
lspanyada $iddetll 

muharebeler dUn de 

devam etti. 

Scnc 18 - No. 6405 - Fiatt her yerde 5 kuru..s PAZARTESl - 17 AGUSTOS 1936 

Ispanyada dahili harb bir 
imha muharebesi ~eklini ald1 

HOkOmet kuvvetleri yakalad1klar1 fa,ist reislarini, 
f a'istler de komUnist reislerini kur,una dizdiriyorlar 

lht ilfllcilerln dUn sabah Fransa hududundaki lrun $ehrine 
yapbklar1 taarruz $1ddetll blr muharebeden sonra tardedildl 

Hilkdmettn mWs Jruvvetlerl h ilcum ede r kelt 

Paris 16 (Ak~) - tspanyada 
dahili harp devam ediyor. Bu muha· 
rebe gittik~e bir imha harbi halini al· 
maktad1r. iki taraf ta birbirine kar· 
'1 ~ok ~iddetli hareket ediyor. 

Hiikumet kuvvetleri yakalad1it fa· 

11ist reislerinden bir ~ogunu kuJ1una 
dizdinni~tir. :thtililciler de ellerlne re
~en komiinist relslerinl idaln edl· 
yorlar. Bu ciimleden olara.k Badjozu 
ahnca burada yiizlerce ~iyl idam 
ctml!ilerdlr. 

.Bir diHger kaynana
s1n1 Oldlirdli, kar1s1n1 

at1r yaralad1 
Kendisi de ag1r yaral1d1r. Vakaya 

sebep k1skan~l1kt1r 
Diln Lftngada Arap Mehmed soka

gmda 6 numarall cvde milthi~ bir cl
nayet olmu~tur. Bu evde Kirkor adm
da bir dillger oturmaktad1r. 

Kirkorun Kata admda bir kaynana
Sl ve Hayganul} isminde bir de kanst 
vard1r. Dtilger Kirkor yak1~1kh bir 
adam oldugu i~in kar1s1 tarafmdan 
daima kiskamlmaktadir. 

Evvelki gun U.ngadaki 6 numarall 
eve yakm akrab~dan blr gen1; kadm 
rnisafir gelmi~tir. 

Kirkorun bu kadma fazlaca iltifatl 
kaynanas1 ilc kansm1 fcna halde klz
d1rm1~tir. Misafir kadm bir arahk 
odadan d1-?an <;1km1~. Kirkor da arka
&ndan f1rlam1~t1r. 

Bunun iizerine kaynanas1 Kata 
pe~Ieri s1ra gitmi~: 

- Ne yap1yorsunuz orada?. diye 
baginnca Kirkor b1yag1m i;eklp kay
nanasmm uzerine yiiriimil~: 

- Sana nc oluyor? 
Diyerek kad1m 8 yerindcn yarala

InI{>tir. 
Annesinin fcryadrm i~iden Hayga

nu~ ta sofaya ~1km1~ lllkin Kirkor onu 
da 3 yerinden y:iralam1st1r. 

Bunun i1z rine yaralI k~ynana can 
~a~lile sokak kap1s1111 agnu~ vc c~igin 
onunde yerc dil~erck Olmil~tilr. Bu 
n:.ahk knnsm1 kovahyan Kirkor ycrc 
du~mill} clindeki b11(ak gogsilnc sap-

lnnarak yaralanmasma sebcbiyet ver
rnil}tir. 
Hayganu~la kocas1 .Kirkor hastane

ye kaldmlmil}lard.lr. Yaralan ag1rd.lr. 

BIR KADIN TEKl\IEDEN OLDtt 
Y~ilkoyde oturan Mari ad.lnda blr 

kadm kaldmld1gi hastanede Olmii~
tilr. 

Mari bundan 3 giin evvel polise ver
digi if adede kendisini sokakta Pana
yot admda bir adamm tekme ile yere 
yuvarlad1g1ru, bunun igin hastalandl
gm1 soylemil}tir. 

Tahkikat ynp1llyor. 

Yagmur ve dolu 
Giimii§hanede bir kad1n 

ve bir erkek boguldu 
Giimii!1hane 16 (A.A.) - 10 giin

dcnbcri her gtin vilayet mcrkezine ve 
koylerinc dolu ile ka11~ ~iddctli 
yagmurlar yagmaktadir. il mcrkcz vc 
il~clerindcki bazi koylere dil~en iri ta
neli dolu mczruata zarar vcrmi~ ve 
yagmmdan gozlerini agam1yan gif<;i 
mahsullerini slirUp ic;eri alamam1~t1r. 
Bu vnziyct 9lf9ileri cndi~eye dil~tir

mil~tlir. Ko~kur koyilnc dii~cn dolu 
vc yagmurlann gctirdigi selden bir 
kadm ve bir erkek bo~111lmu~ur. 

Cepbelerde muharebe esn .. ,~a, 
olenlerden bqka bu SUl'etle 614bril· 
lenler de milhim bir yekftn tutu70r. 
MADRID llUK'OMETiNtN TEBLt~t 

Madrlcl 16 ,(A.A.) - Df.in vaziyei, 
(15ffim1 onuncu sah ifede ), 

Franszz - Leh 
mii.zakereleri 

Yan;ovada ba~hyan 
konu~malara Pariste 

devam edilecek 
P.arls 16 (Ak

~am) - Var
~vada bulu
nan Frans1z or
dusu biiyiik er-
kam harbiye 
reisl general 
Gamlin bugi.in 

~ 1~ erkam har-
\)lye reisi ge
neral Rydz 
Smigly ile tek
rar goril~mill} 

ve Leh reisi- General Gamlin 
cumhuru tarafmdan sercfine bir zl
yafet verilmi~tir. Leh 'reisicumhuru 
bu ziyafet esnasmda FranSiz genera
line btiyilk Leh ni~amm vermil}tir. 

General Gamlin Varl}Ova tayyare 
~eydamm, tayyare fabrikalanru gez

d1kten sonra a~am iizeri Krakovi
ye hareket etmi~tir. 

Yann sabah orada mare~l Pilsu
dsknln kabrine bir ~elenk koyacak 
ve Parise donecektir. 

Leh bilyiik erkaru harbiye relsi ey
lfilde Parisi ziyaret edeccktir. BugUn 

(D~vam1 onuncu sahif ede) 

Pazartesi konu~malan: 

Claude Bernard 
ve hekimlik 

Yazan: Hasan Ali Yucel 
Altmc1 sahifemizde okuyunz. 

Fransa, Milletler ce

miyeti pakt1nda degi

~i kli k istiyor. 

T elcfon: 24240 ( 1dare ) • 24249 ( Tahr:ir ) - 24248 (Mat baa) - 20113 ( Kli~c) 

Dinarb, Yunanb Maksosu 
35 dakikada tu~la yendi 

Kara Ali - Miilayim ma~i, fok miina
ka~ali oldu, hakem heyeti sonunda 
Kara Aliyi sagi hesabile galip ilan etti 

Dinarh Maksos ile gilre~ken 

Festival heyeti tarafmdan tertib e
dilen bUy\lk giire~ milsabnkalanna 1 

dttn Taksim stadyomundn. devam edil
dl. Seyirc1 adedi 3-4 binden ap~ de
~d!. 

AMAroRLER ARASINDA 
ilk mUso.ba~a 87 kiloda amator Sam

sunlu Seyid Ahmed ile S1vash Bedri 
arasmda oldu ve Ahmed iki daklkada. 
takibinl tUfla yend!. 

:bdnct milsabaka gene 87 kiloda a
matar Billl Ahmed ile Halll araamda 
yaplldl. Bu mUsabaka ~k mrlu oldu. 
1lk devrede Bi!Al Ahmed, hasnurun 
mtuu milkemmel blr tu~ yere getlr· 
d1 fakat hakem saymad.l ve ilk devre 
berabere sayild.l. Neticede BUAl Ahmed 
puvan hesablle galib geld!. Bundan 
soiira prof esyoneller arastnda s~me 
miiaabakalanna ba~land.l. Qoban Mah· 
mud, Karaali, Milla.yim, Dinarlt, Yu
nanlt Maksos ringe ~Ikarak seyircll
lere prezante edildiler ve uzun uzun 
alkl~landtlar. Teklrdagl1 Hil.seyln, Ma
nlsah R1fat gelmemil}ti. 

Maksos Dinarhyi kaldmnaga ~ah~1yor 

MAKSOS - DiNARI,I MA~I 
ilk ma~ Dinarll Mchmed ile Yu

nanll Maksos arasmda yap1ldl. Gilr~ 
(Devann 1ekizinci 1ahifede) 
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• 

- Mildiirler memurlarm yerinde olup olmad1klanm hergun k ontrol 
edcceklermi~! ... 

- Bahane ile mtidiirlerin yilziinti gbrccegiz desene! ..• 
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( Bu. Sabahki Telgraflar 

Politika durumu hala karanl1~ 
lngiltere Almanyan1n 
Milletler cemiyetine 

girmesini temine "-ali~iyor lspanya i~l.erine kan!iJmamak hakk1nd 
~ Y henuz anla!;irria yap1larnad1 

Paris 17 (Ak~am) - ispanya i~Jerine kan~amak haklanda Fransa tara
fmdan yap1lan teklife italyamn ~buk cevab vermesi i~m ingiltere ttaiya 
nezdinde te!?ebbiiste bulunmu!?tu. italya bu te~ebbilse elan cevab vermemi~tir. 
fngiltere diln Berlfilde de bu yolda bir t~ebbilste bulunmu~tur. 

Londrada c;Ikan Sundey Ekspres gazetesinin yazd1gma gore ingiltere harici 
komitesi ay sonunda topJanacaktir. Bu toplantida yeni bir Avrupa plant ha
nrlanacaktt.r. Ptanm hedefi Almanyanm tekrar l\lilletler cemiyetine girmesi
ni tcmin etmek olacaktir. ingiltere sonbaharda bunu temine ~ahi;;acaktt.r. 

lspanyada kanh muha
rebeler devam ediyor 
Kur~una dizilenler aras1nda bir~ok 

me~hur kimseler var 
Paris 17 (Ak:;;am) ispanyada 

muharebeler c;ok kanh bir :;;ekilde de
vam ediyor. Me:;;hur boga gure~isi 

Ortega hiiklimet kuvvetlerile bir mu
harebede olmti~ttir. ispanya futbol ta
klmmm kalecisi Zamora <la kur~una 
dizilmi~tir. Baz1 yerlerde binlcrce ki
i;;i kur~una dizilmil?tir. 

Fiansa hududuna yakm yerlerde 
harp c;ok ~iddetlidir. ihtilalciler iruna 
taarruz ctmekle ispanya hilkumeti
nin Fransa ile alak::i.sm1 kcsmek ve bu 
havalidcki kuvvetler arasmda irtibat 
tcsis eylemek istiyorln.r. Bir tayyare 
bombas1 yanl1:;;llkla Frans1z toprag:I
na di.i!lmi.i~tiir. ihtila.Iciler tehlikede 
bulunan Oviedo :;;ehrine yard1m ic;in 
Jeri Kortabaya dogru ilerliyor. 

ispanya htikiimetinin tebligine gO
re Estromador cephesinde general 
Molamn kuvvetleri mi.ihim bir mag
lUbiyete ugram1~tir. Htikumet kuvvet
leri Kortcye dogru ilerliyor. 

Olimpigadlar 
kapandz 

Diin bu miinasebetle 
biiyiik merasim yapild1 
Berlin 16 (Alqam) - Olimpiyat

lar bugtin bitmi~. bu miinasebetle bii
yl.ik merasim yapllm1~tir. Bugiine yal
mz binicilik mtisabakalan kalm~b. 

Bu mi.isabakalar da ogleden soma ya
p1ld1. Almanlar gcrek ferdi, gerek ta
kxm halinde yan~larda birinci geldi
ler. Tak1mlardu Lehistan ikinci, .ingil
tere tic;ilncii oldu. 

Ferdi mtisabakalarda Almanya bi
rinci gelerek al tm, Romanya ikinci 
gelerek glim~, Macaristan iic;uncti 
gelerek bronz madalya alrm~t1r. Bun
larm madalyalan merasimle verilmi~ 
ve milll mar:;;lan c;allrum~br. Bunu 
muteakip Olimpiyatlann bittigini ilan 
eden toplar at1Id1 ve Yunanistanda 
Olimpiyat koyilnden getirilen me:;;ale 
yava~ yava~ sondil. 

Merasimde M. Hitler, Bulgar kra11, 
Alman ricali, ecnebi sefirler bulun
mu~lard1r. 

Binicilerimizin atlanndan biri ol
rnu~, birka~1 yaralanrm~tir. Bunun 
i<;in binicilerimiz ikinci derecede at
larla mi.isabakaya girmi:;;Ierdir. Maa
mafih Cevat Giirkan ve Saim Polat
kan diger bir~ok milletleri gec;mege ve 
iyi dereceler almaga muvaffak olmu~
lardir. 

BAZIRAKKAMLAR 
Berlin 17 (Ak~m) - Oli.mpiyadlar 

rniinasebetile Berline 1 milyon 200 bin 
ki~i gelmi~tir. Bunun 150 bini ecnebi
clir. Olimpiyad stadma dort bu~uk 
milyon ki~i ginni~. yedi bu~uk milyon 
mark duhuliye ahnm~ir. Te!lll;ilat 
i~in alt1 bu~uk milyon mark sarfedil
mi!?tir. Olimpiyacl burosunda 350 me-

Bir vapur batt1, 21 ki~i oldO 
Oran 17 (A.A.) - Bir miktar yol 

cuyu ve hamule olarak bugdayi ha
mH bir vapur batnn~ ve i~indc bulu
nan 22 ki!lidcn ancak bir ki~i kurtula
bilmi~tir. Deniz. ~imdiye kadar alb 
cescdi sahile atrru~tir. 

Asilerin zaptettikleri Badajoz :;;ehri 
tamamen harab bir haldedir. Burada 
yiizlerce ki:;;i kurl?una dizilmil?tir. Ge
neral Mola radyo ile bir nutuk soyli
yerek biilti.n ispanyollan vaziyeti an
hyarak kcndisine yarduna davet edi
yor. General Mola bugiinku ihtilalin 
adalet ve akil ve manbg:In tedhi~le 
c,;arp1~mas1 oldugunu soylcmcktedir. 

Madrid 17 - General Frankonun 
Fasta yerlilerden asker yazmak te:;;eb
bl.islintin akim kaldigi, Faslllann as
ker yaz1lmad1klan, hatta htikumete 
yard1m etmek istedikleri bildirillyor. 

MAJORKA ADASINDA 

Paris 17 - Htikiimet kuvvetleri Ma
jorka adasma ~Ikm1~lar ve burasm1 
~gal etmi:;;lerdir. Yeni kuvvetler bek
leniyor. 

General Franko tayyare ile Fastan 
Burgosa gitmi~, oradaki ihtilalci gene
rallerle gorli~mii~tfu. 

Moskovadaki 
suikasd te~ebbiisii 

T utulanlann yak1nda 
muhakemelerine 

ba~lan1yor 

!Uoskova 16 (A.A.) - Trotskist -
Zinovievist birle~ik bir tethi9 te~kila
tmm meydana ~Ikanlmas1 hakkmda 
htikumet tebligini mevzuu bahseden 
gazeteler, 9ok yaklnda aleni surette 
muhakemeleri yap1lacak olan bu ~e
tenin harekabm ~iddetle takbih et
mekte ve Stalinin leninist idaresi al
tmda Sovyetler birliginin her sahada 
kazandlg1 buyiik muvaffak1yetleri te
bariiz ettirmektedlr. 

Seyyahlara kolayl1k 
Otomobille gelecekler 

hakk1nda yeni bir 
layiha haz1rland1 

Giimrtik ve inhisarlar vekaleti mem
leketimize otomobille gelecek yolcu
lara !zami kolayllgm gosterilmesi 
i9in bir layiha haz1rlarm~t1r. Layiha 
mucibince gtimrtik ge9i1? karnesi ala
rak gelecek seyyahlar hic;bir muame
Ieye ltizum kalmaks1zm memlekete 
girebileceklerdir. Bunlar nakil vas1ta
larm1 bir sene ic;inde memleketten 
c;1karabileceklerdir. 

Turistlerin yemek p~irme~ ve ye
mek i9in getirdikleri mutfak ve istira
hat levazum da gec;i~ karnesine ya
zllmak ~artile serbest~e girecektir. Na
kil vas1tasmm yedek aksarm da keza 
girebilecektir. 

Fransada dCl§en tayyare 
Paris 17 (Ak~am) - ingiltereden 

hareketle Fransada dti~en tayyarenin 
pilotunun kont Kazmir Podrski adm
da bir Lehli oldugu anla:;;1lm1~tir. Ge
~en diger tayyarelerin pilotlan da 
Lehli idi. 

Paris 16 (Akl?am) - ingiltere hii
kfrmeti, ispanya il?lerine kanl?mamak 
hakkmdaki Frans1z teklifini kabul 
ettigini bildirmi:;;tir. Yalmz Almanya, 
italya, Sovyet Rusya ve Portekizin de 
muvafakat etmelerini l?art koymu~
tur. ingilterenin notaSI diger devlet
lcre bildirilmi~tir. 

Frans1z gazeteleri, ingiliz cevab1-
run Almanya ve italyaya kar:;;i bir 
hitap ~eklinde oldugunu, c;iinkii Sov
yet Rusya ile Portekizin esasen mu
vafakat cevab1 vermi~ olduklanru ya
z1yorlar. 
italyanm cevab1 bir parc,;a sukutu 
hayale sebep olmu:;;tur. ingiltere, ital
yayi kandlrmak ic;in Romada yeni
dcn te~ebbi.istc bulunacakt1r. 

M. Mussolini tatilini ge~irdigi Adri
yatik sahilinde Ri~ioneden yann 
Romaya donecektir. Bundan sonra 
kati bir karar vermesi bekleniyor. 

Almanya heniiz hie; bir cevap ver
memi~tir. Almanyarun i¢ savsakla-

Sigortalar 
iktisad vekaleti yeni 
bir kanun lay1has1 

. haz1rlad1 
iktisad vekfileti, sigorta \)irketleri

nin tefti~leri neticesinde haztrlanan 
raporu goz onti.nde tutarak yeni bir 
kanun projesi hazirl~br. 

Bu proje<le sigorta mi.iesseselerinin 
her sene muntazaman bilangolanm 
vermeleri, tizerlerindeki devlet kon
troliiniin daha s1kl bir hale getiril
mesi, burada topladlklan paraln, ec
nebi memlekctlere c,;1karmamalan, ih
tiyaca kafi gortilmiyen ~imdiki kanun
da mevcud mtieyyidelerin kuvvetlen
dirilmesi hakkmda htiktimler vardJ.r. 

Proje, Millet meclisinin ikinci te~
rin toplantisma yetil?tirilecektir. 

Piyasadan c;ekilen Feniks do Vien 
ve TUrkiye Milli sigorta l?irketlerinde
ki istihka2~ sahiplerinin zarara ugra
marnalan ic,;in sigorta ~irketlerinin 

yapacaklan fedakarhklan karl?tla
rnak iizere sigorta primlerine muvak
katen kiii;iik bir zam yaptlmas1 du
~iintilmektedir. 

Tasfiye muamelesi neticeleninceye 
kadar bu i~ de bir karara baglanacak
tir. 

l!;i<;i ve usta 
Miitehass1s yeti§tirmek 

i~in tedbir ahn1yor 
Ogrendigimize gore, iktisad veka

leti, memleketimizdcki sanayi mties
seslerinde ecnebi miitehassislarm ye
rine Ttirk miitehass1s1 yeti!ltirmek i~in 
~imdiye kadar neyap1ld1g1m aral?tlr
maga ltizum gormti~tiir. Bu i~i ihmal 
eden muesseseler hakkmda takibat 
yapllacakbr. ' 

Bundan ba:;;ka giinden giine inki~af 
eden fabrikalanm1zm usta ihtiyac1m 
bugiinkii tedris programlarile mevcud 
sanayi mekteplerinin kar~1layamachgi 
goz ontinde tutularak bu mekteplerin 
islah1 ve yeni sanayi l?Ubelerinin istil
zam ettirdigi derslerin ilavesi karar
laljtrrllrm~tir. 

Memlekete mutehassIS i~c;i ve usta 
yeti~tirmek ic,;in bu tedbirlerle kalrm
yarak fabrikalarda kurslar a91lmas1 
da muvaf1k gortilmtil?ttir. Boylece ec
nebi mtitehass1slarm gorecegi i~leri 
yapabilecek Tiirk i~c;ilerini yeti~tir

mek i:;;i yalmz hususi mtiesseselere b1-
rak1lm1yacaktir. 

lktisat vekili Canakkalede 
<;anaklcale 16 (Ak9am) - iktisad 

vekili Celal Bayar bindigi ipar kotra
sile buraya gcldi. iktisad vekili iptida 
Geliboluya ugnyarak orada baz1 ziya
retlerde bulundu. Qanakkalede kara
ya 91kt1, belediyeyi ziyaretten sonra 
refakatindeki zevatla kotraya dondi.i 
ve tzmire hareket etti. 

mak istedigi anla1?1hyor. 
Portekiz, Paris ve Londraya mu

vafakat cevab1 vermi~tir. Yalmz ba
Zl teminat istemektedir. Bu cfunle
dcn olarak silah ve miihimmat imal 
eden memleketlerde bu imalatm kon
trol edilmesini ve anla~nm tat
biki ic,;in teminat istiyor. Portekiz hu
kfuneti ispanya ihtilalinin Portekiz 
i~in tehlikelerinden bahsetmektedir. 

