 
i~gal ile tahsil edecegi gilmriik varida
trm bu alacaga mahsup edecegi yo
lunda haberler duyuluyordu. 

(Al'kast TILt} 

- Korkak! .. Ka~mak istiyorsun 
elimden ama .. camm yakmadan b1-
rakrmyacagim seni! 

Tahir bu s1rada: 
- Ah .. camm1 yaktm keratal 
Diye bir ktifiir savurarak yere yu

varlandl 
Belliydi ki Yunusun sallad1gi pala 

ile Tahir bir yerindcn daha yar:ilan
rm~tJ.. 

Arka taraftan bahgi vanlarm kOf?U~ 
mas1m goren Yunus reis bahc;ede da· 
ha fazla kalamazdl.. segirtti .. ~akll 
ta?h yolu ~rak sokaga c;lkt1 .. yolun 
ortasma dogru k~aga ba~ladl. 

- Omer ... Neredesin? Nereye sak
lanchruz? 

Yunus iki elini agzma goti.irerek sa
gma soluna sesleniyordu. 

Meydanda kimseler yoktu. Yunu
sun goziini.in onilnden ge~en Gillce
mal ile ~ Omer bu kadar siiratle 
karanllklan yar1p nereye gidebilir
lerdi? 

«GULCEMAL» NEREYE KA~IYOR? 
Yunus reis, istemiyerek yaraladl.gt 

Tahiri d~erek, yolun tisttinde bir 
miiddet bocalachktan sonra hlzh hl.z-
1.J. ko~maga ba~lach. Yolun sonuna ka
dar kimseye raslamadl. Artlk vezir ko
naklan oniine gelm~ti. Buradan ge
~rken yavq yava:, yilriiyordu. 

Acaba Gillcemall Tahirin adamlan 

Her akf21D 
bir hikaye Nasif kzlibz oldum?. 
~ n e 

Karpuzlarmnzl liaklr ~aklr yedik
ten sonra sofradan kalktik. Tamdlk
lanm1zdan iki gencin evlenmesine 
dair bir bahis a~Il.ch. Arkad~lardan 
biri: 

- Yahu Ferit dtin evlendi. Bugiin 
k1l1blk oldu... Bu kadar 9abuk ktll
blk olan insan hi9 gorme~tim ..• 
dedi. 

Sait amoam las las gilltiyordu. Fi· 
lozofane bir tavrrla: 

- Olur .. olur.. dedi, diinya hall 
bu... insan hit; farkmda olmakslZlll 
~abucak klhblk oluverir ... 

Hepimiz israr ettik: 
- Aroca senin dllinin altmda bir 

~ey var am.ma soylemiyorsun ... 
- Soyliyeyim.. nasil k:J.hblk oldu

gumu anlatayun da dinleyill, hisse 
kapm ... 

Tamaro otuz yedi sene evvel bir kl~ 
gecesi gerdege girdim ... Fmchk kurdu 
gibi yumu~ak bir kachnla evlendim. 

Dilgilnden evvel annem, yengem, 
teyzelerim kulagum doldurmu~lar

dl: 
- Aman evladlm .. sen sen ol kari

run eline sakall kaptlI'ID.a ... Bir kere 
kaptirdm ml yandln artik ... Daha 
ilk geceden ona gozdagi vermelisin ... 

Ben de kati karanmI verm~tim. 
Daha ilk geceden karuna mut~ bir 
g6zdag1 verecektim: 

Di.igiln gecesi olduk~a aksilendim. 
Her ~eye bahaneler buldwn. Karim: 
cG:tk! > bile demedi ... 

Ne soylesem: 
- Peki efendicigim .. 
- Ba~ ilstilne efendicigim .. 
- Miinasip efendicigim .. . diye mu-

kabele etti. Ertesi gece ben 1¢ biis
btitiin azittun. 

Yemege oturduk ... Aksi gibi de iti· 
raz edecek, tenkit edecek, kusur bu
lacak bir fiey gorm:iiyordum. Yemek 
hariklade iyi olm~tu. Maamafih bi
raz tuzu eksikti. Hemen dayattllll. 

- Bu ne bi~im yemek ooyle? 
Zevcem tel~la: 
- Ne o efendicigim? ..• 
- Ne olacak? daha ne olacak . .• 

Tuzu yok bu meredin ... 
- Peki tuz buyurunuz ... 
- Bu tuz.. yemek pi~erken kona-

cakti... • 
Tuzu koyduk. Yemegin lezzetinden 

parmaklarmu da beraber yiyecegim 
amma... Gelgelelim kabahat buJ... 
mak Ia.zun... Enfes bir ye~ salata 
yapmi~lardl. Yerken ytiziimii bur~
turdum: 

- Ti.iu Allah belasm1 versin .. de
clim .. salata ooyle mi olur?. Bu ye
~il salatalan hie; yikarn~. «;1-
klr ~1lo.r lrum dolu ... 

Karrm ellerini ugu~turdu: 
- Iyi yikaml~tlk amma. .. Nas1l 

oldu bilmem ki ... 
- Ylkanmam1~ dedik a ... Daha ne 

itiraz ediyorsun ... 
Zevcem bayagi ilrktil: 
- Estagfirullah efendicigim... Ne 

rm ka.G1rrm~ti? 
Tahirin bw·aya yalruz gelmedigi, 

adamlarmm yol iistiinde bekledigl de 
hatira gelebilirdi. Yunus bu ihtimali 
dii~ilnerek yiiriirken, birdenbire yo
lun tistiinde durdu: 

- Sakm ~Ik Omer f1rsattan istifa
deye kalkl?IP ta Giilcemall kendi evi-
ne k~1rmasm.. · 

Yunus bu ihtimali daha akla yakm 
bulmu~tu. Galatadaki meyhanede 
~lk Omerin ondan ne kadar ~ok ho?
landlguu Yunus kendi kulaglle ~t
me~ miydi? 

Vezir konaklanmn ontinden dalgm 
dalgm g~iyordu. 

i~te Pertev pa~n konagi .. Sirlan 
pa~arun, All p~ birbirlne bitl~ik 
yap1lnlli} kubbell konaklan. Hepsinde 
de ahenk, ciimbti~ varch. Pencerele
rinden sokaklara nefe ve kahkahalar, 
ney ve tan.bur inlltllerl t~yordu. 

Yunus reis gece yans1 nereye gide
cekti? 
A~ Omerin hs.ngi semtte oturdu

gunu bllmiyordu. 
Pertev pa~amn kap1 oniinde dola

~n kfthyaSlm gordii.. yamna sokul
du: 

- Merhaba agam! Ahenk yolunda .. 
p~a keyif c;atrm~ gene galibal 
P~ kAhyasi birdenbire ~a

dl. Gece yanst Yunus rei!Un .,,,,.~,,, .. _ 

a -
itirazi?. itiraz filan ettigim yok ... 

Nihayet, hi~ unutm.am, sofraya ka
yis1 kompostosu geldi... Bir k~ 
aldun... 1 

KaYJ.Sl kompostosu degll blr ~rli 

bu... O kadar giizel bir ~ey ... 
La.kin gene yiiziimii bUI'Ufjturdum: 
.._ Piif... Bu ne bicim komposto 

Be?. Re~el miibarek... ~ekeri bal 
bulm~unuz galiba ... 

