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lspanyada $iddetli 

bir imha harbi de

vam ediyor 
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lspanyada harp ~iddetlendi 
kan gOvdeyi gOtiiriiyor 

Ihtilalciler hiikiimetcilerden, hiikiimetciler ihtilalcilerden 
yakalad1klar1n1 derhal kur§una diziyorlar 

y alniz bir ~ehirde 1500 ki§i kur§una dizildi, Madridin uzun miiddet mukavemet 
edemiyecegi, f akat burada §iddetli muharebeler olacagi bildiriliyor 

Lizbon 17 (A.A.) - Asilerin Bada
joza girmelerinden iki gtin sonra bu 
~hri ziyaret e~ olan Reuter ajanst 
muhabiri, Fash askerlerin kiztllan 
oldiirmckte devam etmekte olduklan
ru bildirmcktedir. Oldiiriilenlerin ce
sedleri biiyiik ate~lerde yaktlmakta
drr. 

Miicrimler, askeri mahkeme huzu· 
runa gogiisleri ~1plak olduklan halde 
gotiirillmektedirler. 

Miicrimler, orduya l<a~ miicadele 
ettiklerinden dolay1 idama mahkftm 
edilmekte ve snnf farkma baktlmak· 
s1zm yirmi~cr ki~ilik gruplar halinde 
idam olunmaktacbrlar. 

Elvas 17 (A.A.) -Havas ajans1 mu· 
habiri, asilerin sh·illeri kur~una diz· 
:rnekte olduklarm1 haber vermektedir. 
Badajozun miidafaasma i~tirak etmi!f 
olan amele ve zabitler de kuqmna dl
zilmektedirler. 

~imdiye kadar, aralannda albay 
Cantero da bulunan bin be~ yiizden 
fazla adam idam edilmi~tir. 

BADAJOZDA VAZiIE'l' 
Elvas 17 (A:A.) - $ehirde blr 

harp h:tvasi htikUm siirmektedir. Mu: 
hasara esnasmda Olmekten kurtul
mu~ olan veya ~ehrin tesliminden 
sonra idam edilmemi~ bulunan ve ya
hut haklarmda verilecck hillrnle in
tizaren hapishanelerde mevkuf bu
lundurulan bi.ittin delikanlllar, Mad
rid hi.ikf.tmeti kuvvetlerine kar~1 g1ka
ruacak yeni kuvvetlere kaydolun
maktad1rlar. 

Gece Fas askerlerinden milrekkep 
bir kol, azizlerin btiyiik tasvirleriyle 
tezyin edilmi~ olan kamyon!arla Me
ridaya dogru yo la c;Ikm1~t11·. 

Diger bir kol da Estamadurede 
kain Valvedeyi zaptetmek i~in hare
ket etmi~tir. 

MADRiD NE BALDE? 
Hendaya 17 (A.A.) - Reuter ajan· 

SI muhabirinden: ispanyol paytah· 
tmdan gelen bir gazetecinin intibat, 
~u mcrkczdcdir: l\fadridin ihtilalcile· 
re uzun miiddet mukavemet etmesi 
miimkiin deglldir. 

Bu gazeteci, diyor kl: 
cHilkumet, Valence'e nakletmek 

i<;in icap eden tertibati alm.I~tir. Ben 
Madridden hareket cttigim zaman, 
yiyecek i<;ecek henilz vesika usuli.ine 
tabi tutulmar.iakta idi. Fakat hava
yici zaruriyeden olan bir c;;ok ~eylerl 
satm almak hemen hemen imkansiz 
bir hale gelmil? bulunuyordu. Sebze, 
bahk ve meyva gibi ~eylcre gelince, 
bunlan bulmak mi.imktin degildi. Bun
dan ba~ka Madriddc katiyen tiittin 
kalmarm~tir. 

Goudarrama nuntakasmda ihtilal
Cilerin kuvvetle tahassun etmis ol
duklan ve katt taarruz saatini bek
lemekte bulunduk:la11 znnnolunmak
tachr. 