1NGiLTERENiN PORTEKiZE 
TEMiNATI 

Londra 16 - Daily Ekspresin si
yasi muharriri yaz1yor: 

ingiltere, Portekiz htikumetine teb
ligatta bulunarak ispanyadaki kuv
vetler tarafmdan Portekiz erazisi ta
arruza ugradJ.g-I zaman ingilterenin 
btitiin deniz, hava ve askeri kuv
vetlerinin Portekizi mtidaf2.a edecegi
ni vadetmi~tir. 

ispanyadaki kuvvetlerin Portekize 
taarruzu takdirinde Milletler Cemi
yeti misakmm on altmc1 maddesi mu-

Anadoluda ~id
detli szcaklar 

lzmrrde s1caktan dart 
ki~i bay1ld1 

Anadoludan gelen haberler her ta
rafta :;;iddetli s1caklann htikiim siir
dtigtinti bildiriyor. Diyanbek.ir, Urfa 
gibi cenup viiayetierinde termometre 
42 dereceye kadar ~1km1~br. Adana
da 38, izmirde 35,36 derecedfr. 

istanbulda iki giindenberi tatl1 bir 
poyraz esiyor. Bu sebeble s1cakh.k ta
hanunill edilmiyecek gibi degildir. 
Termometre 29-30 derecedir. Geceleri 
24-25 dereceye kadar irunektedir. 

Plajlara ragbet devam ediyor. Dti.n 
bilttin plajlar, bilhassa Florya miit
hi~ kalabahkti. 

iZMiRDE SICA.KLAR 

izmir 15 - S1caklar burada pek 
miithi~ bir hale gelmi~tir. S1caktan 
dort ki~i bay1lm1~ ve hastaneye kal
dJ.nlnu:;;lardu. Bunlardan birinin has
tanede oldtigii haber alnmw;;tir. Don
durmac1 ve ljerbetc;i diikkanlan an 
kovam gibi i:;;lemi:;;lerdir. 

BO<';AZIN YUKARI TARAFLARINA 
YAGMUR YAGDI 

Dtin ogleden sonra hava kapanm1~, 
saat on alt1ya dogru Bogazm bazi yer
lerine ~ddetli yagmurlar yagrru~trr. 
Saat on yediden sonra istanbula da 
yagmur yagnn:;;tir. 

Kim kimi ka~1rd1? 
Gen~ k1z " Ef eyi hen 

ka~1rd1m . ,, diyor! 

izmir 15 - Efe Mehmed isminde 
47 ya~mda evli ve iki ~ocuk sahibi bir 
adam 15 ya:;;mda gayet gtizel Dudu 
achnda bir klz1 kac;rrm~b.r. 

Dagda ge9irilen bir geceden sonra 
jandarmalar Efe Mehmedi de Dudu
yu da yakalam1~lardlr. Dudu verdigi 
ifadede: 

- Mehmed beni degil, ben Mehine
di kagird1m. 

Demektedir. Efe Mehmed, tevkif 
edilmi~tir. Tahkikata devam olunmak
tadlr. 

Bostanc1da tren bir ~obani 
~ignedi 

Dtin Bostanc1da bir tren kazas1 ol
mu~, makinist Tevfigin idare ettigi 
katar c;oban Mehmedi <;ignemi~tir. 

Mehmed hat iizerinde dol~yordu. 

Makinist kendisini gorunce dudiik 
c;alrrul? ve treni durdurmak istemi:;;tir. 
Fakat mesafenin azhg1 ytiziinden bu
na muvaffak olamam1~tir. 

Kazay1 miiteak1b tren durmu~ ve 
Mchmed vagonlann altmdan c,;1kanl
m1~tir. Qok ag1r yaralI olan ~oban 
biraz sonra Olmtil?ttir. Hadise hakkm
da tahkikat yaptl1yor. 

cibince diger devletler ile birlikte in 
giltere de Portekiz erazisini miidafa 
etmek mecburiyetinde bulunuyordu. 

Yukandaki va::i.di Lizbondaki ingi 
liz biiytik elc,;isi sir Wingfield Londra 
dan ald1g1 talimat uzerine Portek· 
hiikt1metine bildirmi-?tir. 

Portekiz hilkumeti bitarafhk an
laljmasma i~tirak ic;in kendi erazisi
nin taanuzdan masuniyctinin ingil
tere tarafmdan dcruhde edilmesini 
~art koymu~tu. 

FRANSIZ K0~1UNiSTLERiNiN 
iSTEGi 

Paris 16 - Mesai konfederasyonu 
umumi katibi M. Jouheaux ve mua
vini tayyare ile Madride gitmi:;;lerdir. 

Komi.inist Humnnite gazetesi yaz
chg1 makalede ispanya i~lerine ka· 
n~amak ve yardunda bulunma
makla beraber me~ru ispanya hi.iku
metile ticaret edilebileccgini soylti
yor. Oeuvre gazetesi ise t&m bir bita· 
rafhk muhafaza edilmesini istiyor. 

Go9rrienler 
Romanya hiikumetile yap1-
lan anla~ma bu hafta icinde 

Biikre~te imzalanacak 
Romanyadan gctirilecek goc,;menler 

hakkmda Btikre~te yup1lan mukavele 
hiikumetimiz tarafmdan kabul edil-
mil?tir. . 

Mukaveleyi Romanya hlikflmeti de 
tasdik ettigindcn anla~ma bu hafta 
ic;inde Btikre:;;te imzalunacak ve der
hal meriyete girecektir. 

~ehrimizde bulunan Btikre~ sefiri
ntlz B. Hamdullah Suphi TanriOver, 
imza merasiminde hazir bulunmak 
iizere buglin Romanyaya hareket ede
cektir. 

Ataturk yalovadan 
avdet buyurdular 

Reisicumhur Atatiirk, refakatlerin
de hariciye vekili ve mutad zel'at bu
lundugu halde diin ak~m Yalovadan 
a\·det buyurmu~lardir. 

Bu senenin ilk fmd1k mahsulQ 
Giresunda vapura yOkletildi 
Giresun 16 (Ak~am) - Bu senenin 

ilk fmdlk mahsulii bugiin merasimle 
Cumhuriyet vapuruna yiikletildi. ilk 
parti 673 9uvalchr. Yap1lan merasimde 
mebusumuz Hakkl Tank Us ve ismail 
Sabuncu da bUlundular. 

Bugday sat1~lar1 
Bulgaristandan da 
bugday isteniyor 

Sofyada c,;1kan Dinevnik gazeLesin~ 
gore Bulgarista..n.d&. ougday fiatleri 
yiikselmege ba9lam1~tir. Son gi.inlcrdit 
bir Bel~ika firm.as1 iki leva 80 santim
den bugday almak uzere resmi bir mu· 
kavele imzalam~tir. Bugdayin 3 leva
ya dogru c;1kmas1 gayet tabiidir. Gaze
te butiin biiytik devletlerin gen~ za
hire stoklan meydana getirmek arzu
sunda bulunduklaruu yaz1yor ve se
bep olarak da btitiin devletlerin hum
malI bir surette harbe hazirland1klar1-
m ileri si.irilyor. 

Bu keyfiyet zahire fiatlerini ytikselt
mektedir. Diger taraftan bu yil Ame
rikada surekli kurakl1klar neticesinde 
zahire rekoltesi iyi gitmemil?tir. 

Bulgar «Zahire ihracab. direktorlii
gu~ her gtin 7-8 milyon kilogram za· 
hire almaktJ.dir. Bu yekftn on bir mil· 
yona c;1kmaktadlr. ihracat direktOr
Iiigii ~irndiye kadar 45 tnilyon kilo
gram zahire ihrac; etmi~tir. Bulgarlnr 
nisan aymc. kadar zahirelerini muha· 
faza edecek vesaite malik bulunsalar, 
o zaman sab9lan 4 levaya kadar yiik· 
sel te bileceklerdir. 

Varnada b1r sergi a~1ld1 
Sofya 16 (A.A.) - Bu sabah Var

nada be~nci ntimuneler sergisi ~ll· 
ml~tir. 
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AK~AMDAN AK~AMA: 

Sergi I er 
Hlikumet memleketi in~fa ka

vw;turmak siyasetinde sergilere bti
ylik ehemmiyet veriyor. Dahilde slk 
s1k sergiler tertip edildigi gibi d1~an 
memleketlerde a~1lanlara da i~tirak
ten geri kalm1yor. 

A~llan sergilerin bir kismI arzu et
tigimiz miikernmeliyette gaze ~arpnu
yor. Bunlan tenkidden geri durmu
yoruz. Fakat inkar edilemez ki ~u ha
reket memleket i~ln bir ilerlerne ham
lesi bir haytrll faaliyet suretinde 
tecelli etmektedir. 

Nihayet Ankarada milletleraras1 bir 
sergl a~acak dereceye vardlk. Mesele
nln hayaIA.t sahasma ugrattlmiyarak 
pratik bak1mdan dti~iinilldiigiini1 

memnunlyetle g0sterecek nokta bu 
serginin sadece komilre ve komiir ya
kan clhazlara tahsis edilrnesidir. 

Ttirkiye komilril memleket i~in 
~ok ehemmiyetll bir gelir kayna
g. olabilir. Bu ugurda ~diye kadar 
sarfcdilen emekler bizi daha ziyade 
~all~mak hususunda te~i edecek ne
ticeler vermi~tir. i~te Ankarada tertip 
edilen mllletleraras1 sergi ~imdiye ka
dar alman semereleri tespit eden blr 
merhale te~kil ediyor. Arkaya baka
rak katettigimiz yolu iftihar vc 
memnuniyetle gorecegiz; ileriye baka
rak blzi bekllyen gayret ve himmet 
sahasm1 azirn ve iman ile kar~llayaca
g.z. 

Ayni zamanda dahili ve sanayii ser
gisi de tertib ediliyor. Bilytik sanatlarm 
yam s1ra ev sanayiinin ~ususi bir k1y
met ve ehemmiyeti vardlr. Makinc 
devri Avrupa ve urnum medeniyct 
i~in bir f elaket te~il et~ gibi go
runtiyor. Bir~ok ruhi buhranlardan, 
sosyal mtivazenesizliklerden bazi Av
rupa mtitefekkirleri makineleri mesul 
tutuyorlar. insanlarda ~ahsiyet b1-
rakmiyor, ~ah~a arzsunu, ~evkini k1-
nyor, bedii seviyeyi al<;alt1yor, diyor
lar. 

Filhakika, eski zamanlann evlerde 
<;ah~n esnaflan ayni zamanda blrcr 
artist idiler. Vilcuda getirdikleri eser 
onlara mnddi ya~ama imkaru ile be
raber manevi ve bedit bir haz da temin 
ederdi. Bunun i~indir ki o ince mas
nuatta blrer ~aheser yilksekligl goze 
~arpard1 . 

I~n ekonomik ciheti de aynca t c
emmille ~ayand1r. Bilyiik sanayi teslsi 
kolay ve her memlekete uygun bir 
te~ebbi.is degildir. Mevcut ekonomik 
~rtlar baz1 yerlcrde cv sanayiinin t e
essi.isiln il zaruri k1lar. Baz1 mi.itc
fekkirler bugi.in en milhim, bilyilk sn
nayi ~ubelerinden biri olan pamuk 
mensucat sanayiinin bile bir ev sana
yli haline ink1labma taraftarhk edi
yorlar. i~te boyle bir vaziyet kar~1sm
da hiikumctin ev sanayiine ehemmi
yet vererek blr sergi a~maga te~bbils 
etrnesi selim bir ekonomik yol ilzerin
de bulundugumuzu g0stermek itibari
le ~ok memnuniyetle kan~Ianmaga 
deger. Ak!jamc1 

Kuiyemine fazla istek var 
Dilnyamn en bi.iyilk k~ yemi mi1s

tahsillerinden olan Arjantinde bu se
ne mahsul pek az olmu~tur. Memleke
timizde k~ yemi, ge~en seneden faz-
1~ olmakla beraber bu vaziyet dolay1-
s1le mahsuliimilze cok ragbet vardlr. 
Bu seneki rekolte 150,000 cuval kadnr
d1r. Bunun 100,000 cuvall daha !1im
diden alivre olarak ge~en seneden da
ha yiiksek fiatlerle satilllill1 bulunu
yor. 

Fiat 12,5 ku~tur. Daha ziyade 
Yiikselecegt umuluyor. -

AK!JAM 

BRt 
Tramvay hatlar1 1Halde yeni pavy~IJI 

YenikalJl-1 aksiml Planlaria pro)Cierin ba-
h ff 

1 
J z1rlanmas1na ba~lan1yor 

~ 

Bogaza ragbet - ::-.., 

Bogazda oturan-
Q l nereteruen Belediye btit~esine konan yiiz bin 

ge"ecek .? lirahk tahsisatm seksen bin liraslle 
y meyva ve sebze halinde yeni blr pav-

yon yapilacaguu ya~tlk. 
29 temmuzda temel atma merasiml 

yap1lacak olan Gazi kopriistintin niha
yet iki bu~uk sene sonra bitecegini yaz
m1~tik. 

Gazi kopriisii bittigi zaman kopril 
iistiinden g~ecek olan tramvay ~be
kesinin de tamamlanmi~ olmas1 arzu 
ediliyor. ~lmdilik tasavvur edilen ~ek
le gore yeni tramvay ~ebekesi Yenika
p1dan b~layarak Gazi Mustafa Kemal 
caddesi - ~ehzadebf4i1 - Unkapam yo
lile Gazi koprilsi.inden ge~ecek ve Me
yi t yoku~undan dogru ~i~haneye ~1ka
nlacaktir. ~i~hane yoku~undan sonra 
Tepeba~mm arka tarafmdan Tarlabn~ 
yolile Taksime ~1kacaktir. Bu tramvay 
~ebekesi ic;in yap1Iacak istimlak istan
bul clhetinde pek azdlr. 

Kar~1 tarafa gelince: Meyit yok~u
nun biraz meylini indirmek, ~~hane
den sonra Tepeb~1 bah~esinin alt kls
mma kadar olan sahayi geni~letmek 

suretile istimlA.k muamelesine ihtiya~ 
gorillm ti~ ti.ir. 

Koprti. in~a edilinceye kadar Nafia 
vekaleti ile tramvay ~irketi arasmda 
bu ycni hattm in~as1 i~in bir anl~ma 
yapllmazsa belediye, ~ehrin her iki yn
kas1 arasmda gelip giden halkl tran1-

vaylardaki izdihamdan kurtarmak i~in 
Gazi kopriisilniln resmi kii~adile bera
ber Yenikap1 ile i;3i~li, Ma~ka, Kurtul~ 
gibi semtler arasmda Gazi kopri.isiin
den gec;irmek i.izere otobi.is i~Ietmek 

fikrindedir. 

Cac1k yiiziinden •• 
Bostanc1da bir adam 

arkada~1n1 agir yaralad1 
Bostanc1da Yasin ve ~aban adla

rmda lid arkada., diln gece bir sofra 
kurmu~Iar ve icmege ba.,Ianu~Iardlr. 

Yasin bir aral1k meze olarak cac1k 
yaptirmak iste~. i;3aban: 

- Olmaz!. 
Demi~tir. Bunun uzerine Yasin ta

bancasm1 ~ekerek $abaru 3 yerinden 
yaralam1~tir. -----

Bekayaya kalan bina vergileri 
Bina ve araziye aid bakayamn mali

yeden idarei hususiyeye devredildigi
ni yazm1~tlk. Evvelki giin belcdiye 
muhasebe mildiiri.i bay Kemal tahsll 
!$Ubelerinl gezerek bakayanm tahsili 
etrafmda almacak tedbirleri tetkik 
et~tlr. 

Bina vergilerinin kanunen taksite 
tabi olmakslZln derhal ve bir defada 
almmas1 IA.znndlr. Ancak bakayarun 
devri geciktigtnden ve miikellefier 
hem bu senenin vergisini hem de ba
kayay1 ayni zamanda Odemek mecbu
riy~tinde bulunacaklanndan miikellcf
lere kolayllk g&terilmesi ic;in yeni blr 
~ekil bulunacaktlr. -----

Bir ~ocuk kuyuya dO~erek 
bo~uldu 

Uskildarda K~o ismlnde bir ~ocuk 
diln evinin bah~esinde oynarken ku
yuya dil~mU.,ti.ir. 

Evde kimse bulunmadlgi ic;in bl~a
re ~ocuk bagira bagi.ra bogwm~tur. 

Belediye bu pavyon i~in ilk hazrrllk
lara b~lam1~tir. Yeni blnanm plAm 
ve projesi yakmda fen heyeti tarafm
dan tanzim edilmege ba.,lanacaktrr. 
PIA.n belediye reisllglnce tasdik 
edildikten sonra hesab1 ve k~

fi yap1lacak ve miinakasasi ilA.n 
edilecektir. Yeni pavyonun ye
rini i~gal eden hA.ldeki kavun 
ve karpuz sergisi kalktlktan sonra tn
~aata ba~lanacakbr. Belediye yeni pav
yonu dokuz ay i~inde tamamlayacak 
ve gelecek yaz mevsiminde yent pav
yon a~1lacaktir. 

Nazigin oyunu 
Emanet miicevher]eri ve 

e~yayi ahp gitmi§ 

Taksim civannda HakkI adlnda bir 
adam evvelki gtin Nazik adlnda bir 
kadlnla tam~mI~ ve beraberce bir ga
zinoya gitmi{ller. Orada otururlarken 
Nazik bir arahk akrabalarmdan biri
nin dilgi.intine davetli oldugunu ve 
blr hediye almak istedigini soyle~
tir. 

Bunun iizerine Hakkl, o civarda ta
md1g1 bir di.ikkandan emnnet olarak 
bir kol saati ile bir ~anta ve daha bir 
ka~ !$CY ahp Nazige getir~ ve bege
nirse ucuzca alabileceklerini soylemi~ 
tir. 

Nazik getfrllen ~eyleri tetkik ettik
ten sonra ~ok bcgendigini, ancak yan 
taraftaki gazinoda oturan bir arkada
~ma da gO.sterip fikrini almak istedi
gini soylemi~tir. 

Hakk1 bu teklife raz1 olmu~ ve Na7lk 
de biraz sonra donecegini 30yliyerek 
f!?Yalan abp gazinodan ~~hr. 

Hakk1 bir kac saat gazlnoda Nazigin 
gelmesini beklemi~, ka.d.m blr daha 
ortada gorilnmeyince gittigi gazlnoya 
b~ vurmu~tur. Hakkl gittigt gazfno
dan Nazigi tammad1klan cevabm1 
ahnca dolandlnld1gm1 anllyarak po
lise haber vermi~tir. Zab1ta tahkikata 
ba~lanu~tir. 

lhracat tacirleri, ticaret odas1 
olm1yan yerde nereye 

ba~ vuracaklar? 
thracat tacirlerinin alb ay zarfm

da tktisad vekfiletinden ruhsatname 
almalan laz1m geliyor. Ticaret odas1 
olmayan yerlerdeki ihracat tacirleri 
nereye rnilracaat edecekleri hakkmda 
tereddiide d~U.,Ier ve vekAlete b~ 
vurm~lardlr. 

VekAiet bunlann vakit kaybetmedcn 
ruhsatname almalariru temin i~in 

kendilerine en yakm Ticaret odasma 
milracaat etmelerini, dogrudan dogru
ya vekAiete istida gondermeleri tali
matnameye uygun bulunmadltuu 
Tilrkofise bildirmi~tir. 

Avc1lar kongresi 
istanbul avcllar birllgt kongreslnin 

diln toplanmas1 mukarrerdi. Fakat ek

seriyet temin edilemediginden kongre 
31 agustosa talik edilmi~tir. 

lar iki senedenberi 
~ogalmaga ba§ladi 

Son seneler zarfmda Bogazi~ine ra
bet azalm14, bu giizel yer sonme~e b~ 
lam1~t1. Gerek Anadolu, kerek Rwne
li sahillnde pek ~ok ~ binalar vardl. 
Yeni in~t hemen hemen durmUf 
gibl ldi. 

Son iki sene zarfmda Bogaza yeni
den ragbet b~Iami~t1r. Bilhassa Rum
ell sahilinde oturanlann mlktan hia
sedilecek derecede artm1~br. Bu saha
da bir ~ok yeni binalar da yapilm~tlr. 
Bogazm ~agi lo.smmda en ziyade Be
bek ve Rumelihisan, yukan Iosmmda 
da Bilytikdere, Sanyerde in~aat var
chr. 