Kanm: 
- Aman efindicigim ... dedi.. ba

na pek o kadar tatll gelmedi ... Tam 
k1vami... 

GQzlerimi dehc;e~ll surette ~tun: 
- Ne dedin?. Ben yalan ml soylU· 

yorum.. ha?. Beni yal~c1 mevkiine 
dii~tiriiyorsun ha ... 

Ve komposto tabagllll yakalaym· 
ca firlattim ... 0 zamana kadar kuzu 
gibi olan zevcem de yll.chnmla ~ar· 
p1l11Ufi gibi yerinden hopladl · 

- Seni edepsiz herif seni. artili.: 
klrd•gm ceviz bini ~h ... Utanmaz.. 
burada senin babanm ~ag1 rm var? .. 
Vallahi senin o g1kas1ca gozlerinl 
oyanm .. diye bayraklan agmaz rm?. 
Aman? ... 

Maamafih cesaretiml kaybetme
dim. Kendi kendime: 

- Maneviyatim bozma Sait... di· 
yordum.. dayan. 0 edepsizleniyor 
mu? .. Sen de edepsizlen .. declim. He
men fena halde sinirleniyormul?, dell 
olmama ramak kalm1~ gibi gozlerimi 
iki fincan kadar ru;arak: 

- Ne? Ne?. Bunlar, bu sozler ba
na ha?. di ye karunm tistiine dogru 
ytirlidilm. 

Karim da: 

- Sana?. Sana soyliiyorum he
rif?.. demesile beraber komposto kA.· 
sesini kafama ge~irdi ... 

Bir iki laklrch daha soyleyecek ol
dum... Ve kendimi biraz sonra o 
karh havada entarimle sokakta bul· 
dum. 

O kadar ~a¥f~hm kl kafamda· 
kl komposto ka.sesini bile unutmu
~wn ... 

Nihayet edepsizligi blr tarafa bira
klp karuna ~ar1dan yalvarmaga b~
ladim: 

- Elmas1m .. ~ekerim .. ac; ~u kap1yi .. 
- Haydi rezil.. ben boyle huysuz 

adam istemem ... Hemen beni bo~a .. 
- Yavrum .. vallahi sana ~aka yap

trm yahu ... 
- Ben de sana ~aka yap1yorum. 

Sabaha kadar sokakta ayazla da ~a .. 
kay1 ogren .. 

- Ruh um.. gilliirn.. melegim ... 
- Haydi haydi diidii.k ... 
Neyse o gece bek~i halime acich da 

beni. kulilbesinde yatirdl. Ertesi gil· 
nil gii<; hal ile eve girdim. 

GU.ya gozdag1 verip karl.Illl kork:u
tacak ve evde hftkim olacaktun.. 

Lakin ipin ucunu ka9J.rchm. Bir 
komposto kasesi yii.zUn.den klZll klll
blk olup meydana <;lktnn.. 

(Bir yildzz) 

da dola~mas1 hayra alamet degildi. 
Hava gok s1cak ta .. biraz serinle

mek ic;in kap1ya indim. Buyurun, bir 
~erbetimizi i<;inl 

- Te~ekkiir ederim. Bu saatte kim
seyi rahats1z etmek istemem. A.pk 
Omeri anyorum. Onun semtini ve 
evini bana soylerscn c;ok memnun 
olurum. 

- Apk Omer mi? Vallahi hen o 
sersemin Aksaray tarafmda oturdu
gunu biliyorum ama, sokall hatmm
da kalmam:1~. Bir gece pa.,a efendl· 
miz arat~tl onu. Aksa.raya gittik .. 
karanllk c;ikmaz tu soJcaim dibinde 
kil~iicilk bir lruliibede oturuyordu o 
vakit. 

- Eksik alma, :ig&mt Bu gece de 
bana lA.zun oldu da o sersemi arama· 
ga ~im. 

Yunus reis Aksaraym yolunu tut 
mu.,tu. 

Fran~eskayi o gece ele ge~irmek ge
rekti. 

Aradan zainan ge~erse Yun\13 reis 
igin onu elde etmek gii~ olacaktJ.. Bel
ki bir ka~ gUn. sonra donanmanm ts
tanbuldan aynlmasi muhtemeldi. 
Yunus reis sevgilisini kimseye gOs
termeden gemiye atacak, Qanakka· 
leyi gei;tikten sonra direk1ere eskisl 
gibi kara yelken ~ckip donanmadal' 
ayrtlaeakt1. 

r, . -· - --' 



Sinai Kimya Miihendisligi tahsili i~in 
Almanyaya Talebe 

gonderilecektir 
Tiirkiye Seker Fabrikalar1 

A.~· inden : 
F abrikalar1m1zda bir aene staj yapbktan ve bu miiddet zarf m

da lisan ve fen dersleri i~in liizumu olan haz1rhklarm ikmalinden 
sonra s1hhatleri fabrika iflerinde ~ah,m1ya miisaid iki iii ii~ lise 
mezunu her sene smai kimya miihendisligi tahsili i~in Alman· 
yaya gonderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri noktalar1 en iyi ve Almanyaya gon
derilmeden f abrikada da bir senelik atajda muvaff ak olanlar in
tihap edilecektir. 

hteklilerin 1 Eyliil 936 tarihine kadar 
Eskitehirde Tiirkiye ~ker Fabrikalari A. 
giine gondermelri laz1md1r. 

afag1daki vesikalari 
~· Genel Direktorlii-

1 - Hal terciimesi, 
2 - S1hhat raporu, 
3 - Mektep tehadetnamesi musaddak sureti, 
4 - Olgunuk imtihanlari, notlar1 musaddak sureti, 
5 - 9X12 eb'admda ii~ boy fotograf1. 

Siyasal Bilgiler Okuluna 
Girme §artlar1: 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktorliigiinden : 

Okula namzet kaydma 17 Agustos 936 da batlanacakbr. 
Girmek i~in lise}' i bitirmit ve olgunluk imtihamm vermit olmak la· 

ti1md1r. Bu tarh haiz olanlatdan yap1lacak miisabaka imtihamnda mu
?Vaff ak olanlar p:ir~s1z yat1h olarak ahnacakttr. Namzet kayd1 lstan· 
l>ulda Y 1ld1zda Siyasal Bilgiler okulunda, Ankarada Siyasal Bilgiler 
'okulu i~in miire.caat edildigi tasrih edilmek suretile Dil - Tarih fakiil
tesinde yap1hr. Miisabaka imtihan1 ayni zamanda hem lstanbulda, hem 
Ankarada yapilacakllr. Kay1t olmak ve fazla malumat almak i~in 17 
Agustos 936 dan itibaren her pazartesi ve per,embe giinleri saat 15,5 a 
kadar okula, An!<arada Dil-Tarih fakiiltesine miiracaat cdilmesi. 