Madrid, tayyarelerin taarruzuna ug
rayacag1 korkusu iginde ya~amak
tadir.~ 

Gazeteci, sozlerini ~u suretle bitir
~tir: cHer ne olursa olsun ve iki 
taraftan hangisi galp gelirse gelsin 
Yeni Madrid milisi zor teslim olacak
tir. Zira fevkalftde miisellahtlr ve htc 
de mi.icadelcyi terk ctmck niyetinde 
degildir. 

!\IA.TORK ADASI i~GAL EDiLDi 
Madrid 17 (A.A.) - Harbiye na-

2Iri_, gazetecilere bey::matta bulunarak 
Ylizba~1 Bayonun Majork adasmda 
karaya c;;1knu~ ve orada i.ic;; koldan 

(Devann 7 n:i sahilede) 

tspanyada mllislerle beraber harp eden kadm askerler: Yukanda kadmlar· 
dan miirekkep bir miifreze ve bir nobet~i, ortada bir kadm asker elinde 
rovelver giden kamyonlan teft~ ediyor, bir nakliye otomobili ~oforii ve gen~ 
bir asker, a~agida silAh ve levazun alan kadmlar giyinmege gidiyorlar, ya-

rah bir kadm asker geriye naklcdiliyor 

Izmir fuar1nda yer tutmak i~in 
tehaciim var 

Me~herin cok canh ve parlak olacag1 
~imdiden anla~1lmaktad1r 

Dtin bir gok milesseseler Istanbul 
ticaret ve sanayi odasma mtiracaat 
ederek izmirde agtlacak beynelmilel 
fuarda pavyon tutmu~lardlr. Fuar i~in 
gosterilen alaka ve ragbet umuldu
gundan ~ok fazladlr. 

Kiigi.ik pavyonlar 50 liraya, b~
ytikler 100 liraya kiralamyor. Bu gi

disle bir kag giine kadar fuarda bo~ 
ye~ kalm1yacag-I anla~11lyor. ~ .. 
· Maamafih yer mi.isait oldugu 1~m 

icabmda fuar daha ziyade genil?letile
bilecek ve her halde buti.in mtiraca
atlar nazan itibara a.ll?acakt1r. 

Milracat miiddetinin bitmesine bir 
hafta kalmIStlr. ilk hazirllk zamanla
rmda baZl · sanayl mi.iesseseleri piya
sada '~ok i~ yapt1klanndan kendil~~
ni propaganda ve rekla~da?- ll'!us
tagni gormek gibi ya.nil~ b1r flkir ta-
~yor lard1. · 

Fakat, kendilerine bunun dogru ol
madlg1 izah cdilince fuara i~tirake 
karar vermi~lerdir. 

zaten sanayi milesseselerinin eksc
risi ne kadar fazla i~ yapm1~ olurlar
sa olsunlar devletin himayesile piya
sada tutunduklan muhakkaktir. 

Bu itibarla hilkumetin ehemmiyet 
verdigi boyle beynelmilel bir me~here 

lakayt kalmamalan ayni zamanda 
milli bir vazifedir. 

(Devanu 4 iincii sahifede) 

Emlak bankas1 
T e§kilatta esash 

de:gi§iklikler "yapdacak 
Ankara 17 (Telefon) - Emlak ve 

Eytam bankasma verilecek yeni ~ekll 
tesbit etmek i.izere getirilen mutehas
SlS tedkiklerini bitir~ ve raporunu 
hazirlamaga ba~lami~tir. Mtitehassism, 
tedkikat neticesinde Emlak bankas1 
te~kilatmda esasl1 degi~iklikler yapll
masmm zaruri oldugu neticesine var
d1g-I anl~Ilmaktadlr. 