Bogaza yeniden ragbet b~lamasmda 
~irketi Hayriyenin biletleri indirme
sinin ve otobils vas1tasile geceleri g~ 
vakte kadar ~hirle muvasalasuun te
essiis etmesinin tesiri olmu~ur. 

Tacirlerimizin fspanyadan 
alacaklari 

Tacirlerimizin ispanyadaki alacakla
n bir bui;:uk milyon frank tutmakta
dlr Bunlardan istihkaklan klering hc
saplarma gei;:enlere paralannm Mer
kez bankas1 tarafmdan verilmesi temln 
edilmi~tir. Henilz bu hesaba ge~meml.!j
Ier de, al1cllarla formaliteler tamam
land1ktan sonra klering yolile tasfiye 
edilecek tlr. 

Fakat ispanya hiikfunetinln zaptet
tlgi yumurta bedelleri i~n iki hillrumc
tln anl~mas1 icap ettiginden heni1z 
bunlar klering hesaplanna idhal edil
memi~tir. 

Meyva bolland1 
Bilhassa karpuz ve 
kavun cok geliyor 

Son giinler zar!mda istanbulda 
meyva bollanmaga b~lam1~trr. ttzum 
~ekirdeksiz 15, ~a'V\lf 15-20 ~ sa
tllmaktadlr. Armud, ~eftall de bollaf
m~tir. Armud, cinsine gore -l5 ~ 
tan 30 kuru~a kadar sattl1yor. ~efta-
11 de 20-30 kuru~ arasmdad1r. 

. Bu sene en bol karpuz ve kavundur. 
Iyl karpuzlar be~ kuru~a satillyor. u
fa~ boyl~ri yil~ paraya, hatta uci.i ~er
rege ver1lmektedir. Trakya ve tzmir 
havalisinden kavun gelmege b~am14-
tlr. Bo~Ianna gore be~ lle on ~ ku
rllf arasmda sat1llyor. Bu sene karpuz 
ve kavunlar ~ok iyt yet~mi~Ur. 

Tramveydan atlarken 
da,erek yaralandi 

Beyoglunda oturan Bayram adlnda 
12 y~mda bir ~ocuk diln bir tramva
ym arkasma as1lmI~, araba olanca hl
zile l?i~li hastanesinin oni.inden g~er
ken Bayram bilet~inin geldiglni gore
rek atlayip ka~mak istemi~ir. 

Tramvay cok luzh gittlginden Bay
ram muvazenesini kaybederek tqlar 
ilzerlne yuvarlarup bqmdan ve vi1cu
dunun muhteli! yarlerlnden tehlikell 
surette yaralanIIlll1tir. 

Yarah ~ocuk ifade veremiyecek blr 
halde hastaneye kaldlnlarak kaza et
rafmda tahkikata giri~ilmi~ir. 

Bay Amc&J'& sire ... 

... 
8ahife I 

iSTANBUL HAYATI 

Demircenk ml 
Timurlenk mi? 

Harumm ilzerinde dekolte blr rob. 
Beyin iki koltugunda buyuk magaza
lann reklam kagidlarma sanhm~ bir 
silril paketler ve iki elinin on parmaft
na iplerlc taktl..'lll~ gene irill ufakl1 pa
ketler. ~akaklanndan oluk oluk terler 
ak1yor. 

Ramm etraf1 silzerek kemali azamet. 
le onde gidiyor. Bey, bir taraftan kol
tugundaki paketleri dil~i.irmek korku
sUe ke.ndini s1k1yor, terler doktiyor, 
bir tarahtan da yanlannda saga, sola 
ko~u~an iki kU~iik afacan1 yola getir
mek i~ln c1rp1myor, teplnlyor. 

Hamm arada bir doniip hiddetle scs
leniyor: 

- Ayol yi.irilsen e. Zaten ne- valdt 
SOkaga CJksa OOyle bumumdan gett- I 

:rirsin. 
Bey boynunu ookiiyor. 
- Yahu, i;:ocuklan .. .... 
Hamm sozti keslyor. 
- Hadi, hadi. Gene ba.,Iama. tki ~ 

cukla b~a ~1kamlyorsun. Gtiya erkek
sin. 

Etra!takilerin miistehzi baklslan a
rasmda gazinonun ortasma kadar iler
lediler. Hanrm bol1 bir sandalyeye otu
rup ~ntaslill ~ti ve dudaklarmm na
junu tazelemege ba.,ladl. 

Bey koltuklanndaki paketleri yam
na koyup tam oturacagi s1rada harum 
gene hiddetle dondil. 

- Ayol, ne oturuyorsun. Demircenk 
kayboldu baklversene. 

Bey b~m1 iki tarafa salhyarak nu
nldandl: 

Gene Demircenk. Yahu alti y~daa 
sonra c;ocugun ismi degi¢r mi hi~ Hem 
bu Demlrcenk degil, Timurlenk ola
cak, yanl~ soyliiyorsun. 

Hanim hiddetle beyi tepeden a.,ail 
stizdil. 

- Aaaa. ~imdi iizerime fenal1k gele
cek Ayol sen benden iyi ml bileceksln. 
Esln hanumn oglunun ismi de Demh'
cenk. H~uma gitti, kendi ogluma da 
koydum. Hem sen benim i~ime k1U1f
ma. 

Bey boynunu biikiip kalktI. Masalar 
arasmda bir hayli dol~tlktan sonra 
Timurlengi yakalyip getirdi. Nihayet 
kan koca kar~ kaq;1ya oturdular. Ha
nrm bardaktakl gazozdan bir yudum 
aldtktan sonra yiizimii b~turarak 
biraktl. 
. - Sazd gezmege ~ktlk. Beni oyle 

b1r yere getirdin ki, ic;ecek bir gazoa 
bile yok. 

- Aman yahu, burasuu sen istedin 
ya ... 

- Sus, rica edertm bent sinirlen
dirme. Bir de s1ktlmadan Esin harutnJll 
kocasma klhb1k derler. Kuzu gibi a
dam. Kansmm bir sozlinil iki etmt
yor... C.R. 

HOviyet varakas1 olm1yanlal'. 
esnaftan aidat tahsil ' 

edemiyecekler 
SaIAhiyet sahlbi olmayan kimselerila 

esnaf cemiyetleri mensuplanndan al
dat namile para toplamalanna mey· 
dan vermemek 1~ yeniden slkl tedblr· 
ler alm~tir. Ticaret odasmca tasdik
li hilviyet varakasl mevcud olrnayan 
tahsildarlar esnaftan para alam1yacak
lard1r. Esnafa aidat mukabllinde mak
buz verilecektir. Bu yolda ~ikAyeti olaD 
esnaf, cemiyetlerine Ticaret odasma 
mi.iracaat etmelidirler. Ytlhk aidatl ver
diklerine dair ellerinde makbuz bulu
nan esnaftan heniiz hiiviyet ciizdan
Iar1 gonderilmeyenler veya herhangl 
bir giicliik kalllSmda kalanlar vaziyet
lerlni odaya ve cemiyet reislerine bll
dirdikleri takdirde derhal miiracaatlarl 
nazan itibare ahnaca.g1 temin edillyor. 

. - Birden yirmi bin lira c;lkacaguu I ... HI~ olmazsa insan kilc;ii.k bir apar-1 
bUsem hemen bir piyango blleti aia- tunan t yap JIU' ••• 

cagun .•• 

... Yahut f(>yle Londraya kadar uza-l 
rurl. .• 

... Fakat tutar da yO.z lira pkar8a nej B. A. - Eh, blr pllja gtdip bir gQn. 
yapabillrim?. •• cilk g~inl. •• 

I 

- --------------
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Slgorta Teknl#f nln modern esaslar1 Dzerlne kt1rulmu1 yen/ blr mllessese : 

ANONiM 
SIGORTA 

TURK 
$iRKETI 

Yeni postahane kar,1s1nda Biiyiik K1nac1yan han1nda faaliyete geqm1$tir 
Sigortaga aid her mii~kiiliiniiz hakkznda gi§elerinden meccanen malumat alabilirsiniz 

Esmerler, sar111nlar ve k1rm1z1 sa~hlar 
ayr1 ayr1 1rklara mensupmu§lar 

Bunlar aras1ndaki fark yaln1z sa~ ve cildin renginden 
lbaret degllml$, vUcudun te$ekkUIU, zeka, teessUr 

itibarile de mUhlm farklar varm1$ 

SaftflD \Jean Barlov 

8anfUl ve esmer kadmlar arasmda 
lqlnmn 'rilcudlanmn renginden baf
b tJzyoloJlk bir fark var nud!r? Bu 
pese!e Amerikada ~k uzun miina
.. ,,1ara aebebiyet verd.1 ve !ennt, bb
ld ~ tedkiklere mevzu tefkll ettL 
Xetfcede &anflD, esmer kadm1ar ara
llDda flzyolojlk farklar oldugu anla-

'141· 
SanfUl :tadmlarla esmerler arasm-

kkt fark ya1mz sac; ve cild renginden 
lbaret delildlr. Bu lld nevi kadmlar
la tanlann rengi, cildin kalmllgi, 
-4ellt sisteml ve zekA itibarile de bti
tilk farklar vard!r. Yani klsaca es
tner ve l&rlfUl kad!nlar arasmdald 
farklar, sanki ayn ayn bir trka rnen
sup ~ler kadar bilytiktor. 

Bir~ok erkekler san~nlan tercih 
ederler. Fakat tabiat btiyle degildir. 
~n kadmlar, bogaz, girtlak, burun 
cifer hastallklanna esmerlerden daha 
lstidadlld!rlar. Esmerlerden daha !tOk 
Ye daha cabuk soguk al1rlar. 

Emler kad!nlarm da romatizmala
ra arteritzrne ve ktl~ilk ya.,ta iken 
~uk 'lelci hastallgma isttdadlan 
fazlad!r. Sanpn kadlnlar, esmerlerden 
aaha ~k klskan~ olurlar. ~ yttzttn
Clen 1nldsara ve funidslzllfe dtlfttlkle
rl zamanlar, Af1klanm veyahut bu fe
llketlerine sebeb zannettlklerinl b1r 
cat defalar Oldlirmekte tereddild et
mezler. 

Esmer kadtnlar ise, bu gibi vaziyet- 1 

Jerde adam 61dttrmekten ziyade tntf- / 

bar etmeit tercih ederler. Afk facla
Janmn sebebleri haklanda tutulan is
tatistikler bunu gOsterir. 

Sanflll kadmlar, umwniyetle IA· 
tayd ve soiuk olur, bilttln hareketleri 
heaaplld!r. BJ]AJds esmerler cok 11cak 
bnh, Allcenap ve mellnkollk olur
lar, en ufak .,eylerden teessilre kapl· 
briar. 

Bu ik1 nevi :tactmlar arasmda u¢n
cil nevi bir kadm tfpi varchr ki bunlar 
da klZ1l sacWardlr. K1Z1l sac;War ea. 
merler ve san.,mlardan ~ok f arkhdlr
lar. Esmerlerden daha hassas ve daha 
p.buk rniiteessir olurlar. Tabiat ba· 
kunmdan bu uc nevi kad!n arasmdakl 
farklan anlatttktan sonra ~md.1 de 
biyolojik f arklara ge~ellm: 
San~m bir kad!mn ba~da asgarl 

mikdarda 150,000 sa!; teli vard!r. Bir 

80,000 lle 130,000 arasmdadlr. K1Z1l 
~•mm bafmdaki sa~ telleri ise 50 
IOblni~z. 
~ teller! mikdan arasmdaki bu 

fark, ilk balaft& gme ~maz. Bu 
u~ nevi kaduun ~ telleri, hem gi.izel 
ye hem de zengin ve bol goriinilr. Yal
mz fU varchr ki, &ar1flI1 kadmlann 
aac; telleri esmerinkinden, esmerinld .. 
Din de klZll sa~Inu.nldnden daha ince 
'e daha yumllf&ktlr. 

Hakfkatte ~ kadmlarm cildl 
beyaz, esmerinkinin de bugday rengl 
Ni!d.ir. Renkleri larmlZl, san, ye~I, 
!llenek~ ve llcivert renklerin bir hali
tasuhr. Bu renklerin nlsbeti san~, 
esmer ve k1Zll kad1nlara gore degt~. 
~ kadmlarda penbe, ye'1!, san 
esmerlerde meneqe ve lA.clvert, klzil 
aaoJllarda lamuzi ve san renkleri ha
Jdmdlr. 

Sanf1J1 ve kumral kadmlann cildJ 
esmerlerinldnden daha yurnu~ ve 
d&lia turudur. 

Bunu Amerika tip cemiyeti muhte
lif tecriibelerle tesbit etml~tir. Bu se
bebten dolayid!r kl san~n ve kurnral 
kadmlar esmerlerden daha gabuk so
luk ahrlar. 

Muhtellf ttklara mensup insanlann 
derileri, bllhasu kalmhk ve ihtiva et
tfklerl renk halitalannm nlsbett m
barlle birbirinden farkhd!rlar. Bem
beyaz clldler ~ok incedir ve renkli 
maddelerden mahrum olurlar. Siyah
lann de cllcll incedir. Fakat koyu renk-

l'.mler Lupe Vein 

Urfada fakirlere 
yard1m 

Vrfa '(Akpm) - Halkevinin sos
yal yarduD fUbeSi bilyilk blr faaliyet 
lGlndedlr. :Ara1annda f&rbaY B. Omer 
:Al&ym da bulunduiu komlte men
mplan 18'811 ders ylllnda yilzlerce 
talebeyl gtydirm1f ve gene yilzlerce 
kfmsesh yavrunun meat title yemek· 
lerlni temln etmlftir. 

Hastalara param balnlmakta, fa,.. 
kirlere ele g~n lmkAn ve fll'lat dal• 
resinde yardlln edDmekte ve JdSyc11· 
lerle birlefllerek bu yardm1 nisbetl 
ge~letilmektedir. Yukandakt resim· 
de Urta Halkevin!n 808J&l yardml 
fUbeai (X ifaretlisi belediye re1si B. 
Omer Alayd!r.) idare beyetl gOrfil· 
mektedir. 

KwI sa~h Joan Cravford 

ler nisbeti ~ok !azlad!r. 
Cinllierle Japonlann clldleri ~ok 

kahn oldugundan san renktedir. 
Klz1l sa~lI insanlann clld.1 de ince 

olmakla beraber, klrDUZI renkll mad
deleri fazlad!r. 

Bugiinkil biyologlar, ( esmer, ~ 
ve k1Z1l sa~ll insanlann ayn ayn ilc; 
irka mensup olduklanm ve sonradan 
uzun temas ve milnasebetler neticesi 
olarak blr irk tefkll ettiklerini iddia 
ediyorlar. 

Me~ur ingiliz biyologu Dr. Hos
kins saglannm ve cildlerinin rengi 
itibarile ayn ayn on be~ insan tipi 
tespit etJni~tir. Bunlardan bel?i esasll, 
onu da miitehavvildir. EsaslI tipler, 
srunl?mlar esmerler, klZll sa!tlIIar, 
kumrallard1r. Diger on tip ise bunla
nn ka11~masmdand1r. Maamafih kan 
tahlilleri bu insan tipleri arasmda 
esash bir farkoldugunu gostermi~tir. 
Ciimlei asabiye bak1mmdan san~n
larla kumrallar, esmerlerden daha ~
buk mi.iteessir olurlar. KIZll 5a!;hlar 
ise en ~buk rniiteessir olanland1r. 

Adale sistemine gelincc san~nlann 
adaleleri esmer ve k1z1l sa!;hlann ada
le sisteminden daha rnutekamildir. 

Bu rnuhtelif tip kad!nlarm, erkek
ler ilzerinde icra ettikleri teslre gelin
ce, bu tampnile bir zevk meselesi
dir.Maama!ih Garpll erkekler evvela 
s~. sonra esmer ve klZil sa~ll ka
dmlan tercih ederler. Maamafih loztl 
sac;h kadmlar g{izel olurlarsa en ate~
li qt hislerini telkin ederler. 

lsim aran1yor 
Bulana meccanen bir 1enelik sinema 

duhuliyesi verilecektir. 

Sabik Elhamra sinemast yeni vo ~oli 

degerli bir miidiriyetin idaresine g~if· 

tir. lstanbulun en birinci sinemalan fev· 

kine yiikscltmek i~in hi~ bir fedaUrLk· 

tan ~ekinilmemi§tir. 

1 - (SlNE.MA) En modern dekoraa· 

yonlarla yepyeni bir hale Kelmi§tir. 

2 - (AKUSTIK) en miitehaan1 mU· 

hcndisler salonun akustiiini miikemmel 

bir hale sokmu1lard1r. 

.3 - (MAKINALAR) Sinema maki· 

nalan diinyanm en son sistem ve en ye-

ni modelidir. 

4 - FlLiMLER) Birinci vizyon ve bu 

senenin en yiiksek san'at harikaland1r. 

5 - FlY AT) hi~ kimsenin inanam1· 

yacag1 kadar ucuz olacaktir. 

lite boyle bir sinemantn ismini bulma• 

111m miidiriyet muhterem halk1m1zm hiis· 

nil intihabma buakm11ttr. 

Halk1m1Z1n beiendikleri isimlcri Bf&• 

g1daki adrcse bildirmelerini ve intihab e· 

dilccek ismi bulmu1 olana bir scnelik ve 

iki ki1ilik meccanen sinema diihuliye kar· 

t1 verilecektir. 

Sabik Elhamra sinemas1 miidii· 

riyeti Elhamra pasaj1 No. 5 Beyoilu 

BeyoGlunun merkez J•rinde 
T eni, moda atelyeli, doldor ... 
yazibanesi veya ikametrih 

olmaga elveritli dort oda, mutfak 
ve banyoyu havi bir daire kirahkbr. 
latiklil cadde9i (Sak) aineman kar· 
flstnda 156 numarali clatiltlll apar• 
ttmant kap1c1sina miiracaat. 

Kadikoy Siireyya 
ba~esinde 

Bu ak4am 21.45 te 

HALIME 
Yann akpm Biiyiik

dere bah~nde 

Telli Turna 

~-· Cerna! Nadir --~ 
Karikatur Albumu 
Mevcudu tiikenen « Cerna! Nadir 

Karikatiir Albiimii » tclcrar bas1la-
rak sab~a c;1kanlm1~br. Muallim 
Ahmed Halit kitaphanesinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 

BULMACAMIZ 
Soldan saga : 

Yiiksek bir 
~ef kat ornegi 
~anmAy· 

:vab mevkiln-( 
de Kurt tninde 
oturan bay is. 
mall Kocaer 
uzun yillar-
dan beri sarfet
tfli emek ve 
gay re t I er-
1~ meydana ge
tfrdltl 21 d5-
ntlm bagiyle 
meyva bah~e
lerinl, kof)tft 
ve memba su
yu ile blrlikte 
C<>cuk Esirge
me Kurumu
na hediye ve 
teberrii et-
mi~tir. 

Degerll emlikinl 
Cocuk Esirgeme 
Kunununa bait~ 
Jayan Bay fsmail 

Kocaer 

Bay ismail Kocaer eski bbbiye rnek
tebi talebesinden iken Jon Tiirkhik 
ittiharnile istibclad!n zulmilne ug
rayarak vaktile Ankaraya uzakla~t:I
nlnu~, burada vaktini bo~ ge~irmi
yen bu fedakar tibbiyeli bir taraftan 
hayatim kazanmaga bir taraftan 
blr meyva bah~esi yeti~tirmege ~ah~
mil?tlr. 

<;ocuk Esirgeme Kurumunun her 
giin ilerleyen genl~ ~ah~m2.lrrile yar
d!mlarmi takdir ve sevgi ile uzaktan 
takip eden bay ism:lll Koc~cr bu ku
rurnun ugurlu Vl ulusal ~ah~malan
na candan kap1larak butiin emlakinl 
oksuz yavrularla yoksul anneleri ko
l'Ull18ia yard!ml olmak i~in severek 
baflflamak suretlle ~ok asll ve de
~erli bir !edakarllk gOstcrmi~tir. Bu 
hediye bay ismailin yilksek duygulu 
ve candan istegile yap1ld1g1 i~in ~ok 
biiyilk d~eri varchr. 

C<>cuk Esirgeme Kurumunu bu yil
rekten sevgiyi kazand!gmdan dola
Yl tebrik ederken bay ismail Kocae
rin fedakA.rllg1m da kutlular, bunun 
zenginlerimlze gilzel bir omek ol
masi ve bu bilyiik !edakArbklann iil
kede ~galmasm1 dileriz. 

Gazetemize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizde ne~redilmek iizere 

resmi daireler tarafmdan gonderile
cek ilanlann bundan bOyle Y enipos
tane kar~1smda Erzurum hanmda 
"Turk Maarif Cemiyeti Resmi ilan 
i~leri biirosu Limited ~irketi,, adre
sine ve gazetemizin ismi tasrih edi
lerck gonderilmesi rica olunur. 