(4502) 

Kapah zarf usuliyle eksiltme ilan1 

Tunceli Nafia Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: Dordiincii umumi miifettitlik mmtaka

.a1 dahilinde takriben 102 kilometre uzunlugundaki Elaziz Pliir yo
lunun tesviyei turabiye, smai imalat, ve Makadam fOsesi intaab»d1r. 

Bu i9lerin tahmin edilen bedeli 500,000 lirad1r. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak fUDlard1r: 
A - Eksiltme fartnamesi. 
B - Mukavelename projesi. 
C - Bay1nd1rhk itleri Genel tartnamesi. 
D - Tesviyei turabiye, ~ose ve kigir in9aata dair fenni tartname. 
E - Hususi tartname. • 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G - Tat, kum, au grafigi. 
lsteyenler matbu Naf1a i9leri teraiti umumiyesi ve fenni fartname

yi dairede tetkik ve miitalaa ve diger ~artnameleri vc evrak1 on iki bu· 
s:uk lira bedel mukabilinde Ankara Naf1a Vekaleti .$oselcr ldaresin
den ve Elazizde Tunceli Naf1a Dairesindcn alabilirler. 

3 - Eksiltme 24/8/936 tarihinde pazartesi giinii saat 15 de Eli· 
ll:izde Tunccli Naf1a Miidiirliigii binasmda yap1lacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakt1r. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in iateklinin 23, 750 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan bafka Ticaret odas1 vesikasm1 ve Naf1a 
Vekaletinden istihsal edilmit yol ve tef erriiab miiteahhitligi ehliyet 
vesikasm1 haiz olup gostermesi laz1md1r. 

6 - Teklif mektuplar1 yukarda 3 iincii maddede yaz1h Hatten bir 
saat evveline kadar Elizizde Tunceli Vilayeti Naf1a dairesine getire
rek eksiltme Komiayonu Reialigine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilen mektuplarm nihayet 3 iincii maddede yaz1h 
saate kadar eelmit olma11 ve dit zarf m miihiir mumu ile iyice kapa· 
blmit olma11 -laz1md1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4427) 

Maliye Vekiletinden: 
1 - Ekailtmeye konulan it: lstanbulda Dolmabah~ede Maliye ev

rak1 matbua anbarmdan 31/5/937, tarihine kadar lstaubul Paket 
postahaneaine gonderilecek evralu matbua paketlerinin n~liyeai. 

2 - Jhale, :l~tk ekailtme suretilc yap1lacakbr. 
3 - T ahmin edilen nakliyesi dori yiiz lirad1r. 
4 - Eksiltme 18/8/936 sah giinii eaat 15 de Vekalet Le\•az1m Mil· 

diirliigiindeki eksiltme komisyonunda yapilacakbr. 
5 - Muvakkat teminat otuz lira olup Merkez Muho.:sebeciliii vez

nesi:ie teslim edilerek nhnacak makbuzile birliktc komiiyona miiracaat 
olunacaktir. 

6 - ~artnnmesi Levaz1m Miidiirliigiinde ve lntanbuldc Dolmabah-
~edc Maliye Vekal\!ti evralu matbuaanbarmda goriilebilir. .< 4318) 

AK$AM 
NE$RIYATI 
~U YERLERDE SATILIR: 

Ak11m Matbaas1'nda 
Bab1all, Narllbah~e sokagi 

istanbulda 
HALiT, ki.iti.iphanesinde 

Ankara caddesi 

BeyoQlunda -HA~ET, FranSIZ Kitap Evinde 
Tiinelba~1 

KHprDde 
KEMAL, Kitap Ko~kiinde 

Kopril Kad1koy iskelesi. 

Haydarpa§~ 
~iMENDiFER GARINDA: 

Gazete ve Kitap arabaSl 
sahibi ism&il 

Kad1koyde -
NET, K1rtasiye magazasmda 

Alt1yol No. 1. 

BUyUkad~ 
NiKO, Tiltilncil dilkkamnda 

iskele b~1 

Ltanbul' dan bafka yerlenle 
butiin kitap ve gazcte aatanlarda 
bulunur. 

* M Kitaplaruniz her yade 
iizerindeki liyete 14ftlrr. 

Istanbul Harici Askeri 
K1taab llanlan 

Ankara Levaz1m amirligine bag
h k1t'at ve miiesseselerin ihtiya~
lar1 i~in 1260 ton yerli kok komii· 
rii 3/Eyliil/936 perfembe giinii 
saat 11 de kapah zarfla almacakbr. 
Miinakasas1 Ankara Levaz1m amir
ligi satmalma komisyonunda yap1-

lncak fartnamesi 195 kuruf mukabi
linde komisyondan isteklilere veri· 
lir. Kok komiiriiniin tutar1 39060 
lira olup ilk teminah 2929 lira SO 
kuruttur. lsteklilerin 2490 say1h 
kanunun 2, 3 cii maddelerindeki ve-

saikle ilk teminat makbuz ve teklif 
mektuplarm1 ihale saabndan bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(194) (333) 

* Har bi ye mektebi i~in 1000 ton 
yerli kok komiirii 3/Eyliil/936 per

fembe gi.inii saat 15 de kapah zarf
la almacnkbr. Miinakasas1 Ankara 
levaz1m amirligi sntmalma komis
yonunda yap1lacak f artnamesi 155 
kuru~ mukabilinde komisyonda is
teklilere verilir. Komiiriin tutar1 
31000 lira olup teminab muvakka
tas1 2325 lirad1r. lsteklilerin 2490 
say1h kanunun 2, 3 cii maddelerin
deki vesaiklc teminat ve teklif 
mektuplarm1 kanuna uygun bir fC
kilde tanzim ederek ihalenin yap1-
lacag1 saatten bir saat evvel komis· 
yona vermeleri. (195) (334) 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Satlnafma 
Komisyonu ilanlan 

Harbiye okulunda Kohneye ay
r1lan 2411 ~ift harici ve 7500 ~ift 
erat kundurasile 494 ~ift terlik 
17 / Agustos/936 pazartesi giinii sa
at 14 de Tophanede sabnalma ko
misyonunda pazarhkla aatilacak
br. Hepsinin tahmin bedeli 2115 
lira 10 kurutlur. F otinler Pangal
tida Harhiye okulu deposunda 
ve 9artnamesi T ophanede komis· 
yonda goriilebilir. llk teminab 158 
lira 63 kurutlur. tsteklilerin kanu
ni vesikalarile belli saatte komis
yonda bulunmalar1. (77) (4523) 

Sahife 9 

Iktisat V ekiletinden: 
1 - 2054 numarah kanunla verilen selahiyete miisteniden mez 

kur ka.nunda yaz1h maddelerden khvenin atag1da yazh esaslar da 
iireQinde bir elden memlekete ith aline devam edilmesi hiikiimet~ 
kararla9tJr1lm19tJr. 

2 - Bu husustaki teklifler 7 ilk T etrin 1936 tarihine kadar dog 
jrudan dogruya iktisat Vekaletine l)'ap1lmahd1r. 