Alchgun malfunata nazaran bankaya 
Fransadaki Kredi Fonsiye bankas1 l?ek-
11 verilecek ve memleketin mtihim 
merkezlerinde l?Ubeler a~1lacakt1r. 
~imdiye kadar yalruz emlak muka

bilinde para ikraz eden ve emlak yapti .. 
racaklara kolayhklar gostcren banka
nm ilerideki ~all~ma programmda bil
fiil bilyiik in~aatta bulw1mak sureti
le memleketin iimranma hizmet etmek 
i~i de mtihim bir yer tutacaktir. Bunun 
i~in bankanm sermayesinin arttmlma
s1 zaruri gorillmektedir. 

,_ ___________________ , ______ . ______ _ 
Adis Ababadaki mas

lahatgUzanm1z geri 

donUyor 
.. 

Telefon: 24240 (ldare) • 24249 (Tahrir) - 24243 (Matbaa). 20113 (Kli~e) 

K1skan9hk degil, para meselesi 

Y enikap1 cinayetinin 
hakiki sebebi anla§dd1 
Kirkor kar1s1nda gordiigii ii~ liray1 

istedi, kavga bu yiizden ~1kt1 

Miiddeiumumt ve polls cesedi ted.kik ediyorlar 

Diln sabah Yenikap1 civannda Kir
kor admda bir adamm iivey kizuu 
bt~akla yaralad1gm1, kaynanasm1 ol
dfudtigtinil ve kendisi de yaralanch
guu yazm1~tik. Vaka etrafmda yap
tiguruz son tahkikat l?Udur: 

Yenikap1da Hisardibi caddesinde 
Arapmehmed sokagmda 6 numarall 
evde diilger Kirkorla kans1 Dikranu
h1, tivey k1z1 15 ya~larmda Sargano~ 
ve kayn.a:na!il Kayana ile bsrabcr 
oturmaktadlrlai'. 

ranuhiyi s~tirarak: 
- Yann sabah bu uc lirayi bana 

vereceksin, vermezsen zorla ahnm.. 
diye tehdit etmi~tir. 

(Devanu 7 nci sahifedej 

AdisAbaba 
maslahatgii.zari

mzz g·eligor 
Turk menafiinin hima

yesi umumi vafiye 
tevdi edildi 

Mahalle kom~ularmm ve yarall 
Sargano~un iddiasma nazaran bir 
miiddettenberi Kirkor iivey lozma 
kar~ fena fikirler beslemege ba~larm~ 
ve uygunsuz hareketlere te~ebbils 

ederek bu mtinasebetsiz fikirlerini ev-

dekilere hissettirmi~tir. Bu yiizden m!~::t:~J:t~~~:1~babad:!ir7a~ 
evdekilerle Kirkor arasmda miitead-
dit defalar kavgalar da olmustur. . reket etm~tir. Maslahatgiizar hare-

. ketindcn enel Tiirk menafiinin hima-
Kirkor s1vacllik yapmakta, fakat ycsini umumi \'aliden talep etmi~tir. 

~ bulursa c;a1.J.~1p, ~ bulamadlg1 za- Romada bu harcket Hab~istamn 
manlar bo~ gezmektedir. italya tarafmdan zaptmm tasdikine 

fiC LiRA l\'1ESELESt dogru ilk ad1m teJakki ediliyor. 
Kirkor bir kag gi.inden beri I~SIZ Adis Ababa 17 (A.A.) - Ti.irkiye 

kaldlgi i~in paras1 tu.ken~ ve kariSI maslahatglizan, Adis Aba.badan ay-
Dikranuhinin ~antasmda gordi.igti i.i!( rilmi~ ve umum.1 valiye veda ederek 
lirayi almak istemistir. Dikranuhl turk tebnasmm himayesini kcndisin
paralan vermemi~, bu yiizden de kav- den iltimas etmi~tir. 
ga et~lerdir. ~imdi Habesistanda bir tek turk 

Evvelki gece Kirkor gene kans1 Dik- memuru dahi yoktur. 
llll~••111111111111111u1utUtlllllllJIJJtHlllHHlllllllllllfJRJllllHll•11111UJIHllllllllllllllHHlllllHUlllJUlllllllllllllllfHllllllflfflfllHllllllltt11111111111uHtf•-