Telefon: 21101 

2 4 8 9 10 

~ 1 ·- Sersemlemek (10) .1 a-..... _..._ 

2 - Avu~ i~ (3) Bes (•) 
3 - Miislilmanm aksl (10) • 

. ' 5 - lki pannak ucile slklfbr- · 6 
malt (l") 

6 - Gellr (4) 
7 - Rabat etmek (10)' 
8 - Qigne (2) Uzak (4) 
9 - Beraber (2) 
10 - Avucla ol~et (10) 

Yukardan ~agi : 

1-Dofru (3) Tedbir (4)' ,' 
2 - Postlu hayvan .(8) Uyandlr· 

mat .(4) ~ 

3 - Atef (S) Ay (8). Bayt .(2): 
4 - Facla C•) 
1-Yemek (2) 
8 - Kapall .(8) 
i - hyan eden .<a>: ifareW 1~-

tia ·c•>: 
8 - :l~ (8) Bir Yemif (4); ~ 
9 - SU ortasmda kara (8) :Anka· 

rada mefbur k11tilphane (4) 
10 - Damarda akan .(3). Beyaz (2). 

GBCEN BULJIACANIN BALLI 
Soldan aaga : 1 - Hamarat - Al, 

2 - Ldtft, 3 - Kamarot, 4 - A:r, 
& - KurfU!l tozu, 6 - Alem, 7 -
Karabatak, 8 - Kaya - ln, 9 - Ku
mandan, 10 - Ar - Ezell. 

YukaTdan a~agi : 1 - Kekik - Ka, 
2 - 11A - Akur, 3 - Miinar - Ram, 
4 - Art - Ayak, 5 - Urban, 6 -
Alo - De, 7 - Tut - Tat - Az, 8 - Ko
la - Ne, 9 - A:fi - Zeki, 10 - Li • 
Mum. 



pgtr.g. VB JUD~Q 

Bade-bkertcmdaldn.,.....der-
1emtetnLldlme-fla I tRdaild-.a 
otmmaz. ~W.--... Jetgi
tarsa poUa •tida»a edel'. tD.gllt.erede 
lae telall Jw)!Qdrrat. 
Loi14"l.~a, petlli oldulu 1ddla 

... blr -.atota gene telsfa kcJJdUt 
abonelerfne radyo ile pet:ilerin &Ja$ ae1-

lerini d1nle.tecekmlfl ... 

FM.~ 

~, llendl-- yaJl1i ,......... 
seyyah ~k Jttn, pztnolanm dol· 
durmak 1~ en .. __,,k;....,_ 
b8f vuruyorlar. 

BM Jil. ~ llmcabmQdolm 
Kan flbrl ~ )11 WJd!l)RfU'QI, ~ 
ye derhal bJr ellence terttp. eUl: Jl'al 
epmce&L Pa'dsbl •m-=talmlm
m ~ Falmlal\ gazlDoU. otm.l• 
Jann. bedava. fal•am• balrqiQtlat ..... 

Bu yiizden K8ll ~ llalltlJBcum 

·••bldlDVI·· -·· 

~e sahibint d6Prek 
OldQ(clQler. 

...... , Pl ijtilt. 
tar •• 

......... tliR>•INir 
.. ~ dBfJdbi ••JI*· 
dlili ..... ,. bdllr lllllllh .I.hr-* ~ ,.._,. 

Katil. ltoca 

ve 
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PAZARTESt KO:SU~!\IALARI 

Claude Bernard 
ve heklmlik 

Hi~bir meslek adanu hekim kadar 
ac1 ve yirtlc1 tenkidlere ugramam1~
t1r. Nas1I ugrasm ki hekim, insanll~ 
en can alacak yerile, yani hayatile 
ugr~yor. On sekiz yirml ya~mda, 
her gtin biraz daha solan bir veremll 
yalvaran bak1~lan kar.!?!Smda doktor
luk kudretinln, bilgi ve tecrubesinin 
arttk durmu~, hatta. s1f1r olmu~ bulun
dugu bir anda o bakI~la hekimin bu 
lciz dur~unu seyreden blr ana baba 
veya bir sevgili, bu hekim hakklnda 
ne dii~iinilr?. 

BOyle zamanlarda ne hastada, ne 
de onun etrafmda hastalan gibi ciger
leri par!talanan sevcnlerlnde dilzgiin 
bir muhakeme, olc;ii bir manttk ara
maym. Oliim denen biiyiik hiikiim 
verildigi anda geride kalanlann ya
nan yilrekleri elbette bir mesul bul
mak istiyecektir. 0 kimdir? Herkesten 
once hekimdir. Sanki hastayi kur
tarmak onun ellnde imi~ de bu kud
retini isteye isteye ve bilerek kul
lanmam1~, nihayet bu dikkatslzligi 
oliime sebcb olmu~ gibi dii.!?iiniiliir. 
Hasta sahiblerinin muhakemelerinl 
~ok kereler kaybetm~ olduklarma en 
bilyiik delil, kendi yakmlan hasta 
olan doktorlann nefislerine itimad 
edemeyip b~ka bir meslekda~ <;ag1r
malannda ve hastalanm ona teslim 
ctmelerinde gorillilr. 

Zavalh hekimler! Ben onlara c;ok 
acmm. Onlar oyle bilyiik bir sava~ 
~1km1~lardir ki kaq1lannda Oliim gibi 
mudhi~ bir dii~anlan vard1r. Bir 
gtin kendilerini de Sirt iistil getirip 
(Pes! ... ) dedirtecek olan bu korkunc; 
has1mla dogil~mek cesareti, ne bi.iyiik 
bir tebcile, neyilksek bir takdire la
y1kdir. Onlar, insanhgm en biiyilk 
tesellicileridir. Eczanede yap1hp gel-

- mi~, iistii etiketli bir ~i.!?enin i~indeki 
kaynam1.!? hatmi suyu bile bazen bir 
hastaya hayat suyu gibi ya~ttc1, ebe
di olarak ya.!?atic1 gelir. ic; ve aldan; 
i~ir ve aldat. Unutmamahd1r ki kud
retimizin, yani aczimizin ooyle anlan 
vardlr. 

Bence ilmin en biiyiik hedefi, in
sanhk hayabd1r. Fizik, kimya gibi 
cansiz inaddelerle ugr~ llimlerin 
bile d. geri, ancak hayata nisbetlerin
de vc h::i.yat ilmlne hizmetlerindedir. 
Dava, oliime c;are aramak degil; ha
yat1 uzaltmak ve 1zbraps1z ge9irtebil
mektir. Actlar ve sanc1lar ic;inde sti
Jiip giden giinler, aylar ve yillar, ya
~amk takviminde birer yaprak olmak
tan ziyade canhyken Olmii~, fakat 
~uurunu kaybetmemi~ bir varhgm 
~ektigi cehennem azabmdan birer 
mudhi~ safhadir. i~te bizlm, ilimden 
ve hekimden bekledigimiz ve ancak 
bekliyebilecegimiz, bu ac1larmtz1 din
dirmek, bu iztiraplan uyutmaktir. 
Yoksa Oltim, biltiln insanl1gm ilmile 
cehli mecmuundan daha kuvvetlidir. 
Bu istisnas1z aklbette mesulu yoktur. 

iiLONCEYE 

Cfulkii hakikt miicrimin kim oldugu 
me~huldilr. 

Bu fikirleri anlattlktan sonra he
men soylemeliyiz kl biitun hekimler, 
herzaman hastalanna kar.!?l kabahat
siz degildirler. Bazen yapmalan lA.zun 
gelen ~eyleri yapmam1.!? olduklan va
kidir ve bu hal, medeniyet nisbetlerlle 
mutenasib olarak dtinyanm her tara
fmdaki hekf mlerde gorillen bir key
fiyettir. O da, hekimin lilzumundan 
c;ok kendi bilgi ve tecrilbesine itimadl
dlr. Hatalann anas1, bu itimadm do
gurdugu acele hilkilm ve kararlardlr. 
Sol elinin parmaklan iistiine sag eli
nin parmaklarile vurarak hastamn 
Sirb altmdaki bir uzvun mutlaka .!?U 
veya bu halde bulunduguna inanmak, 
yahut kulagiru bir gogsiin usti.ine ko
yup albnda olan biten ~eylere sanki 
gozle gormil~ gibi bu ooyledir diyip 
kestirmek ne bilyilk btr cilrettlr. 

Bugiin hekimligin seriri taraf1, l!
boratuvar tedkikleri, bakteriyolojik 
muayeneler, rontgen vesaire gibi yar
dlmc1 nm'talann vucudHe kuvvetlen
dirilmi~tir. Onlardan istifade miim
ktin ve 1az1mken yapmay1p, hie; degilse 
yan yanya indl bir duyu~la ~u. bu te~
hisi koyup tedaviye kalkmak yersiz 
bir cesaret olur. Bu cesaret nereden 
geliyor, diyeceksiniz. Sorgunuzun ce
vab1m, size en bilyilk hayatiyat !lim
lerinden Claude Bernard'a verdirece
gim: 

« ...... Bir taktm hekimler vardir ki, 
bunlar hekimligin, nastl ogrenildigi bi
linmeksizin, hekimlik dirayeti dedik
leri bir nevi ilhamla gelmi~ bir bilgi ha
linde elde edildigini kabul ederek tib
bzn bir ilim olacagim mkdr etmi~ olur
lar. Ameli ilimlerin hepsinde oldugu. 
gibi hekimlikte de dirayet, yahud ~a
buk anlayt~ denilen ~eyin bulunabile
cegini ~iiphesiz ink<ir etmiyorum. Va
ktti herkes bilir ki, hekimlik eden a
dam, gordiigil ~eylerin ne oldugunu 
ilkin tamami tamamma anlamasa da, 

, alt~kltk o ~eyler hakkmda kendisine 
yol gosterebtlecek bir nevi gorgil bilgisi 
verir. Fakat ayzpladzgzm ~ey, bu gorgu 
usuliinde israr etmek ve o halden ~k
maya ~ali~mamaktzr ..... Hekimlik dira
yetinin, kolayca gelebilecek ifratlarile 
ilme pek biiyuk zaran olacagindan do
layi onun, ilme muhctlif bir delil diye 
aleyhinde bulunuyorum.» 

Claude Bernard, bu sozleri ilk ba
s11I~ 1865 de olan (Tlpta tecrilbe usu
liiniin tedkiklne girl~) adh kitabmda 
soyliiyor. him usullerl mevzuunda 
ana eserlerden olan bu kitap, yetmi~ 
yildanberi durmay1p ilerlemi~ olan 
ilmin yeni bulu~lariyle eskimemi~, 

bilakis i<;ine aldlg1 esaslt fikirlere ta
ze kuvvetler alarak bugiin bile canll 
kalmi~ttr. Felsefe hocahg1 ederken ve 
daha sonralan seve seve okuyup ka
n~brd1g1m bu eserin bugtin Tiirk~esl 
vard1r. Onu Galip Atamn gilzel kale-

KA DARI .. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

Aglamamak i~in dudaklarm1 ism
yor ... i~inde, bo~nmak istlyen bir ta
~I.!? var! .. Aglamak, aglamak, durma
dan aglamak istiyor! .. 

- Bedri bey; yapmaym, giinahbr 
banal .. 

Bir dakika silren bir sessizlikl. .• 
Bedri titriyor... Kolunda blr bahar 
ruzgan gibi dola~n bu ku<;iik kadln 
parmaklanm, avucunun 1~ine ah
yor ... Korkuyor ... Kirpiklerinin ucun
da ISlak blr titreyi~... Klzm yiiziine 
bakanuyor ... Alnmda soguk ter dam
lalan... U~Ian klvtrc1k, beyaz sa~lan 
~akaklanmn tizerinde toplamyor ..• 
Yiiziinde derin, muztarib, kan~k 1tiz
gilerl .. 

- Nesrin; yalvarmm sana, sus! ... 
Tam bu s1rada yolun kenarmdaki 

~allllklardan birdenbire blr golge be
liriyor .. . Siyah, uzun bir gOlge! ... Ar
kasmdan blr ses duyuluyor ve sonra 
kan~tk blr h1~1rt1l. .. DonUp bakmala
nna vakit kalnuyorl... Siyah ve uzun 
g6lge, blrdenblre boguk blr silrtinil~le 
~ablann arasmdan flrlayiveriyor ... 

Tefrika No: 45 ___ ,, 

Klz, yalmz! ... 
- Ah, annecigim! ... 
Diyor ve kendini korku He Bedrinin 

kollan arasma at1yorl. .. Biittin kuv
vetile stk1yor, sanhyor onal ... Bedri
nin cdur bakaytm> demesine vakit 
yok ... Gozleri, karanllkta bir otomobil 
feneri gibi pml pml yanan bu slyah 
ve uzun golge, ~~km bir klvnb~la 1ta
l1larm arasmdan ~ikarak, toprak yo
lun ti.stilne geliyor ve bir riizgftr luzi
le karanbklarm arasmda kaybolup gi
diyor ... 

K1z, Bedrinin gogsilnde halal ... Bii
yiik bir heyecanla titrlyor. Bedrl, bu 
kti~iik ve esmer kadm vi.icudiinii, iste
miyerek kollarmm arasmda s1klyor ... 
Dudaklannda heyecanh bir klmllda
m~ I ... 

- Korkma kizim, siyah bir kedi! ... 
Oyle duruyorlar ... Kizm gozlerinde 

iki damla ya~ parhyor ... Gogsii, Bed-
rinin gogstinde eziliyor .. . 

- Oyle korktum ki, Bedri bey! ... 
HAlO. titriyor ... Qam dall;:\nmn ara

smda, hafif bir riizgar sarsmbs1! ... tn-

19 senedenberi •• •• gozune 
uyku • a dam 

Oldiikten sonra tetkikat i~in ba§1n1 
90 bin liraya satt1 ! 

Romanyada 19 seneden beri hit; 
uyumanu1i bir adam vardlr. Bu ada
mm adl Jean Greenesdir. Kendisl 
!brailde dogmu~tur. Cernauti admda 
klic;iik bir kasabada oturmaktadlr. 

Bir giin ksabanm eczac1s1 kapmm 
ac;1ldlg1m, i<;eriye ufak tefek bir ada
nun girdigini gormii~ttir. Bu adam 
eczac1ya: 

- Bana bir uyku il~c1 verir misi
nlz? ... diye sormu~tur. 

Eczac1 gelen adama bakbktan son
ra sormu~tur: 

- Sizi bir defa ic;in uyutacak bir 
il!c; m1 istiyorsunuz, yoksa otedenberi 
iyi uyuyanuyor musunuz? 

- iyi uyuyamamak m1? ... 19 sene
den beri bir dakika uyumu.!? degilim ... 

Eczac1 bu sozleri sayliyen adanun 
sarho~ olup olmad1gm1 anlamak i<;in 
clikkatle balom~br. Hayir, bu adam ne 
sarho~, ne deli degildi. Yiiztinde yor
gun, f akat insana emniyet veren bir 
hal vardl. Eczacmm tereddiidilnii gO
liince ba~mdan ge<;enleri anlatnn~br: 

c- ibrailde dogdum. <;ocuklugum
da seyahat ic;in biiyiik bir heves du
yard1m. Bu yiizden 15 y~mda iken 
bir vapurda gizlendim, bu vapurla is
tanbula gittim. istanbulda karaya 
<;tkbktan sonra bir <;ok maceralar ge
!(irdim. 

Harp ilan edildigi sirada Anadoluda 
bulunuyordum. Has1m tarafa mensup 
oldugumdan beni tuttular, bir karar
gaha gonderdiler. Muhtelif i.!?lerde kul
lamllyordum. 

Bir gun ba~1m1zm uzerinde bir tay
yare u<;maga ba~ladl. Tayyare alc;ala
rak bir bomba atb. Bomba zarar ver
medi, fakat stntrlerimi o kadar sarsb 
ki baygm bir halde yere serildlm. 

Bir ka<; giin hasta yatt1m, sonra iyi
le~tim. Fakat o zamandan beti gozu
me uyku girmiyor. iptida uykusuzluk
tan c;ok rahats1z oluyordum, yava~ ya
v~ buna ah~tim. Bir gtin bir dokto
run bu halime <;are bulacagiru umu
yordum. 

19 seneden berl bir dakika olsun 
uyumu~ degilim. Hatt! uyku ile uya
mkhk arasmda bir hale ugrad1gmu 
bilmiyorum. Sabahleyin erken d~u-
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mine bor~luyuz. Eger hekimlerimiz
den bunu firsat bulup da okumanu~ 

bjr iki kt~i kalm1~a on1ar da beheme
hal okumahd1rlar. Kiiltiirtinil s1rf ih
tisasmm dar ~er~evesine hapseden 
illm adamlannm ve bu arada hekim
lerin biiyilk bir ihata sahibi olabile
ceklerine inamlamaz. Hekim, biraz da 
hakim olmak gerektir. 

HASAN ALi YTICEI .. 

ce bir 2s1k ... Ve klnlan, klm1ldnyan, es
mer golgelerl. .. 

Kollan, ha.IA onun boynunda! ... 
Kendini yava~ yava~ art1k biisbiltiln 

• ona biralnyor ... 
- Nesrin hfila titriyorsun?. 
- Siz de titriyorsunuz Bedri bey! ..• 
Bedri, birdenbire kollann1 geri <;ek

mek istiyor ... Kiz b1ralumyor ... Bedri, 
i~inde bir ~eyin kanarugiru, kuvveti
nln yava~ yava.!? tilkendigini hissedi
yor! ... Dudaklan yamyor ... Bogulur 
gibi bir ses ... 

-- Birak beni Nesrin! ... 
- Hayir birakm1yacagim! ..• 
-Nesrinl ... 
- Bedri bey, her~eyi goze aldim 

ben! ... 
- Kizim; delimisin, neler soylti.-

yorsun? ... 
- Tahammiililin yok artik! 
- Nesrin, ~1ldlrdm nu?. 
K1z; dalga dalga u~u~an sa~lanmn 

albnda; Veniisiln b~1 kadar; gilzel, 
kU<;ilk ve esmer ba~m, erkege dogru 
uzabyor ... Ayaklannm ucuna basarak 
biraz daha yukseliyor ... Kollann1 biraz 
daha s1klyor ... Bir gill yapragmdan da
ha temiz, daha taze yanaklanm, onun 
yanaklarmm tistime koymak istiyor ... 
Bedri k01:kuyor ... Titriyor ... Heyecan
la ba~m1 geri ;ekiyor ... 

- Nesrin; ne yap1yorsun?. 

... - Sizi sevlyorum Bedri bey I ... 

mu yapar ve 1~ime giderim. Gecelerl 
okumak ve uzamp du~iinmekle vakit 
ge~iririm.> 

Greenesin uykusuzluktan gozlert 
kuc;illmii~tiir. Kendisi bir gUn uyu
masm1 temin edecek bir doktor ~1ka
cagm1 ummaktad1r. 
Miinihteki Rokfeller enstitiisu 1933de 

bu adama, oldilkten sonra f ennl tetkl
kat yapmak iizere b~m1 satmas1m tek
lif etmi~ti. Greenes iptida bu tekllfi red
detmi~, f akat sonra kabul cevab1m 
vermi~tir. Bunun i~in 180 bin mark, 
yani 90 bin lira alnn~br. i?imdi bu pa
ranm iradile ya~1yor.En bliyilk dok
torlar kednisini uyutmaga muvaffak 
olamad1klan halde belki kii~ilk bir ec
zac1 bir il!~ bulur diye oturdugu kasa
banm eczacISma ba~ vurmu~tur. 

Erzincanda halkevi 
kurslara 

Erzincan (A~am) - Bu ytl Halk
evi kurslanm muvaf fakiyetle biUren 
111 ki~iye birer vesika verilmi~tir. Bun
lardan on bc~i nak1~, otuz biri diki~, 
yirmi yedisi okuma B. otuz sekizi oku-

ma A kursunu bitirmi~tir. Gonderdigim 
resim Halkevi kurslan komitesi aza
sm1 bir arada gosteriyor. -

~ark vi/ayetleri seyahati 
gecikiyor 

U~tincii nuntaka mtifetti.!?i Tahsln 
Ozerin daveti iizerine ~ark vilayetleri
ne gidecek olan tiniversite talebesi
nin yapacaklan seyahatin teehhilr 
ettigi yaz1lm1~b. 

Seyahate i~tirak edecek olan talebe
nln ~ark vilayetlerinin en uzak nokta
sma kadar yapacaklan masrafm kar
~1hgmm henilz temin edilememesi 
bu teehhilre sebebiyet vermi~tir. Se
yahat masraf1 on gtinc ka
dar temin edilemezse seyahat bu 
sene yapllam1yacakbr . Univer
site talebesi gelecek ilkbaharda meni
leketin daha genl.!? bir sahasma inhi
sar etmek iizere yeni bir seyahat prog
ranu ile Anadoluya gideceklerdir. 

Ylldlzlar parl1yor ... K~ar ottiycr . .. 
Uzaktan, kadm ve keman sesl"'ri geli
yor ... 