3 - Bu teklifler Vekilet~e tefkil olunacak bir komisyon taraf 1 
dan tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacakbr. lhaleni 
icra edilebilmesi i~in teklif sahiplerinin en miisait teklif yapm1' o 
makla beraber deruhte edecekleri iti emniyetle ifa edebilccek eh 
liyet ve iktidarda bulunmalar1 da mefruttur. Bu hususun takdirin 
ve yaphklar1 teklife ve haiz olduklan ehliyet ve iktidara gore ta 
lipler ara.smda i'in dilegine ihalesine hiikumet serbesttir. 

4 - T eklifler, Tiirkiyenin biitiin kahve ihtiyac1m tatmin edece 
mahiyette olacak ve piyasa i~in hangi bir darhga mucip olm1yaca 
surette memleket dahilinde en az 10,000 ~uval stok bulundurJlacakti 

5 - Tiirkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri alakadarlar1 
nam ve hesabma olarak Milli bir Bankada bloke edilecektir Bu pa 
ra, ancak alhnc1 maddede yaz1h oldugu ve~hile sarfedilebilecek 
kahve mukabilinde hi~bir auretle doviz verilmiyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleke 
mahsulat ve mamulittndan muadil k1ymette e,yanm kahvenin men 
fCi olan memlcliete veya Tiirkiyeye Cf yasma heniiz pazar olm1yau 
memleketlere ihrac1 mecburidir. 

7 - Memlekete ithal edilecck kahveler, memleket dahilinde bey
nelmilel fiat ve team ii II ere gore toptanc1 tiiccarlara sahlacakttr. J' ek· 
liflerde, beynelmilel teamiilc gore tesbit olunacak fiata ne nisbette 
zam yap1lmak istcnildigi dahi vazihan gosterilmclidir. 

8 - Hiikumet, bu esaslar dahilinde ve ii~ sene miiddetle aktedilece 
mukavelename hiikiimlerinin tatbikini diledigi gibi kontrol ettirmek 
hakk1m haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamiillerine gore hareket olunmas1 ve ya 

bu piyasa fiatlenndan fazla fiatla sabf yap1lmas1 veyahut her hangi 
bir sebep ve suretle mukavele ahkimma riayet edilmemesi hallerinde 
tarafeyn arasmda tchaddiis edecek ihtilaf hakem vas1tasiyle halle
dilecek ve ii~iincii hakcm istanbul Ticaret odas1 reisi taraf mdan inti· 
hap olunacakbr. 

10 - Taliplerin, tekliflerine lktisad vekaletince makbul ve mute
ber bir banka teminatJ raptcylemeleri tarthr. Bu teminatm miktan 
teklif yap1hrken asgari elli bin lira ve mukavele aktedilirken ~gari 
iki yiiz bin lirad1r. Bu son teminat kiil halinde, miiteahhit mukavele 
hiikiimlerine riayet etmedigi takdirde irat kaydedilecektir. 

(1646) (3864) 

.. 
~USUSI ~ARTLAQIMIZ i.:IAl(K'INDA 
GISE:L~RiMiZDfN MALUMAT AL IN I Z . 

1 - Bu sene fabrikam1za birinci sm1f tesviyeci ve kaportac1 ustalari 
imtihanla ahnacakbr. 

2 - lmtihanlar Kayscri Tayyare fabrikasmc.ta yap1lacak ve muvaf. 
f ak olanlara derecesine gore 3-5 lira yevmiye verilecektir. 

3 - htekli olanlar1n atai1daki vesaikle beraber Eyliil 936 niha· 
yetine kadar her giin istida ile f abrika direktorliigune miiracaat etme

leri. 
A. - Tiirk olmak ve ecnebi bir kad1nla evli bulunmamak. 
B. - Ahlalu, durumu iyi olduguna dair Emniyet direktorliigilnden 

vesika getirmek. 
C - Saghk raporu. 
D - Niifus ciizdan1 ve boo servisleri sureti musaddakas'i. 
E - O~ adet vesika fotografJ. (4510) 

,. ~!.:, h~U~~~~ !o~, T~~~~~~~d~ \.Ii Mektcb sokak 35 numarah muayenchanesinde t edavi eder 



Varol Ya$ar 

l 

E rlin olimpiyacllarmdaki muhabi· 

1 ·miz. Ya~ann, diin)a birinciligini ka-

7and1ktan s'onra hemcn 1kard1g1 rcs-
1111 li cocuk climyas1 karilcri i~in gon

d rtii. Tiirk gibi kuvvctli dar'b1 mcsc
Jmin ne kadar dogni oldugunu bir 

kerc daha i pat eden kahraman Ya· 

~r olimpi)ndlarda. Tiirk bayrag1ru 
~eref diregine ~ektirmegc, l'e yiiz bin 

ki i) e istiklat ma~1m1zt dinletmege 

muvaffak ohm aslan bir Tiirk gcnci

dir. 
\'arolsun Ya~~tr! 

I Insana sokulanlar I 
Gazal ~imali Afrika, Arabistan, Su

nye. Iran vc Siberyanm ~ok sev:imli 

bir hayvamd1r. Yum~k b~h olan 
bu havvan ock tabuk insana ah§lr. 

Ti.iyleri kum rengidir. Karro beyaz

d1r. Bu renklcr ~oH.m rengile tamami
le imtiza~ ettiglnden gazaller uzaktan 
tcfrik etmek gu~tilr. En m~ur ga
zaller Sahray1kebir gazalleridir. 

Ku~lar da zannettigimiz gibi insan
dan ka~maz. Ku~lar da insana soku
lur. Buna misal guvercinlerdir. Oil
verci ~·Pr kendilerine her gl.in yem ve
r. -. . • ~ ·. dan ka~maz, bilflkis gelir
lt:1', omuzuna, ellel'ine konarlar. ' 

Resmimizde de bir kl~gilnii, karh 
gun, buyilk bir parkta 8!; kalan 

ku~larm, kendilerine yem getirenin 
et afma topland1klanm, ellne s1~ra

yip, avucundn.ki tanelerl yediklcrinl 
g ruyorsunuz. 

AK$AM 15 Agustas 1936 

,,.._---..--------------------.----~1 Kaotan Ordekler 
Hayvanlar neye dogu~iir ?. Resimli 

Evvel zaman ii;inde, hayvanlar, in
sanlann ayak basmadtklan, gorme
dikleri, bilmedikleri bir diyarda otu
turlard1. Gi.iri.iltil ctmezler, ses ~1-

karmazlar, biribirlerini tammazlard1. 
Mesud bir hayat siirerlerdl. 

GCi~ebenin birl, sulak bir yer ara- · 
rnak i~in yola ~1kt1. E~egini oyle 
yi.iklcmi~ti ki hayvan s1cakta yilke 
dayanamad1, yere yatti, bir daha 
kalkmad1. E~ek inadmm ne oldugu
nu bilirsiniz ya ... 

Gd~ebe e~egin kalkm1yacagm1 an
laymca, sirtmdan ytikleri ald1, ken
di omuzuna yilkledi, yoluna devam 
ctti. 

Biraz sonra yerde yatan e~egin ya-
mna bir ~akal geldl: • 

- Burada ne yap1yorsun'l 
- Can ~eki~iyorum. 
- Kimsin sen? 
-~cgim. 