[Ko~u devletler ispanyaya yard1m etmemege karar verd.iler] -Gazetelere 
den-

Diplomatlann beuui! .. •. 
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Son·dakika ( Bu Sa.bahki Telgraflar ) 
Asiler Sensebastiyan1 C A • • 

bombard1mana ba§ladilar enub1 Amer1ka tavassut edecek m1? 
Hiikumet de rchine olarak tutulanlar1 

kur~una dizdiriyor 
Paris 18 (Ak~am) - ispanya ihtl

la_cilerin ~nsebastiyaninin teslimi 
hakkmda verdikleri ultimatoma cevab 
almad1k1armdan l?ellri bombard1man 
etmegc ba~larru~lard1r. Espany::t adm
daki kmvazor ate;; a9m1~tir. Bombar
d1man epeyce zarara sebcp olmu~tur. 

Digcr taraftan hi.ikttmet, ~ehir bom
bardlman edllirse idnm etmek uzere 
bir \Ok klmseleri toplami~tl. iki bin 
~iye balig olan bu rehinelerin ida
tnma ba~laruru~hr. Kur~una dizilen
ler arrunnda eski ba~vekll Kont Ro
mnnonesJn de bulundugu soyleniyor. 

IIARB UZUN StlRECEK 
1\ladrid 18 (Ak~am) - lspanya ba!I· 

vekili M. Jiral Havas ajans1 muhabiri
ne demJ~tir ki: «Ciddi ve uzun siirecek 
bir harb kar!11smcla bulunuyoruz. Nik-

bin olmamahyiz. <;abuk bir galibiyet 
beklemek dogru degildir.• 

l.UAJORKA ADASINDA MUHAREBE 

Londra 18 (Ak~am) - Majorka 
adasma i;lkan hilktlmet kuvveti ipti
da mukavemetlc knr!?ll~mam1!?tI. Fa
kat bir mil.ddct sonra tarruza ugra
m1~ ve mti.him zayiat vermili!tir. Htikii
met kuvvetinin 500 telef verdigi ve 
250 esir biraktig1 soyleniyor. 

LEHiSTANIN BiR TEBLtGi 

Paris 18 (Ak~nm) - Leh hiikftme
tl Fransada karaya inen ve ispanya
ya gitmekte olan tayyare ile bir ala
kas1 olmad.Igm1 bildirmi~tir. L~h ha
va seferleri kumpanyas1 da bu zemin
de bir teblig ne~retmili'tir. 

Malagada bir hadise 
Bir ltalyan kruvazorii rehine olarak 

tutulan bir lspanyolu ka~1rd1 
Paris 18 (Ak~am) - Cenya di Savoia admdaki italyan kruvazorii italya

nm Malaga konsolosunu almak iizere Tancadan Malaga limamna gitmi!j
tir. l\lalagada karaya mitralyozlii bir miifrcze ~1karnu~ ve milfreze konsolos
hancye giderek konsolosu ald1ktan sonra kruvazore dorunii~tiir. Kntvazor 
tekrar Tancaya hareket etrni~tit. 

Bir miidclet sonra yalmz konsolosun degil, htikdmet kuvvetleri tarafmdan 
rehine olarak tutulan ihtilfilcilerin erkam harbiye reisi Gicpo di Lananm oglu
nun da kruvazore almdt~ meydana i;1km1~tir. Di Lana italyan bahrlye askeri 
k.lyaf etine girerek diger bahriyelilerle birlikte kruvazore ginni~tir. 

... Ahiiaii}ra, Frcins1z tek
lifine diin cevap verdi 

Baz1 ihtirazi kay1dlarla Ispanya i~lerine 
kar1~mamag1 kabul ediyor 

Berlin 17 (A.A.) - ispanyamn da
hlli islerine k:ins1Imamas1 hakkmdo.ki . . 
Frans1z notasma Alman cevab1 bugiln 
Fransamn Berlin bilyiik el<;isine tcv
di olunmuli'tur. Bu mcktupta Alman 
hi.ikClmeti, cvvelce Ingiliz vc Fransnz 
hi.ikOmetlerinin tspnnya i~i hakkm
daki beyanatlarma baz1 kuyudu ihti
raziyc ile i~ti.rak etrnekted~r. Alman 
cevabmm metni pek yakmda ne~ro
lun~cakt1r. 