Damarlarmda, 19 ya~mn btitiln he
yecan vc kudretini t~1yan bu ktiguk 
kadm vilcudii, erkegin kollan arasm.
da ~imdi, mukavemetsiz, peri~an l>ir 

yigin hallndedir! ... Gozlerini yumuyor ... 
Yava.!? yava17 b~1m ona dogru uiah
yor ... Kil~iik, klrm1zi dudaklannm ii
zcrinde bin bir rcnk, bin bir l.!?Ik!. .. 

Dudaklanm onun dudaklarma dog
ru gotiiriiyor .. . Gozleri yumulu, sa~lan 
peri~, sesi boguk!. .. 

- Bedri bey!. .. 
Mukavemetin, metanetin de bir de

rece.si var! ... Art.Ik Bedrinin taham
milli.i kalmam1~br. Onun da gozlerl 
dumanlamyor, onun da i<;inde bir ~ey 
ytrtilacak gibi vuruyor, damarlan ya
myor! ... 

Soluk, sessiz bir tltreyi~ can ~eki~l
yor dudaklarmda ~imdil ... 

- Nesrin! .. . Nesrinl. .. 
Sesi boguluyor, kan~1yor ve susu

yor ... 
Tabiat bildi~ini yapar . .. Ezeli ve ebe

di bir kudrettir tabiat!. .. Tam bir te
vekkiille boyun egmekten ba~ka <;are 
var m1, onun kanunlanna! ... 

Uzakta; bilytik bir ~am agacmm 
govdesine dayanm1~ iki gOlge goriiyo
ruz ... ikl ti trek gOlgel ... Kollan binbi
rine dola~1~. sa~lan biribirine kari~-

1., Ag-ustos 193 

KADIN K0$ESI 

IE:m~rrUmca 
eDbO.$<a 

Trabzon - Agri 
golu bitmek iizere 
Yolun 132 kilometrelik 

k1sm1 ikmal edildi 
Erzurum 15 - Trabzon - Agn yolu 

uzerinde bilyiik bir in~aat faaliyeU 
goze c;arpmaktad1r. Yolun Erzurum
dan ge<;en kISmmm ihale muamele
leri de bugiinlerde bitirilecektir. Yo
lun Gilmil~hane vilayeti klsnundakt 
132 kilometrelik paq;as1 tamamile 
bitm~tir. Bu milhim yol hakklnda 
Giimil~hane valisi ~U. izahati vermek
tedir: 

c- Transit yolunun Gtimii~hane 

vilayeti dahiline tesadilf eden klsm1-
nm bitmi~ ve kabulii kati muamelesl 
yapllmak ilzere fen heyetl mahalline 
gitmi~tir. Miitebaki 48 kilometresi de 
340 bin liraya miiteahhidine ihale 
olunmu~tur. Bu sene de bu kls1m ya
pllacak, blr metre yer bile kalmamak 
~artile yol tamamlanm1~ olacakbr. 

Selanik panaymnda 
Turk pavyonu 

6 eylillde Selfmikte a~1lacak beynel
milel sergide hiikfunetimiz namma bii.
yiik bir pavyon tutulmu~tur. 
~am scrgisine gonderilen biltiln nii.

munelerin bu sergide de te~hir edilme
sine karar verilmi~tir. Bu itibarla Se
Ianik sergisindeki pavyonumuzun c;ok 
giizel ve memleketimize Iayik bir ~ekil
de olacag1 temin ediliyor. Sel6.nik ser
gisi 15 gun siirecektir. 

mi~. dudaklan biriblrinin iistilnde oy
le duruyorlarl ... Gokyiiziinden u<;up 
gelen bir damla 1~1k yiizlcrini nydm
latior ... ~imdi yalmz, yabanc1 ayak
lann altmda ezilen bir takim 1tam ya~ 
raklarmm h1~irtilarile gece ku~annm 
seslerini i~itiyoruz! .. . Agaitlar susmu~. 
deniz durmu~, gokyilzilniln biitiln i~k
lart yanm1~tu! ... 

Geri dbnilyorlar .K1z, erkegin <;1plak 
kollanna yap1~m1~; iri, kahverenkli 
gozlerini onun karagozlerine dikm~ 
h1z11 h1zh yiiriiyor ... 

<;amlar birer karanhk golge gibi!. .. 
Toprak yollann uzerine yild1zlar i~tk 
veriyor ... Etrafta dc1in bir sessizlik! ... 

Nesrin; kil!tilk, esmer avu<;larlle Bed• 
rinin ~1plak kollanm s1klyor... Par- · 
maklan; ilzerindc siyah tuylerln k1v
nld1gi bu c;1plak erkek kollarmm fu
pertici t,emaslarile titriyor ... 
Ba~m1, bazan halsiz bir teslimiyetle 

onun omuzlarma biraklyor ... Gozleri
ni yumuyor, sonra i~itilmiyecck kadar, 
bafif, ince bir sesle: 
• - Bedri bey, yoruldum biraz otura-

hm m1? diyor ... 
- Hayir, gee kaldlk! ... 
- Be~ dakika, ne olurl ... 
Bedrinin gozlerinde, yorgun, iztiraJ 

dolu bir bakl~ ... Kenarlan beyazl~an 
sa~lan almnm iizerlnde peri~an u~u-
yorl... (Arkas1 var) 



17 Agustos 1936 

Fred Ast~ire lngiltereye 
geldi, 15 giin kalacak 

i-lollivuta dondiikten sonra Ginger Ro
gers ile birlikte yeni bir filim ~evirecek 

Fred Astaire Ginrer Rogers 
1ki sevimli artist son ~evirdilde ri «Filoyu takib edelim» filminde 

~u'n seneler zarfmda Hollivutta en 
~ok ~ohret kazanan artistlerden birl 
de Fred Astairedir. Hemen biitiin 
filmlerini Ginger Rogers ile birlikte 
~eviren bu ne~eli artist ge~en ha.fta 
Hollivuttan Londraya gelmi~tir. 

Fred 1900 senesinde dogmu~tur. He
niiz dokuz ya~mda iken sahneye ~1k
m1~ ve bir iki sene sonra dans dersi 
alan ablas1 Adeleyi taklid etmege ba~-
larm.~tir. Bunda o derece muvaffak 
olmu~tur ki ablasile birlikte sahneye 
~lkarak numaralar yapmaga ba~la
m1~t1r. 

1929 da ingilterede iken zengin bir 
ingiliz lordu, lord Cavendish, Adeleyi 
~ok begenmi~ ve kendisile evlenmi~tir. 
Partoncrini kaybeden Fred ~ok s1kll
mi~ ve Amerikaya donerek Hollivuta 
gitmi~tir. Orada Ginger Rogers He ta
m~m1~, birlikte numara yapmaga, 
sonra filim gevirmege ba~Iam1~larchr. 

Iki sevimli artistin ~evirdigi film
ler 9ok btiyiik ragbet gormii~tiir. 

Kariyoka filminden sonra btittin diin
yay1 bir dans firtmas1 kaplarm~trr. 

Fred ve Gingerin son ~evirdikleri 
film cFiloyu takip edelim> dir. Bu film 
9ok giizel dekor iginde ge¢yor. Ame
rika donanmasmm bi.iyiik bir klsmI, 
binlerce giizel lo.zlar, yiizlerce dansoz
ler ve (;1lgm bir mi.izik filmin her sah
nesini bir kat daha zenginle~tirmek
tedir. 

Bu film i~in icat edilen danslar 
Amerika Id.bar salonlanna salgm bir 
halde ya~ her tarafta Gingerin 
(Beni ni~in anlamachguu anlarmyo
rum) tsmindeki kendi yazip bestele
digi, s<:iyledigi ~rkl dalgalammya b~
larm~tlr. • Ginger Rogers filo i~nde 
yapt1g1 danslarda o kadar muvaffak 
olmu~, bu muhite o kadar all~ ha
reket etmi~tir ki kendisine Amerika 
donanmasi fahrl amiralhk rutbesi 
tevcih edilmi~ ve bu tiniforma ile ~ek
tirdigl resmI dogdugu ~hir olan 
Texasa hediye etmi~tir. 

Resim belediye i!;tima salonuna as1l
nn~tir. 

Fred Astaire Hollivuta dondtikten 
sonra iki sevimli artist yeni bir film 

Sovyet filimleri 
Moskova ve Leningrad 

stiidyolannda biiyiik 
f aaliyet var 

Sovyet filimleri son senelerde beynel
rnllel sahada da muvaffaklyet kazan
maktadlr. cKron~tad bahriyelilerb gi
bi hakikaten muvaffak olmu~ fillmler
den b~ka, mesela, dahili mti.cadele sa
fahatm1 ~ok canll ve realist bir tarzda 
gosteren cQapayef» fillmi, sinemac1-
llkta ilk safta gelen memleketlerde 
bile. gerek senaryo, gerek reji, gerekse 
temsil baklmmdan mtikemmel telakki 
edilmi~tir. 

Sovyct filim stti.dyolarmda gittik(;e 
artan bir faaliyet gaze ~arp1yor. 

Moskovadaki Mosfilm stiidyolari, 
sosyal mevzulu cNetice> filmi, Jules 
Veme'in me~hur romarundan alman 
cKaptan Grandm ~ocuklan~ film1 ve 
lnkllAp ta11hi ve parti mticadelesi lie 
alAkadar 4:Glipler neslb filmi O.Zerin
de c;all~aktachr. 

Leningrad filim stiidyolan da ~u filim
leri bitirmek i.izeredirler: 

Ds.hili mtic9.dele devresinde ~ocuk
larm hayatma ait «Fedka>, sporculuk 
hakkmda bir komedi: cCumhuriyet 
kalecisb, tayyare fabrikalanndaki ha· 
yata ait «Memleket seni seviyor>. 

Aynca Mosfilm, Uz~arkm kendi
ne has zenginlycterini gosteren cErlik> 
filmini genc;Iere hitap eden cGen9lik» 
filmini ve 1917 de Sovyet ink1l~b1 hak
kmda Moskovada gegen cSon gece> 
filmini hazrrlamaktachr. 

Leningraddaki Lenfilm studyolarm
da; ise me~hur cMaksi.min gen~llgi> 
filminJn mabach olarak cMaksimin dO
nfi~u> ve Donetz komiir havzasmda do
gan Stakhanov hareketinin o havzada 
in~af1 mevzuuna ait cBahc;1van> fi
limlerine b~lannu~tir. 

Aynca bir sinema heyeti de «Volga> 
lsimll bir filim viicude getirmek iize
re bu nehir iizerinde ~all~maktachr. Bu 
filim, Sovyetler birliguun geni~ ve mu
azzam bir su damanm ~kll eden Vol
ga nehrinin membamdan mansabma 
kadar ola9:% arazide tabiatm gilzelllk
lerini, ekonomi hareketlerini ve hayat 
sahnelerini canlanchracakbr. 
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~evireceklerdir. Bu m'i.inasebetle ~unu 
soyliyelim ki Fred Ve Ginger 9imdi 
en c;ok para kazanan artistlerdir. Fred 
Astairein senelik kazanc1 100 bin in
glliz lirasrm gec;iyor ki 600 bin liradn 
~ok !azla demektir. Fred bacaklanm 
200 bin ingiliz lirasma sigorta ettir
~tir. Fred Astaire ingilterede 15 giin: 
kalacak ve klz karde~ine misa!ir ola
cakbr. 

Artist.lerin perest.i11kArlar1 
Marlene Dietrich Paris ve Londra· 

da btiytik iezahiiratla kar~Ilanm1~tir. 
Pariste kendisini belli etmemek icwin 
siyah gozltik takarak bir kahvede otu
rurken halk kendisini tarum1i;; ve etra· 
fnu alm1~tir. Marlene bunlann hep
sifi.in uzatt1klan deftcre habra ma
kanunda imza koymaga mecbui· ol
mut~ur. 

Artistler bu gibi vakalarla s1k s1k 
kar91l~irlar. Ge~en sene Marta Eg
gerithin ba~mdan gok tuhaf bir vaka 
gec;mi~tir. Sti.idyodan c;lkbg1 zaman 
dl9arda 3000 ki9i kendisini bekliyordu. 
Otomobiline binecegi srrada bu 3000 
kil?i i.izerine hticum etmi~, defterlerine 
imza koymasllll istemi~tir. Bu iti~me
de otomobil harap olm~, artist mtii;;
kilatla evine donebilmi~tir. Evine gir
digi zaman iki gen~ klzm bir kanape
arkasmda saklanm1~ oldugunu gor
m~Uir. Klzlar artistten imza alma
dlkt;;a evden c;1klp gitme~lerdir. 

Amerikada Madge Evansm oyunu
nu (;Ok begenen 17 ya~mda Hobert 
Cowan isminde bir ~ocuk, mektep ta
tilinden istifade ederek Nev Yorktan 
kalkm1~, aylarca yiiriiyerek Hollivuta 
gelmi~ ve Madge Evansi gormi.i~, ken
disinden imzall bir resmini alnu~tir. 
Ktit;;tik Robert yaya gittigi yolda tam 
bir ~i!t ayakkab1 eskitmi~tir. Bu su
retle seyahat kendisine epiyce baha
bya mal olmu~tur. / 

' 
~ok begendlft Madge Evans1 gonnek vc imzab resmini almak f~in uzun bir 

yolculuk yapan Amerikah bir gen9 artiste ayakkaplannm ne hale 
geldigml gosteriyor 

Sahffe 'I 

ASKER! BAHiSLER: 

lstanbulun hava taarruzlar1na kar,1 ko· 
runmas1 i~in pratik bir yol: Metropoliter 

Tilrkiyemiz Avrupanm kesafeti en 
az olan memleketlerinden biridir. Bu 
itibarla da hava taarruzlarmdan enaz 
miiteessir olacak bir merkez varsa 
o da istanbuldur. Bundan sonra iz
mir, Adana ge1ir. Ankara sahilden 
hayli uzak oldugu ve sayd1g1miz ~ehir
lerden hentiz kti9tik bulundugu gibi 
in~a ~eklinin geni~ligi ve ~ehrin dag1-
rukl1gi itibarile de teessilr derecesi 
nisbeten azdlr. Bu vaziyette hava teh
likesi ve bundan korunma deyince in
sanm aklma gayri ihtiyari Istanbul 
geliyor. 

Havadan korunmaya kar~1 biltiin 
devlet makamlarmm tertibat almak
ta bulundugu ve halkm tenvir edildigi 
muhakkak. Fakat bilytik ~ehirlerin 
havaya kar~ en esash bir surette ko
runmas1 it;;in en kuvvetli ve tabii bir 
vas1ta varchr ki o da yeraltmdaki tti.
neller, metropolitenler, yeralt1 demir
yollandrr. Bui~ LondI·ada da Pariste 
de, Berlinde de boyledir. Moskova yer
altI tramvaylan viicuda getirmek i~in 
- arazi ve zeipin suyu miisaid olmad1gt 
halde - rnllyonlar sarfetti. Fakat hay
retle goriiyoruz ki bizde ne ~ehrin imar 
projesinde, ne belediyenin • korunma 
pIA.nlannda, ne de matbuatta bu hu
susta h1~ bir d~i.ince veya ne~riyat 
yoktur. Acaba yeralti miinakale vas1-
talari tstanbul tc;in zaid bir ~eydir 
de ondan nu akle gelmiyor? Bilakis, 
belki d'i.inyanm hit;; bir btiyiik ~ehrinde 
mevcud olmayan btiyiik bir ihtiyac; 
Beyoglu ve istanbulun kesif mmtaka
lannda yeraltl tramvaylarlllln ya
ptlmas1m ~ktan zaruret haline sok
mu~tur. f?ehrin dar sokaklarmm yer
t1sti.i mi.inakalesi kafi gelmemesinden 
hergiin vulma gelen kazalar bertaraf, 
fakat bu ~hirde oturan her vatanda
~n ~uradan ~uraya gitmek igin bil
hassa ~ehrin kesit nuntakalarmda 
c;ektigi azab, s1kmtI, vakit z1yai hesap 
edilse, yeralt1 tramvaylanrun ne bii
yU.k bir ihtiya't oldugu anla~11lr. Aca
ba bu tlineller ve yeralt1 tramvay ~e
bekeleri meselA. asma koprii gibi ta-

hakkuku miimkUn olmayan bir 
cOkopi - hayali ham~ rmd1r ki bun
dan hi<; bahsolunmaz? 

0 da degil. Qiinkii yap1lmas1 zarurt 
olan tiinellerin (tak:riben mecmu tuli 
on kilometre) birkac; misli dagda, ba
yirda pekfila yapllmaktadlr. Ve zaten 
bu i~in hayali ham olmayi~ ~uradan 
belli ki, gazeteler asma koprti gibi dille
rine dolayip sonsuz bir mevzu yapm1-
yorlar. Sonra arazi vaziyeti, zemin :m
Ian da mesela ~imdiki tiinelden Har
biye veya ~i~liye kadar, Eminoniinden 
Beyaz1d ve Fatihe kadar tiinel haf
riyatma asla mani degildir. 

0 halde mani nedir? Bizim fikrimiz
ce kala kala bir mani kallyor: Halka 
binecek yer. temin etmedigi halde on 
kuru~a mii~teri bindiren otomobiller 
hakkmda ate~ piisktiren tramvay ~ir
ketinin bilmem kac; senelik imtiyazl. 
iyi am.ma bu ~irkete anlatmak 1§.zim
dir ki sekiz yiiz bin ki~ilik bir ~ehrin 
hayat memat ~i kendi kazancma fe
da edilemez. Zaman degi~tikc;e ahkilm 
da degi~ir. Kendisine imtiyaz verilir
ken tayyare ve hava hticumu denen 
~eyler daha btitiin dilnyaca mec;hulldil 
Bugiin bunlar hirer hakikat olmu~
tur. Binaenaleyh bizim flkrimizce ya
nn her hang{ bir harp zuhurunda is
tanbul un emin ve saglam olarak tay
yareye, gaza kar~1 korunmas1 iste
niyorsa bunun ic;in evvela, ne elli mil
yonluk para, ne apartimanlar altm
daki miiteaddid s1gnaklar akla gelme
meli akla evvela kesif mmtakalan ih
tiva eden bir yeralti tramvay ~ebekest 
gelmeli. Diger teferrtiat bundan son
ra dii~iinillmelidir. istanbul belediye
si ne yap1p yap1p bunu tahakkuk et
tirmelidir. 

$imdiye kadar ~u kadar yiiz ki
lometrelik ti.inel yapan Cumhuriyet 

htikumeti istanbul halkmm rahat seyril 
seferi ve icabmda hayatlarmm korun
mas1 i~in on kilometrelik tilnel a~mak
tan c;ekinmez, i~ formiil ve imkan
lar bulmaktadlr. Mtidafaa i~inde mii-
samaha olamaz. M. ~EVK:t 

Zonguldakta guzel bir plaj 

Zonguldak (~am) - Buraya yanm saat mesafede Kapuz isminde bir 
mesire yeri ve plft.j vardlr. Agac;llk, serin giizel bir yer ... Yazm bu11alt1c1 
incaklarmda, bllhassa tatil gilnleri, buras1 c;ok kalabal.Ik olur. Kapuz, prnJ 
iUbarile Floryaya ~ok benzer. Yalruz burada lntizam tesisi Iazimd1r .. Ban
yo yaptlan yerlerde sandal dola11mas1, m~tcri <;lkanp almas1 yasak edilme
lldir. 

Bu plA.j ktic;tik bir himmetle ~ok mllsaid bir hale getirilebilir. 

Belgika kralmm ktic;tik c;ocuklan tatil zamanm1 Hollandada deniz ke
nannda gegiriyorlar. <;ocuklar Noordvyck kasabas1 belediyesine misafir olmUf
larcl1r. Yukaridaki resimde veliahd ktirekte, ablas1 onde goriinilyor Dilmende 
belediye reisinin ~ocugu oturmu~tur. 



Dinarl1, Maksosu 35 dakikada yendi 

Gaziantep mekbip/ari 

Gaziantep son senelerde 
~ok giizelle1ti 

miiddeti bir saatti. Hakem, B. Cemal 
ldi. Maksosun talebi iizerine yan ha· 
kemlerinden biri Yunanll idi. ilk da
kikalar, 1ki raldbin kol biikmelerll• 
g~ti. 0 mada yagmur yagmaga b&f
laclt. Fakat seyirciler yerlerinden kl• 
nuldamadllar. 

Dinarh, oyun tatbik etmek i~hl 
miitemadiyen Yuna.nllya kafa kaptm
yor. KAh biri, kAh oteld rakibinin k<>
Iunu, bacaguu, kafasmi billriiyor, kl· 
vmyor, sonra miinasip b1r tekme llo 
rakibini iterek bum~ vaziyetler
jen kurtuluyorlardJ.. 