- Eger ses ~lkarmaz, gi.irilltil et-
mezsen, seni buraya yakm bir orma
na gotururiim. Suyu bol, otlaklar1 

Aktor kopek 
Bu gordiigiiniiz kopek iki liard~

tir. isimleri de uTiifib Lib dir. llol
Janda kopegidir bunlar, cins kopekler· 
dir. Di.inyanm en ~evik hayvanlan
dlr. 

Alman f ilim rejisorlcrinden biri, bu 
iki kopegi angaje etti. Sinema yddtu 
olacaklar. Sahiplerine verilen para, 
Greta Garboya verilen para kadar 
~oktur. 

Bu kopekler yakmda bir zab1ta fil. 
mi ~evireceklerdir. Resmimizde ko
pegin bu filimdeki bir meharetinl go
rliyorsunuz. f skemlelerin iizerL"'lden, 
dort bacagm1 genni~ ath 

I Birinci gelen ' 

l 
' Temmuz 1936 

·arihli bilmece
mizi dogru hal
ledenlerden ln
tmii orta okul ta
!ebesi Feriha bl
rinci hediyemi-

• zi kazanmi~ v• 
hediyesi olan fo
tograf makin~

sini almigtzr. 

<;ay 
Gorunce pa~lari s1vamak lazim ge

len ~aydan bahsetmiyecegiz, her gi1n 
i~tigimiz ~ydan konu~acag1z. Zan
nctmiyelim, ki en ~ok ~ay i~llen dlyar 
<;in, irand1r, ingllterede ~ok ~ay i~lllr. 

British Museumda ~aya dalr 1660 
ytlmdan kalma ~yam dikkat blr ve
sika var. Bu vesik:lda deniyor ki: 

cEn iyt ~ay, dogar dogmaz bu ~1 
gormek ii;in bilyiltillen bakireler elUe 
toplanan !;aychr. <;ay yapraklan F
ka milteveccih olmah ve ~ay duru ol
sun diye, bakirellk destanlan okuyan 
bakireler tarafmda.n toplanmahchr.> 

lsim: . . . . . . . . . 

boldur. Camm kurtanr rahat eder
sin. Amma gi.irilltil etmiyecegine soz 
ver. Burnunu ~ekmiyeceksin, amr
mJyacaksm, giilmiyeceksin. 
~ek suya ve ota kavu~acag1m an

laymca: 
- Soz verlyorum, dcdi. 

Ormana girdilcr. <;akal bir hafta 
sonra gelecegini soyledi ve gitti. 

~ck ycdi, i~U, uyudu. U~ giin hi!; 
gilrulti.i etmedi. Fakat dbrduncil gii
nii burnu ka~md1, bumunu !;Ckmek 
isted1, kcndini tuttu. Be.~unci gimil 

I Gurbuz Pakize I 

Kizilaym Taksim bah~esindeki 
kermes eglencelerintle pazar gecesi 
bir de giirbiiz Tiirk ~ocugu milsaba
kasz yapzldz. Bu mi.isabakaya giren 
4 ya.$lndaki <;oc1tklar arasmda birin
ciligi Pakize Kem.al kazandz. 

I_;>_ kart biriktirenler I 

Meliha Semih 

Mehmed Miijgln Bana 

Kopeklere mektep 
Hayvanlar Icln hastaneler ~dlk

tan sonra sanatoryomlar da a~dl. 

Bugi1n de Amerlkada bir c.kopek mek
tebb a~1lcbguu haber aldtk. Kopek sa
hlpleri her sabah kopeklerini mektebe 
b1rakacaklar, ~ gellp alacaklar. 

Mektepte kopeklere sa1onlarda tel'l
blyell oturnia, temiz yemek yeme gibi 
idab1 mua~ret usulleri oA-retllecet
tir. 

istiyenler olursa klSpeklerlne can
bazhk dersleri de verllecektir. 

DBm 

Masai 

gutlag1 k~md1, amrsa ge~ecekti, fa
kat soz vermi~ti, kendini tuttu. Al
tmc1 gilnii blr sinek kamm1 soktu, 
gtiniltii etmemek i~in tahammiil ct
tl, kendini tuttu. Yedincl giinil ~
kal geldi. 

- Rahat m1sm? 
- Rahabm, yalmz ii~ glirilltil et-

mege izin ver. 
- Bunu istiyecigini blliyordum. 

Eger gilrilltil edersen mahvoluruz. 
- Ne olur izin ver. 
- Ormandan ~1k git. 
- Hayu-, burada ~ok rahat1m. 
- Oyleyse bekle ben ~1kay1m, son-

ra sen ne istersen yap. 
<;akal gidince e~ek oyle bir amrd1 

ki bilttin orman ayakland1. Butun 
vah~i hayvanlar dbgu~mcge ba~lad1-
lar. Kaplan, aslan, sirtlan, fil, y1lan 
e~egi payla~mad1klarmdnn biribir
leril.i yiyorlard1. 

0 zaman bu zamand1r vah~i hay
vanlar dbgu~ilrler, kabahat e~egindlr. 

Gee; bakahm 
Bir ingiliz sinema stiidyosu, miis

tcmlckelerdc gosterilmck iizere bir fi. 
lim ~cvirdi. Bu filmin reklfmmu yup
mak i~in de, Londra caddclcrinde bli· 
yiik, giizel bir de\·e dola~tmuaga ba~
ladt. 

Fakat deve, bir milddet yiiriidiikten 

sonra, ~ehrin giiriiltiisiinden, kalaba· 
hgmdan tedirgin oldu ve protesto 

makanunda caddenin ortastna ~ok
tii. Kolay olmadt kaldtrmak ..• 

Yar1m saat kadar tramvaylar, otoblis
ler, otomobiller biri biri ardt sua ol
duklan yerde durdular. Bir de zab1t 

tutuldu ama, bu dcvenin umuruda 

olmad1! .. 

I Ocuncu gelen 
23 Mayu 1936 

tarihli bilmece
mizi dogru h~ 
leden Koyluhf. 
sar merkez okuJ 
talebesi Sabiha 
il¢1.ncil hediye
mtz olan Diigil-r. 
Gecesi eserini ka· 

zanmi~. hediye- L Lii.-~:tLc_:__ 
sini almz~tir. 

Hakk1 var ... 
- Evll mlsiniz? 
-Ni~nhyim. 

- Ni~nhmzm is~? 

- Blallf. 
-Soy adl? 

I 

Adam dii~Unilyor, ta~1ruyor, niha
yet: 

- Unuttuml diyor. 
Kabil ml?. 1nsan ru.,a.niismm ,.,., 

adlru unutur mu? .. Tahkikat genlfle
t111yor ve adamm n~nlJ.slllln soy adl
ru unutmakta ha.kll. old\11u netlcesl
ne vanhyor. K1Z1n soy ad!: Wojcle
chowska l~f.. 

Tarih: 15 A~ustos 1936 

5 Harfli 2 heceli bir kelime bulwmz, Id sagdan sola ve soldan sap okundugu zaman manast degi~esin ve her 
ild taraftan da okundugu zam.an son hecesi uzak ~rlun biiyiik blr devleti olsun. 