Paris 18 ( Ak$am) - Almanya ce
vabmda Madrid civarmda karaya inen 
Alman tayyaresinin ve tayyarecinin 
serbest bzrakilmasim istemekte, bu 
~artla ispanya i~lerine karz~1namagi 
kab1ll etmektedir. ispanya hukumeti 
esasen tayyareciyi serbest birakmt$
tir. Tayyarenin de serbest birakilma
si ihtimali rnrdir. 

iTAL YANIN CEVABI 
Roma 17 (A.A.) - italya hnriciye 

T elef on hatlar1 
Ankara - Kayseri hath 

tesisah ilerliyor 

Ankara 18 (Telefon) - Ankara ile 
Kay~eri arasmda yap1lmakta olan te
lefon tesisatl faaliyeti ilerlemektedir. 
Kayseri, Klrl?ehir, Avanos, Urgup, 
Mucur ve Hac1bekta~ iki ay zarfmda 
teler'onia Ankaraya baglanacaklardlr. 

Diger taraftan Ankara - istanbul 
hatlarma da bir hat daha ilave edil
mektedir. Bu suretle ka.r~ll1kl1 16 ki~i 

hi<; beklemeden telefonla gori.i~ebilecek
lerd1r. 

S1hhiye vekili Ankaraya 
dOnOyor 

bakam bugiln Fr::msa elc;isini kabul 
ederek kendislle ispanya ii;ilerinc kan
~llmamas1 hakkmdaki Fr:ms1z teklif
leri etrafmda uzun uzad1ya gortili'mii~
ti.ir. italya, heni.iz kati muvafakat ce
vab1 vermi~ degildir. Miizakcrclere de
vam olunmaktad1r. Maamafih italyan 
cevabmm gec;ikmesi muhtemel degil
dir. 

Paris 18 (A.k~) - italya hi.ikft
meti Frans1z teklifini kabul edecektir. 
Yalmz bunun i<;in umumi bitarafhk, 
yanl hi<; bir devletin ispanya ili'ile hi<; 
blr suretle alakadar olmamas1m iste
mektedir. Bunun he1·hangi bir suretle 
para ve saire gondermege de ~timulli 
vard1r. 

Burada soylcndigine gore Fransa 
hi.ikumeti Sihhiye levaz1m1 gonder
mckten ba~ka suretle ispanya htikU
metine yardlm cdilmesini yasak ede
cektir. 

Ucuz seyahat 
Grup halinde seyyahlara 
miihim tenzilat yapilacak 

Ankara 17 (Telcfon) - Eyltililn bi
rinden itibaren Devlet demiryollannda 
en a~agi 10 ki~ilik gruplar halinde gi
di~ ve donti~ suretile seyahat edecek 
yolculara bir ki~iye tatbik edilen ten
zilail1 tarife tizerinden ayrica yi.izde el
li msbetinde tenzilat yap1lacaktir. 
Yolcu adedi 21 ki~iye balig olursa yir
mi birinci yolcu paras1z seyaha.t ede
cektir. 

Kepek naklyati tarif es in de deniz ke
n an istasyonlarma aid olan yiizde o
tuz tenzilat Bandmna ve izmir istas
yonlarma yapllacak nakliyata da te~
mil edilmi~tir. 

Ankara 17 (Telefon) - Orta Anado- Bir ten eke fabrikas1 kurulacak 
luda iskP.n i~erini tedkik etmekte o
lan S1hhiyc vekili Bay Refik onilmi.iz
clekt cuma gtini.i Ankaraya donecektir. 