Bir arallk Dinarl1 yerde mi.i~ldll blr 
vaziyette lovrarurken, ik1 bac~e 
Y'unanlmm kafas1m makasa aldI. Yu

, nanll ~ok mii~kUl vaziyette, 
Yunanll, bogulmak vaziyetinda 

tken bir tertibini bularak iiste g~tt 

$ehirde blrc;ok tesisat yap1ld1. 
yenl caddeler ac;1ld1 

ve Dinarlmm s1rbna oturarak ikl 
ayagrm bilkmege b~ladt. Fakat Di- , 
narl1 butun bacak adalelerini gere. ....... ~ ... ~'!'"". 

ek Yunanlmm tazyikinden kurtuldu 
ve kafas1m kaptigi gibi yere devirdJ. 
Dinarh ~ok faik giire~iyor, oyun ils· 
ttine oyun tatbik ediyor. 

Oyle goruniiyor k1 Dinarlmm ba
caklan, kollanndan daha kuvvetll. Di
narll Mehmed ikl bacagiru klskac; gl
bi kullanarak Yunanllyi yoguruyor, 
eviriyor, c;eviriyor, m~kill vaziyetlere 
d~tugu zamanlar, bacaklanm 1ki 
kol gibi kullanarak Maksosun kaf asi

ru kap1yor, Slklyor, sonra butiin kuv
vetile rakibini yukanya kalcltrarak 
birden yere vuruyordu. 

35 incl dakikada Yunanh Mehme
cll yakahyarak yere savurdu ve bu 
oyununu tekrarlamak istedi. Fakat 
Dinarh Mehmed rakibinden daha ~e
vik davranarak bellnden kavradlll 
gibi yere vurdu ve iistiine oturarak 
s1rbm yere getirdi. Dinarlmm bu 

alibiyeti seyirciler tarafmdan si.irekll 
alk1~arla sclamlanclt. .. 

KARA ALf • MOLAYt·u MA~I 
Miiteakiben prof esyonellcr arasm

da ~me gilre~lerine b~anclt. Tertip 
eyeti Tekirdagll Hiiseyin gelmedigt 

cihetle, Kara Allyi <;oban Mahmud Ue 
~e~tirmek istedi. Fakat seyircilerin 
ltirazi 'ilzerine Kara All ile Miilayim 
ringe ~agmlcblar. 

Gilre~ muddeti ya.nm saat olarak 
tensip edildi. ~ayet bii miiddet zar
hnda tu~ olmazsa galip puvan hesa
blle taym edilecek. 

ilk deneme dakikalan g~tikten 
sonra Kara All taarruza g~ti 
Onuncu dakikada Kara Ali bir kafa 

mpmasile Millayimi yere devirdi ve 
wasuu iki ba.c!liI arasma alarak sllc
maga ~rub. F3kat Mtuayim yerde 
lken Kara Alinin bacaguu yakahya
rak biiktii ve bu tehlikell vaziyet
ten Irurtuldu. On be~ci dakikadan 
tibaren gilre~ klzl~ti. fakat miltema-

cll bir iti~meden ibaret kaldl. iki pro
fesyonel, adeta yagh gure~ yapar gi
bl gtlre~tiler. Yagmur ~iddetlendigt 
Sll'ada iplere dayanan ild pehlivamn 
tazyikine da~anam1ynn ringin direk
leri de ~oktu. Neticede tus olmadan 
giire~ bitti. ' 

Fakat hakem heyeti galip hakkmda 
puvan hesabile bir karar veremedi 
• Jiirefi on be11 dakfka daha tem
dit etti. Belediye m\lmessill UUM;m 

temdtdine itiraz etti ve .,a1" rOnt 
OD bef dakUra daba temdlt edllecek 
olursa artik beledl,enin ~ t.er
tibine ~ edemiyecelini miluofon
la halka ilan etti. Bakem karannda 
mar etti ve ~ temctit etti. 

On be~ dakik;thk temdit devresi ~ 
nasmda da tu~ olmadi. Hakem heyeti 
iki giire~iden birinl gallp ilan etme
ie imkAn olmachguu ve Cim Londo
sa ~ !;lka.nlacak pehlivamn se<;ll
mesini ~ bir giine blraktlfim 
tebug etti. Fakat b~ta Kara All ol
mak i1z re butiin S"yirciler bu karara 
itiraz ettiler. Hakem heyeU t krar 
topland1 ve ekseriyetle Kara Aliyl sa
Yl h bile gal.ip !Ian etti. 

Program mucibince, Dinarh ile Ka
ra Alinin kar~1I~tmlmasI laz1m ge
hrken, Kara Alinin yorgunlugu ileri 
swulerek, bundan v~zg~ildi. 

Ytlkanda Kara All • Milliylm rtim,irkm, •flda 
yapllan kiirek ,....,. 

Olimpiyadlarda 
Boks ma~ann1n neticeleri, 

madalya alanlar 

Berlin 16 (A.A.) - Arjantinli Ca
sanova, boks tw:nuvasmda iyi bir 
muvafak1yet elde etmil1 ve tily Slklet 
ma~mda Cenubt Amcrikall Catterala 
sayi hesabile galebe ~alarnk albn 
madalyayi kaz~tir. Cenubi Ame
rlkah, giimii~ ve Alman Miner, bronz 
madalyayi kaz~larcltr. 

Sinek Slklet suufmda Alman Kaiser, 
altm madalyayi, i:talyan Matta, gil-

m~ madalyayi ve Amerikall Laurie 
bronz madalyayi kazamm~ardlr. 

Horoz Siklet: italyan Sergo, altm 

madalya, Wilson - Amerika, gfun~ 
madalya, Ortiz - Meksilta, bronz ma
dclya. 

Hafif Slklet: Harangi - Macaristan, 
altm mad.alya, Spetoulov - Estonya, 
giim~ rn:idalya, Agren - isv~, bronz 
madalya. 

Yan orta s1klet: Suvio - Finlft.ndi-
ya, altin madalya, Murach - Alman
ya, gtim\1~ madalya, Petersen - Danl
marka, bronz rnadalya. 

Orta Siklet: Despaux - Fransa, al
tm madalya, Tiller - Norve~. giimii~ 
madalya, Nillareal - Arjantin, bronz 
madalya. 

Yan &.gir s1klet: Michelot - Fran
sa, altm mad.alya, Vogt - Almanya, 
gfuniif madalya. Risigllone - Arjan
tin, bronz madalya. 

AiJr sa.klet: Runge - Almanya, al
tm madalya, Lovell - Arjantin, gil
miif madalya, Nielsen - Norvec;, bronz 
madalya. 

AVUSTUSYA - iTALYA MA~I 
NASIL OLDU! 

Berlin 16 (A.A.) - 100,000 den 
fazla seyircl ~da Avusturya ta
klml Ile italya takum futbol final 
m~uu yap~lardlr. 

Birinci haftayirnda vaZiyet O - o 
ve oyunun sonunda 1 - 1 berabere ol
dugundan oyun uzatilnu11 ve netlce
de italyanlar 2 - 1 ma~1 kazannu~ 

Kurek yantlan 
Bayanlar arasrndaki 

yar1, yapllamad1 

Denizcilik federasyonu tarafmdan 
hazirlanan bilyiik kiirek y~lan diin 
Kumkap1 Ue Yen1kap1 arasmda yapll· 
~tll'. Bu yan~lar beynelmilel rU..r. 
zamlarm biitiin kaidelerine tamami-
le yugun olarak yap1lan ilk milsaba
lar oldugu i~in hazulI.klanni bitire
miyen bir c;ok klilpler i~irruc ede
me~lerdir. 

Di.Ul sabahtan ak~ama kadar siiren 
yan~ara yalniz Beykoz ve Giine11 
kliipleri ~tirftk etm~. Beylerbeyi 
kliibii de tek bir kayikla yan~a ~tirak 
etm~ir. 

Yan~larda rnesafe 2000 metre idi. 
Diinkii yan~Iarm neticeleri ~udur: 

Milptedilerden klft.sik, dilmenli dort
liik yan~larda Beykoz birincl, Giine~ 
1kincf gelmi~tir. Miiptedilerden iki ~if
te, dilmenli y~larda Giine11 birinci, 
Beykoz iklnci gel~tir. 

lllilptedilerden di.imenli blr ~i!tede 
Gilne~ birincl, Beylerbeyi ikincl, Bey
koz u~imcudur. 

Kldemsizlerden klA.silt dortliik ya
n~larda Beykoz birincl, Giine~ ikinci
dir. 

Ktdemsiz, 1ki cifte y~larda GU
ne~ birincl Beykoz ikincidir. 

Kldemsiz bfr ~iftede Beykoz birinci, 
Giine11 ikincidir. 

Kldemliler arasmda yapilan yanf

lann neticelert ~unlardlr: 

DOrtliik dilmenli yan~ Beykoz 
birinci, Gilnef ikindir. 

Kldemli iki ~iftede Beykoz birinci, 
OOnefJ ikincidir. 

Diimensiz yan~ar yapll:'rnam1~tir. 
Bayanlar arasmda hazirlanan y~ 
da son dakikaye kadar milsabakaya i.,. 
t1rak edecek olan bayanlar gelmecUgi 
i~in yap1lamanu~tir. 

Mlll&IU&&llllllUlllll&&QllHlllltUtHtl .... lltll ....... lllMlllll--W--11,_ 

beraberligi temin etmi~er ve !talyan
lanh hakimiyetlne ragmen oyunu 
beraberlikle bitirmege muvaf~ak ol

Gaziantq (Alqam) - Gaziantep I sus istanbuldakiler bi~iminde bir kam-
son yillar i~lnde ~ok d~tir. Me- yon tedarik e~tir. 
dent ihtiy~lardan ~ogu saglarum~ ve ~hiin medhall tanzim edilerek 1400 
bunlara yenileri ilA.ve edilmek ilzere metre uzunluk ve 20 metre geni~ligtn-
bullmmUftur. Husust muhasebede ~h- de bir bulvar hallne sokulm~. Bul
rin iman ~e yarcltm ediyor. Yenl var ~larla sUslendili gibl Ki11to.r 
hiikfunet konaguun temeli Zerdalillk ball(;esinden parti kuragma kadar olan 
nam mevkide atilml~1. Miinar Yanse- klsnu asfalt do~enmi~tir. Bulvar 'ilze-
nin verdigi plana gore hiikftm.et kona- rinde ~Ok muhte~em bir ~ehidler abi-
gt ~diki jandarma dairesi hizasmda desile bir ~ocuk bah~esi ve aile parkl 
yaptlacag-Indan eski yerden vaz ge~- viicude getirllmi~tir. Ancak, Antcbin 
~r. Yenl mahalde yakmda temel en gi.izel ve miistesna yerlerinden bl-
attlacaktir. Liseye bir konferans salo- risi olan bu bah~e baklms1zdlr. <;ocuk-
nu ilave olunm~ ve ~hrin medhalin- lann eglenmesine aid vesaitten ~ogu 
de asri bir polis karakolu yap1larak a- kml.1111~ ve ag~lar kurumaga b~la· 
dma B~karakol denllm~tir. ~tir. Belediyenin, bu ~ok klymeut 

Halkevi, mevcud bab~eyl ge~let- bahc;e ile yaklndan alakadar olmasi 
mek karanJll venni~tir. <;ok ragbet bu- beklenir. 
Ian bahc;enin yeni klsmma bir Antepll Hukumet caddesl asfalt da~nm~, 
san'atkar tarafmdan yapilim~ olan diger yollardan baz1Ian trunir ve bin-
Atatilrktin mermerden heykelleli di-
kilecektir. Ierce metre kalchnm do~enmi~, kavak-

$ehrimizde bir fistik enstitii.sil agil- hk ve Alleben mesirelcri te~ir olun-
mas1 da kararl~tigmdan hazirbklara mu~, liig-Im yap1lm1~t1r. 
gi~tir. Profes0r Vaysberg gelerek ~ehir imar piam prof esor Yansen'e 
yerini tayin ctmilitir. Burada fisbk 1400 lira mukabilinde verilmi~tir. Mii-
hastal1klarmm onUne ge~ilme ~arele- tehass1s plam 937 senesi zarfmda tes-
rile ugr~1lacak ve her yil mahsul alm- lim edecektir. $ehir i~i harltas1 miite-
ma imkaruan aranacaktrr. ahhid Cevdete yaptmlml~tir. Etrafa 

Ziraat miidil.riyeti ~hir ~mda bir aid harita da taahhiid eden ecnebl 
fidan1.Ik tesis e~tir. Burada fistik miltehasslSl tarafmdan bugiinlerde 

teslim edilecektir. fidanlle bah~e ve ~hir silsii aga1;tlan 
yeti~tiriliyor. Isl§.hiyedekl zeytin fidan- Bu senc abide park! Alleben dercsine 
hguun islah1 ve tevsil de mukarrerdir. kadar indirilmek suretile ikmal olu-

Belediye ~ehri g'ilzelle~tirmek i~in nacaktir. Cumhuriyet meydanmda da 
~ok ~all.~1yor. Mezbaha, hfil, toptan bir park vticude getirilmesi dii~iinii-
meyva ve sebze sa~ yeri, buz fabrika- li.iyor. Bag bel:~eri te~kilata baglan-
s1 gibi milhim tesisat tamamlanm1~tir. m11itlr. Bunlar ayhklanru belediyeden 
Plina uygun olarak. Jruru1an mezba- almakta ve buna rnukabil belediye bag 
ha, yet.mif u~ d\ikkindan ibaret hi.I, sahiplerinden az bir miktar ucret tah-
33 bin lilaya ~.tlnp giinde dOrt ton buz sil etmektedir. 
istihsal edecek kabillyette ve soguk. 936 senesinin en mtihim faaliyetinl 
hava depolamu muhtevi bulunan buz su tesisati ~kil etmektedlr. ~Emler-
fabrikasl, baiu'sakhane ve gayet asri de fevkalide olarak toplanan ~ehlr 
kurulaa toptan meyva ve sebze sa~ mec.lisi Belediyeler bankasmdan 250 
yerinden senede y~ bin kilsur Ura bin lira.hk istlkraz akdine ve bunu 
t.emln edilmektedir. gfunriik hisselerile Odenmesine karar 

Belediye direk~l ve b1~kic1 esnaf1 i~in vermL,tir. Belediye :n...si Hamdi Xutlar 
28 dilkkAnhk ayn bir puar yeri yap- ihaleyi yapmak iizere Ankaraya glt

rnii;tir. Tesisatm 937 senesl zarfmda 
t~, hayvan ve odun pazarlan ku- tamamlanacagi umuluyor. SU, Antebin 
rulm~tur. ~hrin ortasma blr ayar en miihim ihtiya~larmdan birlsidir. 14 
saati ~tir. 4 bankasmca hediye kilometre mesafeden demir borularla 
edilen iki.ncisi de dikilmek 'ilzere bu- getirtilecektir. 
lunm~tur. But~e son seneler i~erisinde fazla art;.. 

Kasabarun cenup ktsrmru tamamile nu~tir. 934 de 120 bin, 935 de 150 bin 
i~gal etmi~ bulunan eski mezarllk kal- iken 936 butc;esi 165 bin liraya ftrla-

italyanlar, birincl gollerini ikincl dlnlm1~ ve bunun yerlne Nizlp yolun- m1~tir. 
haftayimin 22 ncl dakikasmda ve Oyun uzat1ld1ktan sonra Trossl, da. Yansenln plam mucibince asri me-

larcltr. 
m~lardlr. 

miiteaddlt paslardan sonra sag ac1k- zafer golilnu atlllli1 ve gitgide ~etin- zarl:k kurulmaga b~lanm1~tir. Mezar- lzmirde zafer bayram1 
Ian Trossi tarafmdan yapnu~tir. Fa- le~en oyunda Avusturyalilann sarfet- h.gm lilzumlu aksanu bu yil bitirilecek Bu sene izmlrde 9 eylill zafer bay-
kat 12 dakika sonra AvusturyaWar mil1 olduklan biitiln gayretlere raA-- ve :tJeyeti umumiyesi ii~ sene zarfmda ram1 ~enliklerine donanmanuz da i:;-
Kainbergerin kuvvetll blr fi,itO. ne men vazfyet degi~mem~tir. tamamlanacaktir. Olil t ma~a mah- L.....!t~ir~a~k...!c:!::d~ec~c~k~ti~r . ._ __ ~---~---
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~!£l A.~~~7i~aklar Asri venUs Uzun sakalh ve ·-
b1y1kh bir kad1n ! Selma sinirli slnirli sigaras1m iQer

ken hizmctci bir mektup getirdi. Sel
ma zarfm \istiine bir goz atmca derhal 
kocasmm yaztsm1 tarudI. Zarf1 par~a
larcasma yirtti. Okumaga ba~lad1: 

cKanc1g-Im, 
Beni bir saniye bile dinlemeden ~1-

klp gittigin icin nekadar iizgiiniim ta
savvur edemezsin. Eger biraz sozlerimi 
dinlemi~ olsaydm eminim ki, beni af
federdin .. 

Karic1gim, bir kerre evlillk hayati
m1zm uzun rnazisini goziiniln oniine 
getirscne ... f?u son hadiseye kadar kii
~iik bir kabahatim, en h"iicuk bir yara
mazhg1m bile oldu mu?. Tarnam 11 se
ne scnin icin diinyamn en sadlk ko
cas1 oldurn ... Fakat gecen haftaki me
scle bir cuval inciri berbad etti. 

Biliyorwn gecen pazar yapbklanm 
bilyilk bir rezalettir. Utanmazhktir, 
kepazeliktir. Fakat cmin ol biltiin bun
lardan kabahath ben degilim ... Tek
rnil kabahat s1caklarda .. ah ~u sicak
lar karic1gun ... 

Bak anlatay1m da bana hak ver ..• 
Vaka giinu ogleden sonra Selim

lerden ~1kt1rn .. saat 2 bu~uk 3 var. Oy
Je bir s1cak ki, yerdeki asfaltlar erim~ ... 
Bogazim hararetten kurumu;;, g6mle
gi1n s1rtirna yap1;;nu~ ... 

Hayatimda icki kullanmad1gim1 bi
Jirsin. Lakin tam bu csnada bir bira
hanenin oniinden ge~lyordum. i<;eride 
rnu~teriler kopilkli.i kopilkIU buzlu bi
ralari yuvarhyorlar ... Bu manzara kar
fiilSmda bogaz1m bi.isbiltlin kurudu. 
ilk defa olarak bira ic;mck arzusu i~im
de uyand1. ic;eri girdim. Bir buzlu bira 
kadehini bo;;alttlm. Ah ~u s1caklar ... 

Oooh ... Fakat hararetimi yeneme-
mi;;tirn ... Garsona bir bira daha soyle-
dim ... Bana hafif blr ne~·e gelrni;;ti. D1-
~andaki s1cak arttigi ic;in bir tane da
ha yuvarlad1m ... Arkasmdan bir, bir 
daha ... ~irndi adarn aklll1 bai;;1 duman-
h idim ... Gorilyorsun ya .. rnesele bu-
radan b::tl?llyor ... Bun a da sebep hep o 
milthii;; s1caklar .. . 

Tam bu sirada i~eriye coraps1z, en
ta1ilcrini korsas1z ~1plak viicudlerine 
giydikleri vilcudlerinin hatlarmdan an
lai;;1lan iki gen<; kadm girdi. Elbiseleri 
tarnarnilc kolsuz ve bellerine kadar a~1k 
yakalarmdan yanrm;; faka~ son derece 
muntazam birer sirt goriiniiyordu. 

Sen c;ok oln1mu~ bir kadinsm gii
zelirn. tistelik artik seninle aranuzda 
da bir;;ey kalmad1gi ic;in sana bir er
kek arkad~la konu;;ur gibi biltiln ici
rnl dokecegim ... 

Gelen iki kadmm kolla11 ve s1rtlan 
Venilsil k1skandiracak derccede gi.izel
di. .. Steak olmasayd1 boy le a~1k sac1k 
geyinmiyeceklcr ve ben de bu giizellik
leri gom1iyecektim ... Gorilyorsun ya 
gene kabahat s1caklarda ... 

Ayakta birer bira ictikten sonra ~1k
tilar... Ben de ~1kt1m. S1cak burada 
da pe;;imi birakmad1 ... insan bu s1cak 
yaz gilniinde kanmm darnarlannda ihk 
1hk akhgnn hissediyor ... Biraz acrtq;a 

kon~yorum amma affedersin. 
Sirkeciye kada1· geldik... Onlar t;. .. -

rnendifcr istasyomma girdiler .. ben ge
ne terden bunalm1~1m. Onlar Froryaya 
gidiyorlardl... Bu s1caklarda Florya 
bana tatll bir rilya gibi geld!. Gorii
yorsun ya gene s1caklar... Sanki si

caklar arkamdan bem itlyormu;; gibi 
gi~enin onilne kadar ilerlcdim ... On
lardan sonra ben de bir bilet ald1m. 
Maksad1m Floryaya kadar gitmek, 
~oyle bir banyo yapmaktI .. ne yapar
sm s1caklar ... 

PJajda soyunup dokilndilm .. dalga
larin arasmda iki kadmla ahbap ol
duk. ikisi de ispanyolmu;; .. bir barda 
~arkllar &oyliiyor, dans ediyorlanm~ .. 