Bilmecemizi dogru halledenlerden birinciye: Fotograf makinesi, ik:inciye: Per1e.r takum, il~iincilye: Asyadan bir 
glin~ doguyor eseri, aynca 200 kariimize muhtelif hediyeler verilecektlr. 

Kay1ga, yelkenliyc, kotraya yalmz 
biz bincriz sarunaym, bizim gibi suda 
yiizcn onlcklcr de, hi~ kimsc zorlama
dan, kendiliklerinden i~e kotra)a bi
nip deniz seyramna ~1k1~orlar. 

Resmimizde, bir bclcdiyc bahccsi
nin ha\•uzunu goriiyorsunuz. Qocuk· 
lardan biri havuza bilyiik kotrasm1 
atm1~ ,.e b1rakn11~. Kotray1 ha~ ho~ 
goren ordekler de i~ine gimti~ler, 1m· 
pa yelken geziyorlark 

I Bansutoslar I 
Bansutos denen zenciler Kap, Oranj 

ve Natal arasmda y~1yan kabilelerin 
efrad1dir. Cenubt Afrikanm en zeki 
insanland1r. Reisleri ingilterenin hi· 
mayesinl kabul etmi~ olmakla bera
ber, bu zenciler kendi kendilerinl ida
re etmcktedir. 

Bansutoland daglarmda Avrupa nii
fuzu hi~ yok gibidir. Yerlilerin k1ya
fetleri evvel zamanda nasilsa gene oy
ledir. Resmimizdcn bu anla~1hyor. 
Gordilgilnilz ilk resim Bansutos ~ene
rinden blridir. Ba~nda h-u~ V:lrdlr. 
Bu o civarda avm bol olduguna delil
dir. 

Iklncl reslmde Bansu\OS1ann evmt 
gorilyorsunuz. Bu evin kapis1 ilstii,... 
dedir. Oradan aym zamanda eve c 
zak ta bo~lt11Ir. Oralan Afrlkar 
sair yerlerine gore soguk~a oldugu 
dan, halk uzun ~allara, postlara l 
rilniirler. 

Bansutoslar ~ok iyi hall orerlcr ve ku· 
m~ dokurlar. 
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Deniz yollar1 
1~LETMES1 

Acenteleri: - Karakoy - Kopriiba~1 
Tel. 42862 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han Tel: 227 40 

TRABZON Postalan 
Pazar 12 de, Sab, pertembe 

15 do 

IZMIR S0R'ATpostas1 
(:umarteai 15 de. -i 

- MERSIN postalan 
Sah, pertembe 10 da kalkarlar. 

Diger postalar 
Bartin - Cum!lrteai, ~artam· 
ba 18 de. 
lzmit - Pazar, aah, per9embe 
cu.ma. 9,30 da. 

Mudanya - Cumartesi 14 de di
ger giinler 8.30 da. 
Band1rma - Pazartesi, aab, 
~rtamba, pertembe, cumarte-

ai 20 de. 
Karabiga - Salt, cuma 19 da. 
Ayvahk - Sah 19 da, cuma 
17 de. 
tzmit - Pazar, sal1, per~embe, 
17 de, sah giinil kalkacak pos

ta gidi~ ve doniifte.Lapseki ve 
lmrozada ugrayacakbr. 
Trabzon ve Mersin postalan· 
na kalk1f giinleri yijk almmaz. 

(395) 

DOY~E LEV ANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, Brem, Anvcn, Istanbul 
ve Bahrisjyah ara.smda azimet vo 

avdet muntazam postalan 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Rotcrdam' dan limanimiz.a. muvasa.. 

latJ bcklcnen vapurlar 

lserlohn vapuru 23 agustosa dogru 
Samos vapuru 2 7 agustosa 

dogru. 

Galilca vapuru 1 eyliile dogru. 
Tinos vapuru 4 eyliile dogru 

Burgaz, Varna, Koatcnce, Kalas ye 
lbnaal i~n limanuruzdan hareltet 

edecek. vapurlar 

lserlohn vapuru 23 - 25 Agustosa 
dogru 

Tinos vapuru 4-6 eyliile dogrn 

Y akmda Hamburg, Brem, Anven 
Ye Roterdam limanlan i~in 

hareket edecek vapurlar 

Manisa vapuru 1 7 - 19 agustosa 
dogru. 

Bocham vapuru 3 - 7 eyliile 
dogru. 
Baden vapuru 8-9 eylule dogru 
Sarnos vapuru I 2 - 14 eyliile 
dogru. 

Fula tafailat i~ Ga.lat.a da Ova. 
kimyan hanmda Luter Silbermann 
ve ,Urdtbt yapur aoentaligma mii
racaat. Telefon: 44647 - 6 

DABKOVIC VE $1. vapor acentaa 
SCHULDT ORlENT LINE 

Avrupa iJe ~ark limanlan arumda 
muntazam posta 

ROTTERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS i~in yakmda Istanbul ve l:r.
mir' d~n harekct cdecek vapur: 

16-18 Agustosa dogru limarunuza 
muvasalatl beklerulen 

TROYBURG vapuru 25-27 agustosa 
dogru Karedenizden avdetle Avrupa li
manlan i~in e~ya tahmH edecektir. 

Tafsilat i~n Galatada Frenkyan ha· 
runda 3 ncii katta Dabkovitcb vo 
.$iirdca11 vapur acentahgma rniiraca.at. 
Tel. 44708/7. 4 I 200. 40604 

SAHIBININ SESl'nin 
Yeni bir muvaffakiyeti 

Unlil muganniyemiz bayan SAFiYE 
ougi.inlerde ¢SAHiBiNiN SESh stud
yolannda plaklanru okuduktan sonra 
mtihim bir angajman ile Balkanlarda 
Tumeye ~1kacag1 haber almlUl~tlr. 

Bayan Sifiye bundan bOylc yalmz 
c:SAHiBiNiN SESh ne okumak tize
re mezkur mtiessese ile mukavele ak
detmi~tir. 

Turk Ticaret Kaptan 
ve 

Makinistler Cemiyetinden: 
Birinci kongremizde ekseriyet te

min edilcmediginden ikinci kongremi
zin agustosun 24 tincil pazartesi gil-
nu akdedilece~i ilan 1 r. 

&KSAM Sahife 11 

SU GBQDIEZ 

" &UZELLiK " pudras1m 
T ecriibe ediniz 

Hastal1k, Oliim ve pislik geti
ren f areleri Oldiiriiniiz 

FAR 

tecriibeyi 
yiapmiz 

Tokalon puclras1, terkibindeki imtiyaz· 

h yeni (Qfte kopiik) cevheri sayesinde 

cilclin parlakhgma nihayet veriyor. Bu ba

ait prova ile bizzat tecriibesini yapmiz. 