Pek ~en kadmd1lar ... Denizden ~1k
tiktan sonra kum. banyosu yaptik .. ge
ne hararet bast.I. Onlan bi.ifeye davet 
ettim. Soguk bir ~ey i~1ek i~in ... Ah 
~u s1caklar! ... 

istanbu1a donilnce onlar: 
- Bizim pansiyona buyurunuz, 

soguk bir lbnonatamlZl i~ersiniz .. diye 
tcklif ettiler .. bu s1caklarda reddedile
miyecek bir teklifti. Kabul ettim. Ah 
s1caklar ... 

Apartimanlarma gittik. Bu sefer ba
na pck iltifat eden ispanyol: 

- Aman, dedi, nc kadar s1cak ... Ben 
dansa ~al1;;tigirn mayo ile oturacagun .. 

Mayoyu giydi kar;;1ma g~ti .. ah, ah .. 
kabhat hep ;;u s1caklarda idi .. 

Dana da: 
- Siz de soyunsamza.. ~ok s1cak .. 

bari caketinizi, k1ravatm1zi da ~1kann 
dediler. 

- Evet .. dedirn ~ok s1cak. 
Velhas1l olan oldu. O gece orada kal

dlm .. ertcsi g(inil de sen foyam1 ke~fet
tin gorilyorsun ya Selmac1gim .. biitun 
kabahat s1caklarda ~irndi bani affettin 1 

mi?. Cevab1m siir'atle bekliyorum. 
Gozlcrinden operim .. > 

Nacl 

Bay Naci ertesi giin Selmadan ~u kl
sa pusulayi aldI: 

cScaklardan son derecede bitgin blr 
haldeyim. S1caklar beni o kadar sard1 
ki, ~imdilik cevap veremiyecegim .. > 

(Bir ytldiz) 

. -~adyO\\ 
17 Agust-Os 936 Pazartesi 

Istanbul - 18 Oda musikisi (plak) 
19 Haberler, 19,15 Muhtelif plfildar, 
20 Halk musikisi (plftk), 20,30 Stiid
yo orkestralan, 21,30 Son haberler, sa
at 22 den sonra Anadolu ajansmm ga
zetelere rnahsus havadis servisi veii
Ieccktir. 

18 A~111stos 1936 Sah 

Arncrikad:i Nevyork civannda Coney 
adasmda he; sene yap1lan giizellik 

milsabakasmda son def a birinciligi 

ve asri Venus unvamru Mis Marie Da
vis kazanrm~br. Henilz 18 y~mda bu
lunan bu giizel loz Ncvyorkun Bro
oklyn klsmmdand1r. Boyu be~ ayak 
alti postur. 

Miisabakaya 60 klz i;;tirak etmi;;tlr. 
Yunanistandan Milo adasmda bulu
nan Venus heykelinin Ol!;iisilne viicu
du en uygun gelen bu klz oldugundan 
rniisabakayi ve iinvam kazanrn1;;tir. 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplar1 blitiin 
mektep kitaplan ve kartasiyeyi 
ucuz olarak A K B A mliesse
selerinde tedarik edebilirsiniz. 

T elefon : 3377 

istanbul, 18 Senfonik musikl (piak), 
19 Habcrler, 19,15 Muhtelif plaklar, 20 
Kernan solo (plak), 20,30 Stildyo orkcs
tralan, 21,30 Son baberler, Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansmm gazetclcre 
rnahsus havadis servisi verilecektir. Mt 

. KARA YELKENLi KADiRGA . 
- Ne diyorsun .. beni seven blri mi?. 
- Evet. Sen bilrniyor rnusun, seni 

severirn? I ... 
- Vallahi habe1im yok. Ben saray 

d1;;mda hi~ kimse ile konu~mam ki.. 
- Belli ki, haberin yokl Zaten o da 

bana, seni ilk defa gormcge geldigini 
soylemi~ti .. 

• l'azan: !SKENDER F, SERTELL1 

Yunus rcis pencereden i~eriye atla
dl .. 

- ilkonce bu kopcgin kafasrm ko
paraynn .. sonra anlatmm ni<;in gecik
tigimi. 

Diyerek a~Ik Omerin ilzerine ytirii
dii. 
Fran~eska elini uzatarak yalvardI: 
- 0 budalamn bana <;ok iyilikleri 

vard1r, Yunus! Ona k1yrna .. 0 sersemi 
bana bag1~la!. 

Yunusun gozlcri dorunii~tii: 
- Kulaklanmla demindenberi onu 

dinliyordurn, Fran~ka! 0, seni alda
byordu. Bir uyuz kopek bile himayeye 
deger .. fakat, bu al~agm b~1m kopar
mak s1ras1 geldi. 

Ai;;ik Omer, korkudan buz gibi donup 
kalIDI{)tl .. ceneleri biribirine gecmi~ti .. 
agzim ac;1p bir~ey soyliyemiyordu .. tit
riyordu. 

Franc;ska tekrar yalvard1: 
- Bcni diinyaya kavu~turdugun 

boy1c blr giinde elini kana bulama, Yu
nus ! Onu affet .. rnahkemede sarhol?
lann sm;unu kad1 bile affediyor. 0 bir 
budaladir .. aklI ba~mda olsa, bana ell-
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nl degil, dilini bile uzatamazd1. 
Yunus, fli;;ik ornere iki tekme atb .. 

Omer bir y1gm pa~avra: halinde oda
nm cb;;ma yuvarJand1. 

Yunus.. Franc;ska.. uzun yillann 
hasretlni ve sonsuz 1ztrraplan ilk defa 
bu kil~iik kuliibede yenmi~ler, birlbir
lerine sanlarak opii~ti~Ierdi. 

Yunus yerde duran bir minderin u-
zerine otunnu~tu. 

- Bu gece senin yliziinden palam1 
lekeledim. Ben de istemezdim boyle bir 
giinde climi kanla boyamak amma .. ne 
yapay1m kJ, felaketler bazan insan1 
golge gibi pe~inden kovalar .. arar, bu· 
lur. 

- Ne oldu, Yunus .. birini mi vur-
dun ? .. 

- Evet .. fakat, isterniyerek. Hem de 
<;iragan saraymm bahc;esinde.. sent 
ka!;mrken. 

- Bahcivanlardan bhi gordii scni 
gnliba? ... 

. - Hay1r.. onlardan hi~ kirnse kar
~ma cikmad1. Seni seven birile bogu~
tum oradal ... 
Fran~ska hayretJe Yunusa bakt1: 

- Kimdir bu adam, Allah~kma ~a-
buk soyle, Yunuscugurn?. 

Yunus hiddetle agzmdan: 
-Tahir ... 
Diye bir kelime ka~1rdI .. sonra bu

nun kirn oldugunu soylemekten de ~e
kmmedi: 

- Piyale p~anm yegeni ..• 
Franc;ska: 
- Oldiirdiln mu? -diye sordu- Eger 

oldilrdiinse ... 
Yunus omuzunu sllkerek, yerde du

ran destiden bir kadeh ~ap doldur
du: 

- Ey .. oldilrsem ne olacak? .. 
-Yakalarlar seni o zaman!. 
- Olmedi.. agaclarm arasma yuvar-

landI. Beni vurmak istemi;;ti. Uzcrime 
atllmca kendimi mildafaa etmege mec
bur kaldun .. palarn1 c;ekip gogsilne sa
vurdurn. (Ah, yaktm benl!) diye ba
girdl .. ben de kimseyc goriinrneden s1-
vi~tim .. yola c1ktirn. 

- Eh, hakketmi~ o halde. Fakat, 
inan ki, ben boyle bir adam tanun1yo
rum, Yunuscuguml. 

Pehlivan olan ilkkocas1 olmii,, miinasip 
bir talip ~1karsa ikinci defa evlenecek 
Frans1z gazetecilerinden biri Vosges 

havalisinde dilnyanm en garip kadl
nm1 meydana cikarrn1~1r. 45 YB.l?la
rmdaki bu kadmm ad1 Doledir. Bu ka
dln uzun sakalll ve b1y1klldlr. Dole 
erkege benzeyen yi.izii sayesinde bii
yiik bir servet kazanmaya muvaffak 
olmu~tur. ~irncli koyiinde iradlle ge
¢niyor. 

Frans1z gazetecisinln bu sakalli ve 
b1yikh kadmla miilakatrm n~redi
yoruz: 

- Sakal ve b1yiklan neye atf ediyor
sunuz madam? 

- Ben de tablatm bu esrarengiz 
cllvesini neye atfedecegimi bilmlyo
rum. 

- Acaba ecdadlmz arasmda ba~ka 
sakall1 ve b1y1kl1 kadmlar var nu idi? 

- Hayir, size temin ederim ki be
nim bu vaziyctimde irsiyetin hie; te
siri yoktur. Hatta slzi daha ziyade ik
na l~in soyleyeyirn ki, babam kosc idi. 
Annemin vucudunda da kil narnma 
bir;;ey yoktu. 

- O halde? 
- Ben de buna ~~1yorum! ... 
Madam Dole'un sakal1 hem uzun, 

hem de ipek gibi yumu~aktir. Sakalll 
kadm, benimle konu~urkcn miitema
dlyen ellle sakalm1 s1vazhyordu. Ken
disine hayretle bakarken·bana dedi ki: 

- B~ka kadmlar tarafmdan milt
hil? bir talisizlik ve hakiki bir f elaket 
teiakkI edilebilecek bu sakall1 olmak 
hadisesini tevekkill ve !eragatle kar
~arnakhgun sizi hayrete dii~iirilyor 
galiba. 

Bu hadise sizi hi~ hayrete dil~iinne
sln. Meraklruzi gidennek ic;in size iza
hat vereyim. Sakalnrun uzunlugu 35 
santirndir. Bir miidet evvel yanm met
re kadar uzanu~tI. Fakat o kadar uzun 
sakal ho~uma gitmedigi i~in biraz kes
tinnege mecbur oldum. 

Kadm olmakl1gun hasebile sakall1 
ve b1yikl1 olmakllguru, ke.ndim i~in bir 
felaket telakkt edip etmedigim hak
kmda dti~iincenize gelince ;;unu ternin 
edeyim ki, sakalrm ve b1yiklanm beni 
hi~ muteessir etmiyor. Maarnafih ta
biatm bana bu garip hediyesinden pek 
memnun oldugumu da iddia edernem. 
~unu da ilave edeyim ki, sakalh ve b1-
yikl1 olmaklli?;lm, bir ~k izdivac1 yap
marna hi~ mani olamad1. Merhum ko
cam, me;;hur bir pehlivand1. Fakat 
omri.i vefa etmiyerek benimle evlen
dikten bir ka<; sene sonra bu dunyadan 
goc;;tu gitti. 

Kocamla bir varyete tiyatrosunda 
bcraber oyruyarak kulliyetli para ka
zamyorduk. Kocam, kuvvetini, ben de 
sakahm ile b1yiklannu seyircilere gos-

- Tanunadigim ben de anlndrm. 
0, hesapc;a seni gbzime kestinni;;. Te
sadilfen bu gece <;1ragana gclmi;; .. se
ni kai;iracakm1~. Beni orada gorunce 
'ilzerime salcbrdl. 

- Eger Olmemi~se, Piyalc p~aya va
kayi anlatacak.. seni gene yakalaya
caklar .. ne yapacaksm?. 

- Hie;; korkma sen. Beni orada gO
ren olmad1. Zaten belki de yann li
mandan hareket edecegiz. Soran olur
sa bu i~, inkar ederirn. ~aJlldsiz klhma 
bile dokunarnazlar benim. 

- Ya beni? ... Demek ki, gene sefere 
c;;IkacaksllllZ?... O halde beni neden 
kacirdm saraydan? Neden rahabm1 
bozdun benim?. 

Yunus burada ihtiyath konu~maga 
li.izum gormii;; olacak ki, yan gozle 
Franc;skaya i~aret ederek giililmsedi: 

- Seni ihtiyar annemin yanma b1-
rakaca~m. Birka~ hafta i~nde done
cegiz. 0 zaman birle¢riz artlk senin
le. 

- Ya padi~ah duyarsa bu 1¢?. 
- Ben scferden doniinceye kadar 

onun da hiddeti ge!;;er ... Kibe; Ali pa
~anm tavassutunu ve yardlrnm1 dlle
rim .. pa~aha arzeder, seni bana ve
rirler. Bu i~ de bOylece kapan1p gider. 

- f?irndi ne yapacagiz?. 
- Haydi haz1r ol.. ortahk tamaml-

le uyanmadan seni annemin yruuna 
gotilreyiml. 

l\ladnm Dole 

tediyorduk. Size tuhaf blr hadise de 
anlatayun: 

Bu varyete tiyati·osunda kocamla 
c;;al1~1rken tiyatronun palyac;;olarmdan 
biri, sakal1m1 ok~amak istcdi. Bu el 
{>akasm1 goriince okadar klskandl kl 
zavallI palyagoyu ensesinden kapt1gi 
gibi havaya kaldirarak yere :firlatmak 
istedi. Bereket versin ki diger arka
dapanmla birlikte vaktmda yeti~erek 
zavalhy1 bilyilk bir tehlikeden kurtar-
dlk I 

Biltiln dilnyayi dola~bm, Japonya) 
yi gezdim. Her yerde saknl1m ve b1- · 
yiklanrn buyilk bir hayret vc merakla 
seyredildi. ~imdi, bu dcvrialem seya
hati esnasmda kazandigun pararun 
iradile g~nip gidiyorurn. 

- Madam, rniisaadcnizle size sora
yim: Evlenrnege biri talip c;;1karsa 
onunla evlenir misiniz? 

- Bana bir ~ok yerlerden izdivac 
teklifleri yagiyor. Fakat taliplerl be
genmiyorum. ~ayet ho~urna gidecek 
ilk kocam gibi, gi.i~lii kuvvetli bir talip 
~karsa, iiknci defa evlcnmekte tered
dtit etmiyecegim. 

<;ocugunuza iyi bir dad1 
ar1yorsamz 

AK~ A l\l' a 
bir KUQUK iLAN 
vermekle bunu hemen temin 

edebilirsiniz. 

l'U:NUS Irnis GE!\1IYE DONUNCE .• 
- Hceey .. kim var orda? Haydi ~e

kin ~u yemii;; kufcsini yukanya .. 
Gerniye yan~an kaylktan Yunus 

reisin sesini i~iden levendler giivertede 
ko;;u~maga ba~ladilar. 

Yunus reisln seferde cok meyva ye
digtni bllen gernlciler: 

- Reis yol yemi~ini alm1;;.. galiba 
yann hareket edecegizl. 

Diye konu;;uyorlardl. 
Yunus reis ip rnerdivene brmanarali 

giiverteye ciknu~tl. Aikadan da yerni~ 
kiifesini iple yukanya ~ekt.iler. 

Yunus reis o giin Kll1~ Ali p~adan 
talimat alm1i;;ti .. ertesi sabah on kad1r
ga ile yola ~1karak Kaptan p~ayi <;a
nakkalede bekliyecekti. 

Yunus reisin geldigini goren eski ge
rnlciler arasmda Kara Ali de heybetll 
vilcudile sallana sallana yilrily<:rek 
re1sln yanma gel~ti. 

Yunus, Kara Aliye sordu: 
- izinli ~1kanlann hepsi dondiller 
"? nu .. 
- Merak etrneyin .. herkes l~inin ba-

~mdacbr. 

- Forsalar tarnarn nu?. 
- Hepsi tamarn.. 1 
- Bu gece zincirleri vurun bacak-

lanna forsalarm .. yarm giine~le bera
ber yola i;1kacai?;lz. 

(Arkasi var)1 . ~ 



Sahifc 10 AKSAM 

Olimpiyadlarda 10 bin metre ko~usunda Japon Murakosi ile Finlandyab Askola ve Salninen 
arasmda heyecanh miisabaka 

Olimpiyadlarda cirit atma milsabakasmda galip gelen 
matmazel Kruger (Alman), ikinci ieelen Fleischer (Alman), 
ii~iincii Kwaniewska (Leh, koyu elbiseli) ile birliktct 

miikifatlar verilirken 

400 metre kadmlar yiizme miisabakasmda birinci 
gelen matmazel Halbsguth (Alman) 

Zonguldakta 
ten is 

Zonguldak (A~am) - 929 senesin
de tenis amatorleri Zonguldak spor ku
Hibu namlle bir kulub kurm~lardl. 
Bu kuliib muntazam surette ma~lar 
yap1yor. Zonguldakta ii~ tenis kortu 
vardlr. Bir dordiincii llA.ve edllmek O.ze
redir. Zonguldak tenis~ilerlle Tttrki~ 
tenis~ileri arasmda 26 agustosta bil' 

m~ yapllacaktir. iki takimda ~ah~l· 
yor. GOnderdigim. resimde Tt1rk:14 te
n18~lleri gHrilnuyorlar. 

Biiyilk Hindenburg balonu olimpiyad sta~la 
ilzerinde u~uyor 

17 Agm 

Bir kamgonet bir Ya~ megvn ihrac 
elektrik tfiregine if in tetf.bir al1n1go 

~artptz ··: Tiirk~fis ~Ty~~lar kism 
§efinin reisligi albnda bi 

heyet fzmire gitti 
lkisi ag1r ve biri hfif 
u~ ki~i yaraland1 

Di.in saat on sekiz bu9ukta T. Ke
~m 13 numaralI kamyonet $~lide 

tramvay caddesinden ge9erken Bomon
ti istasyonuda online ans1zm bir ~o
cuk ~1km1~tir. <;ocuga ~arpmamak 1-
~in, ~ofor dil'eksiyon kirarak kamyo
neti saga ~evirmi~ ve biitlin h1zile gi
den kamyonet sag taraftaki elektrik 
diregme 9arprm~t1r. Bu 9arpma neti
cesinde kamyonet par9alanm1~ ve i-
9inde bulunanlardan postac1 Ahmed 
ve makinist Emin ag1r surette ve diger 
bin de hafif surette yaralannu~lard1r. 

Vaka mahaline gelen zab1ta memur
lan postac1 Ahmed lie makinist Eml
nl $i~li Etfal hastanesine kaldmlrm~
lardlr. Bunlarm hastanede lazrmgelen 
ilk tedavileri yaptlm1{1 ve yatmlm1/?lar
dlr. Ahmed ve Eminin yaralan agrr 
olmakla beraber hayatlan tehlikedc 
degildir. 

Vakanm akabinde alman resmimiz 
kamyonetin kaza neticesindeki vazi.ye
tinl gostcrlyor. 

lspanyada 
(~ taraf1 1 inci sahifede) 

degi~memi~tir. Ciddi hi9 bir 9arp1?
ma olmarru/?br. Hilkfunet kuvvetleri, 
Kordoba ve Granadaya dogru ilerle
mektedirler. 

Asturles maden amelesi, Oviedoyu 
muhasara altmda bulundmmaktad1r
lar. 

ihtilalciler, Avila yakmmda bir 
muvaffaklyet kazannuf? olduklanru id
dla etmektedirler. 

Madrid 16 (A.A.) - Kordoba iize
rine yil.riiyen mills kuvvetlerine ku
manda etmekte olan sosyalist mebus 
Gueronun bildirdigine gore, kuman
das1 altmdaki kuvvetler mezkO.r ~ehl
re sekiz kilometre yakla.~nn~lardlr. 

Grenada ilzerine ytlriiyen cllgcr 
kuvvetler de bu ~ehirden 15 kilomet
re uzakta bulunmaktad1r. 

hITiLALCiLER TEKZiP EDIYOR 
Seville 16 (A.A.) - Seville radyo 

istasyonu a~ag1daki tebli~i ne~ret

mi~tir: 

cMadrid hiikumeti tarafmdan n~~
redilmi~ olan haberler hilatma ola
rak Kordohada silkiin hi.ikum sur
mektedir. Miinakala.t ve umuml mU.
esseseler, normal surette faallyette 
bulunmaktad1rlar. 

Elcezireden hareket etmi~ olan kuv
vetler lrual milislere hiicum ederck 
onlan bi.iyilk zayiata dO.~r et~er
dir. Antrequera ~ehrine kar~1 yapllan 
taarruz esnasmda ve ~ehrin zapti s1-
rwanda miihim hasarat vukua gel
mJ.,tir. 

~IDDETLI BIR MUHAREBE 
Hendaye 16 (A.A.) - Havas ajansi 

muhabirinden: 
ihtilA.lcilerin iruna. kaq1 yaptJ.kl 'l· 

n taarruz, akamete ugrarm~tir. Diin 
sabah saat altldan ona kadar trun 
etrafmda /?imdiye kadar goriilmemti, 
bir muharebe olmu~tur. 

thtilA.lcilerin Burgosdan hareket 
etmi~ olan tayyareleri, 10 kilometre 
imtidadmca hiikO.met kuvvetleri cep

hesinl bombard.Iman etmi~lerdir. Fa
kat htik:O.met kuvvetleri Bilbaodan 
gelmi~ olan 1,000 kadar mills kuvve
tile takviye edilm1~ oldugundan, ~id
detli bir mukavemet gosternili}ler ve 
sonra mukabll taarruza ge<;erek ihtl
lA.lcileri bilyti.k zayiat vererek ~ekil
mege mecbur etmi~lerdir. 

c5gle vakti irun cephesin1n her ta
rafmda sil.kftn yeniden teess1ls etmti, 
bulunuyordu. 

iKt KORSAN GEMi 
Madrid 16 (A.A.) - M. Azana, bir 

kararname ne~rederek ihtilalcilerin 
ellnde bulunSln Espana ve Nalesco is
mindeki iki harp gemisini korsan ge
misi ilAn etmi~tir. 

OViEDODA VAZiYET 
Madrid 16 (A.A.) - Gazetelerin 

yazdlgma gore, Oviedodaki A.si kuv
vetlerin vaziyeti ~ok fenadlr. Albay 
Trande silbaylara milislerle miizake
reye gi~lmesini teklif etmi{I, fakat 
bunla:r bunu reddederek albayt hap
setmiflerdtr. 

izmir (Ak~am) - HO.kumetimi 
zin ikinci be~ y1lilk kuru meyva sa 
nayi programma gore bir taraft 
meyvalanm1zm kn.litelerini islah et 
mege 9ah.~1hrken diger taraftan bun 
larm ya~ olarak ihrac;lan c;areleri ara 
nacak ve bulunacakt1r. 

Bu maksatla iktisad vekaletl tara 
fmdn Ege mmtkasmm tiziim ve mey
va yeti~en yerlerinde soguk hava de
polan tesis edilecektir. izmirde ya
pJ.lacak soguk hava deposu tesisatl 
daha geni~ ve buytik mikyasta ola
cak ve bu depoda muhafaza edile
cek olan ya~ meyvalarmuz soguk ha
va depolu vagon ve vapurlarla Alman
ya ve ingiltereye ihrac; edilecektir. 

izmirde yap1lacak soguk hava dep 
Ian, ~ehitlerde deniz kenannda te
sis edilecek ve vapurlar, dogrudan 
dogruya bu depoya yana~arak taze 
tiziimlerle kavun ve meyvalaruruz1 .. 
leyerek dJ.~ piyasalara gottirecek
lerdir. 

Soguk hava depolarmm tesis edile
cegi yerleri tesbit etmek O.zere ikti
sat vekaleti Tiirkofis meyvalar sek
siyonu ~efi B. Zeki Doganoglunun 
riyasetinde standardizasyon mtitehas
SISI doktor Bade ile Ziraat bankaSl 
~eflerinden B. Rahmiden miirekkep 
bir heyet izmire gel~tir. 

Bu heyet, ayni zamanda bagc1la
rrm1za Kaliforniyanm Tompsons ad.t 
verilen iizilmlerinin istihsal ~eklinl 

de ogretmektedir. 
Bu nevi iiztimden mtihim siparl~

ler gelm~tir. Manisada ytizlerce bago
c1, iizumlerinden bir mikdanru, bu 
~ekilde istihsale karar vermi~lerdir. 
iIAc;siz, potasslz ve 15 giin gtine~te 

kmutulmak suretile bu nevi u.Zumle
rin istihsall miimkiln olmaktad1r. He
yet, izmir bagc1larile de temasta bu
lunarak bu nevi iiziim istihsali i~in 
bagcl.larmnzi te~vik edeccktir. 

izmire gelen heyet, Manisada be~ 
giin kal~ ve kavun ihrac1 bakumn
dan pek ~ok kavun yeti~tiren Selim
~ahlar koytinde tedkikler yapm1~tir. 

Burada tedkikatm1 bitirdikten son
ra Akhisar, Klrkagac; ve Bergamamn 
Kozak nahiyesine gidecek ve Marma
ra havzasma, oradan Trakya ve Ko
caeli meyva mmtakalanna gec;erek 
tedkikatma devam edecektir. 

Tesis edilecek soguk hava depolan 
sayesinde meyvalanm1zm ve bilhas
sa iiziimlerimizin ya~ olarak ihracma 
bilytik chcmmiyet atfolunmaktad1r. 

ingiltere; 1933 - 1935 senelerinde 
vasati olarak 1,331,000 ton ya~ mey
va ithal etmi~tlr. Bunun k1ymeti bl-
zim paraIIllzla (156) milyon liradJ.r. 
Bu ithalftttan 46,000 tonu y~ iiziim
dur ve bunun klymeti dokuz milyon 
Turk liras1d1r. ingiltere, ya~ mey
valardan ba/?ka miihim mikdarda kar
puz ve kavun da istihlak etmektedir. 

Almanya, 1933 - 1935 senelerinde 
vasatt 655 bin ton ya~ meyva ithal 
etm~tir. Bizim pararmzla bu mahsu
liin degeri 76 milyon Uradir. Yalruz 
57 bin ton y~ iiziim ithal edilm~tir 
ki, bunun klymeti de on bir milyon 
Ti.irk liras1dlr. 

Frans1z - Leh 
(Ba~ taraf1 birinci sahifede) 

ba~layan miizakerelere Pariste de
vam edilecektir. 

Berlin 16 - Alman gazetelerine gt. 
re Fransa, olil bir halde olan Fran
s1z - Leh ittifakmm canlandlnlma
s1 ic;in 9ah~maktadlr. Fransanm bazt 
~erait altmda Lehistana mtihim mllt
darda para ikraz etmek istedigi zan
nediliyor. Bu para Leh ordusunun ten
sikine ve motorle~tirilmesine sarfedi
lecektir. 

Alman - Amerika ticaret 
munasebat1 

Va~intong 16 (A.A.) - Maliye ba
kanhgt, Almanyanm ihracat primle
rini ilga edccegine dair teminat ver-

mesi iizerine Alman muvaridatma 
kar~1 mukabelei bilmisil olarak kon
mu~ olan ithalft.t resimlerini kaldl~ 
tir. \ 
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Mesud bir tesadiif 
neticesi olarak bir 

kimyagerin 
Clldl beyazlatmak 
l~ln ••van1 hayret 

blr ke,fl 
Pariali bir kimyager, Jaboraluvarmda 

lecriibe Ye melekelerle metcul iken tesa· 

cliifi olarak kolu iizerine diifen biru 

cBeyu oluijen>in beyulaba bir hassaai 

old.ujunu iOrerek hayrette kalmsfbr. Cil· 

din lomuuhklan ve lekeleri hernen za· 

D olmuf, beyu, aal ve ~ bir cild mey

dana ~br. B~ok kac:Lnlann yiizle

rinde tecriibe ediLnit ve cildlerini 3-5 le· 

Yin daba beyulabmp ve yumupabnaf ve 

.Ucudiin nazik ve aon derece itina edil· 

anif ualanna tamamen benzemiftir. 

Hmusi imtiyaz olarak bu cBeyaz oksi

Jen • (yagSIZ) beyaz yeni Tokalon kre

minde mevcutlur. Cilde nufuz ve biitiin 

aiyah benleri hal ve izale edet'. A~tk me
aameleri kapahr ve tene yeni ve k.amAJ· 

bno bir manzara verir. Beyaz rengiride
ki yeni T okalon kremine bu payan1 hay· 

ftt cBeyaz oksijeit»in ilive edilmif ol· 

muma ragmen fiab arttmhnanufbr. He
men bugiinden kullanmaga bAflayaniz ve 
seri ve miismir tecriibelerini goriiniiz. 

SATILIK 
K0$K ve ERAZI 

Yakaetkta Y eni Mahallede Miihiirdar 
o~lu Selimin ko~kii ve 70 doniimden 

fazla erazisi sabhkllr. l-;indekilere 
.. ____ miiracaat. •----

• I 

Al.OM 
EYVATUZU 

Alm1z. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden birer saat 

sonra ahmrsa : 

HAZfMSfZLIGI, MICE EK~ILIK 
ve yanmalanm giderir .. A~zdaki tats1zh~1 
ve kokuyu izale eder. ~1~es1 75 ve 120 kuru~ 

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

Dr. A. KA TiEL 
(A. K U TI E L) 

Karakoy, Topt;ular caddesi No. 33 

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
CERRAHP ~A HASTANF.Sl 

BAKTER1YOLOCU 
Kan, idrar, balgam. cerahat, me. 

vada gaita gibi bhhi tabliller ve biitun 
biyolojik teamiiller gayet dikkatle 
yap1lar. 
Bcyoglu : Taksimc gidcrken Me,clik 
eokag1 F erah npart1mani Tel. 40 5 34 

Dr. l-laf1z Cemal 
Dabiliye miitehassw 

Pazardan ba,ka giinlerde ogleden 
eonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar istan· 
bulda Oivanyolunda (I 04) numarah 
huausi kabinesinde hasta.lanna kabul e
der. Sah, cumartesi gi.inleri sabah 
c9.S • 12> saatleri hakilti fakaraya mah
sustur. Herkesin haline 1;ore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Yazhk telefon Kandilli 38 Bey-
lerbeyi 48. 

Ya§ad1g1m1z ekonomi 
devrinde size pahah
ya mal edi lmek iste
nen nasihatlar1 §Op
heli gorCmOz. 

Her nerde ve her hangl 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yanm sa-

at zarfmdan o tesirini gos
terml~tir, bile. 

Krem Pertev'in yanm aSir
hk ~ohreti astlSiz degildir. 
Yilzbin1erce ki~iden Krem 
Pertev hakkmda samimi 
kanaatlerini sorabilirisniz. 

Istanbul Harici Askeri 
K1taah hanlan 

Denizli K1t'ati icrin 313 bin kilo 
yulaf 26/8/936 crartamba giinii sa
at 17 de lspartada Askeri satmal-

ma komisyonunda kapah zarf usu· 
Hyle ihalesi yap1lacakhr. Muvak-

kat teminah 1292 lira ve tahmin be
deli bet- 'bucruk kurut olup tartna
mesi komisyonda goriilebilir. (172 

(4888) 

* lspartamn 240 bin Antalyanm 
276 bin kilo unlar1 kapah zarf ile 
eksiltmeye konulmu,tur. Her iki

sinin ihalesi lsparta Askeri satmal
ma komisyonunda yap1lacaktir. 

lsparta ununun ihalesi 25/8/936 
sah gunu saat 17 de ve teminah 

2269 lira ve tahmin bedeli 28920 
lirad1r. Antalya Garnizonunun iha· 

lesi 24/8/936 saat 15 dedir. Temi
nah 2277 lira ve tahmin bedeli 

30360 lirad1r. ~artnameleri komis
yonda goriilebilir. (173) (4489) 

Sizde 
• ,, 

Banka
s1ndan 

Bir kumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu taribtc 

birikmiJ 
bir ~ok 

paran1z olur. 

KUMBARA DESTEKTiR 

Sahife 11 

Arazoz al1nacak 
Kastamonu Belediye Reisliginden: 

Kastamonu Belediyesi i~in miiceddet bir arazoz alma.caktir. Taliple
rin 31/Agustos/936 giiniinde, mallanmn markasiyle fiatlanDI ve e•aa.· 
fm1 gosterir izahath mektublar1n1n Belediyemizde bulundurulmas1 ilia 
olunur. ( 4517) 

Kapah zarf usuliyle eksiltme ilan1 

Maliye Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: lzmitte yap1lacak kartasiye deposu in-

taab; lntaatm ketif bedeli 30450 lira 73 kuruttur. 
2 - Bu ife aid f&rtnameler ve evrak 1unlard1r. 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B - Mukavele p:-ojesi. 
C - Vekiller beyetinin 20/6/936 tarih ve 4869 numarah kararile 

kabul edilmit olan Baymd1rhk itleri genel tarlnamesi . 
D - in,aata dair f enni J.&rlname. 
F - Ketif cetveli. 
G - Proje, Grafik. 

Jsteyenlerin bu tartnameleri ve evrak1 153 kr. mukabilinde Ankara
da Maliye vekaleti k1rtasiye miidiirliigiinden, lstanbulda Dolmabah~e 
k1rtasiye deposundan, Jzmit defterdarhgmdan alabilirler. 

3 - Eksiltme 28/8/936 tarihinde cuma giinii saat 15 de Ankarada 
Maliye vekaleti k1rtasiye miidiirliigiinde yap1lacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulii ile yap1lacaktir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 2283 lira 80 kurut mu

vakkat teminat vennesi, bundan batka atag1daki vesikalari haiz olup 
gostermesi laz1mdir. 

Naf1a vekaletinden ahnmtt yap1 miitehass1shg1 vesikas1, yaptlg1 en 
biiyiik itin bedeli 30000 liradan &f&g1 olmamas1: 

6 - Teklif mektuplar1 yukanda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar k1rtasiye mudiirliigiine getirilerek eksiltme komis
yonu reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderile
cek mektuplann nihayet 3 iincii maddede yaz1h saate kadar gelmit ol
mas1 ve dit zarf m miihiir mumu ile iyice kapablmtf olmas1 tarthr. Pos· 
tada olacak gecikmeler kahul edilmez. (4516) 

Siyasal Bilgiler Okuluna 
Girme §artlar1: 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktorliigiinden : 

Okula namzet kaydma 17 Aiustos 936 da batlanacakt1r. 
Girmek i~in liseyi bitirmit ve olgunluk imtihamn1 vermit olmak la

z1md1r. Bu tart1 haiz olanlardan yap1lacak miisabaka imtihamnda mu· 
vaff ak olanlar paras1z yabh olarak ahnacakhr. Namzet kayd1 istan
bulda Y 1ld1zda Siyasal Bilgiler okulunda, Ankarada Siyasal Bilgiler 
okulu i~in miirecaat edildigi tasrih edilmek suretile Dil · Tarih fakiil
tesinde yap1hr. Miisabaka imtihani ayni zamanda hem lstanbulda, hem 
Ankarada yap1lacakhr. Kay1t olmak ve fazla malumat almak i~in 17 
Agustos 936 dan itibaren her pazartesi ve pertembe giinleri saat 15,5 a 
kadar okula, Ankarada Dil-Tarib fakultesine miiracaat edilmesi. 

(4502) 

Kapab zarf usuliyle eksiltme ilan1 

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

11 dahilinde takriben 102 kilometre uzunlugundaki Elaziz Pliir yo
lunun tesviyei turabiye, a1nai imali.t, ve Makadam fOsesi in,aab»d1r. 

Bu itlerin tahmin edilen bedeli 500,000 lirad1r 
2 - Bu ite aid f&rtnameler ve evrak f.Unlardrr: 
A - Ekailtme tartnamesi. 
B - Mu.kavelename projesi. 
C - Bay1nd1rhk itleri Genel f&rlnamesi. 
D - Teaviyei turabiye, $01e ve kigir intaata dair fenni tartname. 
E - Hususi t•rtname. 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G - Tat, kum, SU rrafiii. 
lsteyenler matbu Naf1a itleri teraiti umumiyesi ve fenni t•rtname

yi dairede tetkik ve miitali.a ve diger f&Tlnameleri ve evralu on iki bu
~uk lira bedel mukabilinde Ankara Naf1a Vekaleti $c-eler ldaresin
den ve Elizizde Tunceli Naf1a Daireainden alabilirler. 

3 - Ekailtme 24/8/936 tarihinde pazarteai .Uii saat 15 de Eli
zizde Tunceli Naf1a MiidiirliijU binaunda 7ap1lacakbr. 

4 - Ekailtme kapal1 zarf usulile 7ap1lacakt1r. 
5 - Ekailtmeye girebilmek ~in iateklinin 23,750 lira muvakkat 

teminat vermeai ve bundan batka Ticaret odas1 vesika11m ve Naf1a 
Vekiletinden istihaal edilmit yol ve teferriiah miiteahhitligi ehliyet 
ve1ikaa1n1 haiz olup gostermesi liz1md1r. 

6 - T eklif mektuplar1 yukarda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir 
aaat evveline kadar Eli.zizde Tunceli Vili.yeti Naha dairesine getire
rek eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilen mektuplarm nihayet 3 iincii maddede yazih 
saate kadar gelmit olmas1 ve dit zarf1n miihiir mumu ile iyice kapa. 
tilmit olmas1 li.z1mdir. Postada olacak gecikmeler kahul edilmez. 

(4427) 
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2 ve 20 komprimelik ambalaJtar~a 

bulunur. 

Ambalai ve komprimelerin 

uzerinde halisligin ... timsali 

olan EB markasm1 araym1z. 

Tiirk Hava Kurumu 

Biiyiik Piy gosu 
$1mdlye kadar binlerce kh;lyl 

zengin etmi$tir 
5. ci Ke~ide 11 Eyliil 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Liradir 

Ayrica: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikafat vard1r. 

Tiirkiye Cumhuriyeti 
Uyu,turucu Maddeler 

iNHiSARINDAN: 
Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsulii bulunduran tile~ 

carlar idaremizin deposu veya malumah haricinde kalmlf mevcut· 
larm1 1 beyanname ile idaremize bildirmek mecburiyetindedirler. 

Bu beyannameleri almak i~in tiiccann istanbulda idaremize Ana
doluda 1936, mahsulii i~in teselliim merkezi olarak ilan cdilen Zira
at Bankasi !lube veya sand1klarma miiracaathri laz1md1r. Beyan
namelerin en ge<; 1 Eyliil 1936 <Sah giinii akvamma kadar dolduru
larak ahnd1klar1 yerlere iade edilmesi liizumu teblig olunur. Aksi 
halde ileride verilecek kararlarda beyannameye idhal edilmeyen 
afyonlar hi~ bir ,ekilde nazar1 itiba1·e almm1yacaktir. (396) 

PASLANMAZ YENi 

R Ic;AG 
Diinyada mevcud biitiin brat b1~aklarmm mutla.k en miikemmelidir. 

100 defa t1ra~ eder Hasan brat makinesile birlikte 

Hasan tiraf b1~ag1 senelerce su i~inde kalsa ikati'yyen paslanmaz. 
~1rat olunduktan sonra temi:demege hi~ lilzum yoktur. 
:.... Aluini izpat edene: 

1000 lira verilir. 
lhtar: Yumufak sakah olanlar paslanmaz Hasan bra' b1~agin1 bir 

ka~ dakika kaynar su i~inde b1raktiktan 1-0nra brat olmaltd1r. <;ok 

keskin, ~ok hassas olup bir dakikada buzur ve rahatla insam brat- e

der ve perdah olmaga hacet b1rakmaz. Adedi 6, on adedi 50 kuru,a. 
Hasan deposu: iST ANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

Saray Kaymakaml1g1ndan : 
Tek ev ~ift ev koy ismi 9 0 Saray 0 8 Karaburcek 1 1 Yuvali 0 10 

Biiyilkmanika 8 0 Kadikoy T ek ev ~ift 1 2 Sofular 3 5 Osmanh 3 6 
Ahimesut 2 2 Go~erler 0 9 Sinanh 1 7 Demirler T ek ev ~if t ev koy 
ismi 9 0 {:erkeskoy 3 5 U zunhac140 55 yekun 1 kazanm yukar1da 
yaz1h koylerinde in~a edilecek go~men evleri pazarhkla ayr1 ayri ihale 
edilecektir. 2 beher tek evin ke~if bedeli 161 lira 24 kuru~ ve ~ift ev 

ke~if bedeli 271 lira 90 kuru~tur. 3 ~artname ve pilan modeli harita 
bilahedel Saraydaki iskan komisyo~undan almabilir. 4 Talip olanla
rm yiizde yedi bu~uk muvakkat teminatlarile aym 18 inci Sah giinii 
Saraydaki mahsus komisyona miiracaatlan ilan clunur. ( 425) 

r ~~:, h~J.!~~~ !0~ T~k~!!~~!d~' ~ Mektcb sokak 35 numarah muayenehanesinde tedavi cder ~ 
Beyoglu - Tunelba~1 - Yeniyol 

ALMAN LiSESi 
Tam devreli Lise .- Ticaret Mektebi - Almanca o~rcnmek i~in ihzan sm1f. 

Derslere 9 EylOI Car9amba ba~fanacakt1r. 
Kay1d muamelesi 1 Eyliilden itibaren hergiin saat 8 den 12 ye kadar 

niifus tezkeresi, a~1 kagyd1, s1hhat raporu, 4 fotograf ve mektep tasdik

name veya diplomas1 ile yapthr. Fazla tafsilat i~in mektebe miiracaat veya 

44941 - 44942 ye telefon edilmesi. 

ROMATIZMA 
LUMBAG0 _,1 
StYATiK 

TES KIN' 
izale eder, 

Her eczanede aray1mz. 

JUVANTIN KANZUK 
SA<; BOY ALARI 

Kumral ve aiyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. T er VIC y1kan• 
makla i,:1kmaz. Y egane za.rarstz ve 
tanmm1s s1hhi sai,; boyas1dir. 
tNGtLlz KANZUK ECZANESI 

Beyol?lu • Istanbul 

-- 0ROLOG - OPERATOR -II 

• 

Or. FUAD HAMiD BAYER 
Haydarpa~a Ni.imune Hastanesi idrar 
yollan hastahklan miitehass1s1 Turbe 
Mahmudiye caddesi No. 10 Tel. 20831 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi n~riyat miidilrii: Enis Til 
~ matbaas1 

·-- . ... -
- .tll .,JJ !f.u,·_ 