Macun ve butday $ekllnde olup buyUk ve kU~Uk her nevi Farelerl 
S1~anlar1 derhal oldUrUr. Teslrl kat'ldir. Fareler kokmaz 

Bugday nevilerini serpmelidir. Macun olanlar101 yagla bir ekmege ve her hangi bir 
g1daya alirerek farelerin bulundugu yerlere koymahd1r. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

Pannaklanmzdan birini c:Fini Mat> 40 kuru~tur. Ha1an Deposu: 1STANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

yeni Tokalon pudrasma bula{ltinniz da su 

bardagma batmmz. ParmagmlZI bardak

tan ~ekincc ne 1slanm1{1 ne de parlamt!]I 
olmay1p kuru ve c:mab oldugunu gore-

Doktor - Operator --
FERiOUN ~f VKET EVRENSEL 
Haydarpa~a Niimune hastanesi ope
ratoru Beyo~Ju, fstikla.1 caddesi No. 

284 Karlman yanmda Tel. 44551 

Saf hava teneffus ve enfes bir manzara seyretmek ve emsalsiz 
bir plajda vaktinizi g~irmek i~m 

ALTIN KUM cek&iniz. Pudrada (<;ifte kopuk) oldugu 

i~in riitubete rnukavemet eder. Bunun 

ic;lndir ki Tokialon pudras1 8 saat sab.it 
kahr ve boylece biitiin suvarede s1cak sa-

- MERAKLILARA - Plaj ve gazinosuna gidiniz. 

I Modern ve gayet nefis mavi renkte I Birinci sm1f lokanta ve birahane - Alaturka ve alafranga 
londa dans cdebilirsiniz. Teniniz, ilk gir

cliginiz taze ve n'ermin !leklini muhafaza 

eder. y ,eni c:Firu Mat~ T okalon pudnlSI 

bir SAL 0 N TAK IM I sauhkbr. mutfak - ltinah hizmet - Fiyatlar mutedil 
Taksim stadyomu arkasmda 37 No.h p 0 L i B E B, J E B 0 A Z I 
IM~rmaran~a~~~m~~~-1 ______________________________ _ 

ne yagmurdan ve riizgardan ne de ter
lemeden miiteessir olur. Burunun parlak-

Oskudar askerlik §ubesinden: 
Oskiidar askerlik §Ubesine bagh 331 

dogumlu ve bu dogumlularla muamele
gorerek kISa hizmet §eraitini kazanmi§ 
ve ihtiyat zabiti yeti§ecek askeri tam eh
liyetnameli bulunan genc;;ler 9 36 y1lt ey-

ligma nihayet verildigi garanti edilmek

redir. 

En hof mcyva usarelerile baztrlan· 

rnlftlr. Hazm1 kolayla,tmr. lnk1-

baz1 izale eder. Kam te:n.izliycrek 

viicuda tazelik. ve canhhk bahf• 

eder. 

tNGlLlZ KANZUK ECZANESl 

BEYOGLU • tSTANBUL 

1 
liillinlin birinci gi.ini:i ihtiyat subay oku
lunda bulunacaklard1r. Bu giinde okulda 
bulunmak i~in burada bulunanlar 936 y1; 
h agustosun yirmi be§inci giiniinde ~ube

ye ba§ vurmalan. Ve ta§rada bulunanlar 

da ~imdiden bulunduklan mahallin as• 

kerlik ~ubelerine ugr1yarak kaYJtlan tev· 
sik ve sevk kag1tlanm alarak zamamnda 
okulda isbatt vucud etmeleri. Ve bu su
retle §Ubelere ha§ vurmayan ve sevk e
dilmiyenlerin bakaya tamlacag1 ilan olu-

nur. 

MUSEVI LISESI 
Beyoglu, Kumbarac1 yoku~u 

Tam devreli lise - 12 nci strufm riyazi 
. ve felsefi ,ubeleri vardU' ..... 

Derslere 7 eylulde ba~lanacaktir. Bli
tiin sm1flann ikrnal imtihanlan I ila 5 
eylulde yap1lacaktir. 

Yeni kay1t muamelesi 15 agustostan 
itibaren cumartesi ve pazarclan maada 
hergi.in yap1lir. 

Getirilecek evrak: Noterden musad
dak ni.ifus tezkeresi surcti, s1hhat ra
poru ve a§1 §ehadetnamesi. 3 adet fo. 
tograf, evvelce bulundugu mekteb tas

diknamesi. 
Hami§: Vaid olan biitiin §ayialar bi

li.fma Iise binasm1 deiiftirmiyor. 

Tlirkiye Cumhuriyeti 
Uyu,turucu Maddeler 

iNHiSARINDAN: 
Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsulii bulunduran tiic

carlar idaremizin deposu veya malumab haricinde kalmit mevcut
larm1 1 beyanname ile idaremize hildirmek mecburiyetindedirler. 

Bu heyannameleri almak i~in tiiccarm lstanbulda idaremize Ana· 
doluda 1936, mahsulil i~in teselliim merkezi olarak ilan edilen Zira· 
at Bankasi sube veya sand1klar1na miiracaatlar1 laz1md1r. Beyan-

• 
namelerin en g~ 1 Eylill 1936 sah gunii ak~amma kadar dolduru-
larak ahnd1klan yerlere iade edilmesi liizumu teblig olunur. Aksi 
halde ileride verilecek kararlarda beyannameye idhal edilmeyen 
afyonlar hi~ bir fekilde nazan itibare ahnm1yacakbr. (396) -Oskiidar K1z Sanat Okulu 

Direktorliigiinden: 
15/8/936 dan ba~layarak okula yabh ve giindiizlii talehe abnacak

br. Okula ilk ve orta okullardan mezun olanlar ahn1r. Uk okulu biti
renler i~in tahsil miiddeti be' sene orta okulu bitirenler i~in iki sene
dir. Y abh iicreti 3 partide almmak iizere 200 lirad1r. ityar ~ocuklarm· 
dan % 10 ve karde, talebeden % 15 eksik ahmr. Yaz1lmak i~in pa
zartesi ve pertembe gilnleri 9 dan be~e kadar okula ba1vurmahd1r. 

1' ,(345). 

Beyoglu - TCmelba§I - Yeniyol 

ALMAN LiSESi ve Ticaret 
Mektebi 

Tam devreH Lise - Ticaret Mektebi - Almanca ogrenmek i<;in ihzan smtf. 

Derslere 9 EylOI Car~amba ba§lanacakt1r. 
Kay1d muamelesi 1 Eyllilden itibaren hergiin saat 8 den 12 ye kadar 

niifus tezkeresi, a~ ka~dt, SJhhat raporu, 4 foto~af ve mektep tasdik

name veya diplomas1 ile yap1hr. Fazla tafsilat i~in mektebe muracaat veya 

44941 - 44942 ye telefon edilmesi. 

Asipin Kenan 
Slzl sotuk alg1nll1tndan, nezleden grlpten, ba, 
v• di' atr1tar1ndan koruyacak en lyl llA~ budur. 

ismine dikkat buyurulmas1 

~ARK DEMiRYOLLARINDAN 
IL AN 

~ark Demiryollarmm, Sirkeci garindaki biife ve biivet yerlerini 15 
Eyliil 1936 - 14 Eyliil 1937 miiddeti i~in a~1k artbrmaya koydugu ilan 
olunur. • 

Bu a~1k artbrmaya ittirak etmeyi arzu edenler 20 Agustos giinii $ark 
Demiryollar1 direktorliigii binasmm 27 No. lu odasmda hazir bulunmak 
ve 50 lirahk pey ak~esini makbuz mukabili yatirarak mukabilinde bir 
tartname almak ve tekliflerini mezkiir tartname mucibince 26 Aiusto-
1a kadar yapmak mecburiyetindedirler. 

Yatirilan pey ak~eleri a~1k artt1rma yap1ld1ktan sonra alakadarlara 
iade edilecektir. 

lstabul, 12 Agustos 1936 
DIREKTORLOK 

S1hhi Miiesseseler Artt1rma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpa~ Niimune hastanesinin az1 50000 ~ogu 75000 kilo siitiine 
teklif edilen fiyat uygun goriilmemit oldugundan yeniden pazarhkla 
eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve l~timai muavenet miidiirliigii 
binas1nda kurulu komisyonda 19/8/936 ~ar,amba giinii saat 15 de ya
p1lacakbr. 

2 - Siitiin beher kilosuna 11 kurut fiyat tahmin edilmiftir. 
3 - Muvakkat garanti 618 lira 75 kuru~tur. 
4 - lstekliler tartnameyi paras1z olarak komisyondan alabilirler. 
S - lstekliler cari seneye aid Ticaret odas1 vesikasiyle 2490 aay1h ka-

nunda yaz1h belgeler ve hu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubu ile belli giin ve saatte komisyona gelmeleri. ( 407) 

Deniz Levaz1m SatJnalma Komisyonu ilanlar1 
Tahmin edilen bedeli 14000 lira olan 200 ton dizel mayi mahruku 

31/Agustos/936 tarihine rastlayan pazartesi giinii saat 14 de kapah 
zarf usulii ile ahnacakbr. 

Muvakkat teminab 1050 lira olup tartnamesi her giin komisyondan 
paras1z verilir. 

lsteklilerin, 2490 say1h kanunda yaz1h vesikalarla teklifi mubtevl 
mazruflan belli giin ve saatten bir saat evveline kadar Kas1mpa1ada 
bulunan komisyon batkanhgma ~ermeleri. (371) 



' -,., 
ldareli ve ucuz soguk hava 
dolab1n1 buldu ya, art1k diin
yaya bile metelik verdigi yok! .• 

FRiGiDAiRE 
Ucuzlugu ve son derece idareli 

olmas1 sayesinde her eve girdi ve 
hayat1m1za kan~t1. Bugun 

FRIGIDAiRE 
soguk hava dolab1na sahip 

~hi- olan bir kimse her ne 
.-~ pahasrna olursa olsun 

FRiGiDAiRE 
den vazgec;emez. 

Bu yaz s1caklarmdan bunalmaym1z. lhk sularla, ag1rla§m1§ yemeklerle 
midenizi bozmaymaz. Vaz hastahklarmdan kendinizi ve ~ocuklarimz1 
koruyunuz, ve bir FRIGIDARE ahmz. 

. 

.. 
. -

BOURLA BiRADERLER ve Siirekas1 

Her dolabm ustUnde hakiki FRIGIDAIRE' in alameti olan bu markaya dikkat ediniz. 

Galata: Hezaren caddesi - Beyoilu: lstiklil caddesi - Ankara: Bankalar 
caddesi - Izmir Gazi bulvar1 ve SAT I E' nin bOtOn ~ubelerinde 

SAHiBiNi ESi 

Gelecek haftadan ba~hyarak dinliyeceginiz yeni plaklar 

Bayan SAFiYE Bah k~1lar B t k" S d tti· es e ar a e n 
Dursun Kaptan 

Bay an f AHRiYEAnam ola~1 Omer 
<;ak1r Em1ne 

Bu eserleri sahnelerimizde ya$atanlardan dinleyiniz. 

I KUC K CiFTLiK PARK 
Miinir Nurettin ve arkacta$1ar1 

Ankara ve lzmirde nihayetsiz alk1~lara mazhar olan k1ymetli muganniye 

Bayan M U A L L A Dincses 
Bu kere sureti mahsusada fstanbula davet edilerek bu ak~amdan 

itibaren seanslarma ba~hyacaktir. Telefon: 41992 
24 Agustos Pazartesi giinii ak~am1 c;ok muhte~cm bir siinnet 

dugiinii tertip edilmi~tir. <;ocuklanm kaydettirmck isteycn velilerin 

~imdiden miidiriyete miiracaatlar1 rica olunur. 

Van V aliliginden: 
1 - Vanm Havasor ovasmda ve Vun ile Edremit koyii arasmda be

h eri 566 lira 77 kuru,tan yapbr1lacak olan 250 go~men evlerine aid ya
p1lan eksiltme ilamnda miiddetin on bef gun ge~tigi halde talip ~1k
m ad1gmdan onar onar miiteferrik suretle pazarhkla yapbrilmast i~in 
16/ Agustos/ 936 giiniine kadar ek siltmeye konulmu,tur. 

2 - Taliplerin Van 1lbayhg1na miiracaatlar1. 4518 

CILDINIZI 
Tehlikcden koruyunuz 

I lerhangi bir kremin ona 
liizumu olan g1day1 verece
gini zannediyorsamz bu tec-

riibe size pek pahahya mal 
olabilecegini derhatir edi
niz. Hi!Wbir krem size Krem 
Pertcv kadar sad1k kalamaz 

-ARANIYOR 
Sirkecide ycni yap1lan temiz ve 

Hiks bir berbcr salonu ic;jn kadm 
tuvaletine ve ondiilasyona bihakkm 
a~ina ciddi bir Bayan laz1md1r. 
Ocret dolgundur. Sirkcci yeni Ay
dm oteli miidiirii Bay Osman'a 
miiracaat. 

YOzOnOzde ve muhtelif yerlerinizde 
~il ve leke var diye iiziilmeyiniz. Zira bir tertip 

Bunlardan tamamile kurtaracakt1r. 
F A Z I L . C .i L i L A C· I 

lmal mahalli: Edirne, Kimyager FaZJI Sosyal laboratuan 

SAC 
BAKIMI 

Guzelligin 
En birinci ~art1d1r. 

PETROL NiZAM 

Maliye V ekiletinden: 
1 - Eksiltmeye lconulan i~ : On b in metre kanavi~e 
2 - lhale, a~1k eksiltme suretile yep1lacakbr. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin bef yiiz elli lirad1r. 
4 - Eksiltme 17/8/936 pazartesi giinii saat 15 de Vekalet Levaznn 

Miidiirliigiindeki eksiltme komisyonunda yap1lacakbr. 
5 - Muvakkat teminab: 116 yiiz on alb lira yirrni bet kuruf olup 

merkez muhasebecitigi veznesine teslim edilerek almacak makbuzla 
birlikte komisyona miirncaat olunacaktrr. 

6 - ~artnamenin Levaz1m Miidiirliigiinde ve lstanbulda Dolma
bah~ede Maliye Vekaleti evrak1 matbua anbarmda gorulehilir. ( 4317) 
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Sah ibi Necmeddin Sa dak Umwni ne~riyat rnildilril: Enis Til 