Ankara 17 - ikinci be~ senelik plan 
mucibince memleketimizde bir teneke 
fabrikaSI kurulacaktll". 

Frans1z gazeteleri vaziyetin ald191 
~ekilden endi~e ediyorlar 

lUontevideo 17 (A.A.) - Hariciye 
nazm, biitiin Amerika htikfunetlerine 
bir nota gondererek ispanya i~inde 
Cenubi Amerikah devletlerin tavas
sutta bulunmalanm teklif etmi~tir. 

Paris 17 (A.A.) - Gazeteler Fran
siz topragmdaki Biriatou'nun bir yan
lI~hk eseri olarak bombard1man edil
mesinin uyand.Irnu~ oldugu heyecan
dan bahsetmektedirler. 

Le Jour gibi sag cenah gazeteleri, 
ate~ ac;an tayyarenin bir hilkfunet ta.y
yaresi sol cenah gazeteleri de bu tay
yarenin ihtil~lcilere aid bir tayyare ol
dugunu lddia etmektedirler. 

Gazeteler, Fransa.nm tspanyol ~le-

Memnu m1ntakalar 
Komisyon diin de topland1 

bir rapor haz1rlad1 
Yeni Bogazlar muka.velesi mucibin

ce Bogazlarda tesis edilecek yeni rejim 
hakkmda kararlar vermek ve bilhassa 
Bogazm her iki tarafmda ihdas edile
cek memnu mmtakalan tayin etmek 
iizere Hariciye vekfileti umumi ktl.tibi 
Numan Menemencioglunun reisligi al
tmda. toplana.p. komisyon dlin de og
leden evvel vild.yette ic;tima etmi~tir. 

Dtinkti toplantida gec;en cuma glin
ki.i ic;tima.da verilen kararlar gozden 
gec;ililmi~ ve bu hususta bir de rapor 
hazirlanm1~br. Rapor diln komisyon 
reisi Menemencioglu tarafmdan ba~
vekil ismet inontine takdim edilm.i~
tir. 

Raporun blr sureti de Buytik erka.m 
harbiye reisligine verilecektir. Komis
yonun yeni Bogazlar rejimi hakkmda 
verdigi karar heyeti vekilece tasvip e
dilip de yiiksek tasdike arzedilirse der
hal ilan edilecektir. Bu suretle gerek 
Karadeniz, gerek Qanakkale bogazla
rile Marmara denizindeki memnu mm
taklarm hududu kati olarak ilftn edile
cektir. 

MOreftede petrol ara~t1rmalar1 
Ankara 17 - Miireftede petrol arali'

tirmas1 devam ediyor. ilk sondajm 20 
metre uzagmda yap1lan sondaj 200 
metreye inmi~tir. Uc; posta geceli glin
diizhi <;all~1yor. 300 metreye inen ilk 
sondajdan \!lkan gazlar tikanm1~t1r. 

F utbol ma~lar1 
Y avuz • Kar§tyaka 
tak1mlan berabere 

kaldilar 
izmir 17 (A.A.) - Donanmam1zm 

izmirde bulunmas1 mtinasebetile Ya
vuz futbol taklm1 ile Kar~1yaka birin
ci takmu arasmda dlin halk stadyo
munda c;ok samimi bir mac; yap1lrru~
tJr. Saha oldukc;a kalabahkti. 

Birinci haftay1m sahaya al1~1k ol
m1yan Yavuz takrmmm aleyhine bitti. 
Kar~1yaka. iki gol a.tm1~ ve Yavuz da 
bir golle mukabele etmi~ti. ikinci dev
re b~lar ba~lamaz Yavuzlular hilcu
ma gegtiler ve penalt1dan beraberlik 
say1sm1 yaptilar. 

Biraz sonra Kar~1yakanm ti<;linci.i 
golu atmas1 oyunu btisbil.tlin heyecan
landll'mI~t1. Yavuz taknru. beraberligi 
kurmak ic;in bi.itiin enerjilerini sarfe
diyor ve Kar~1yaka kalesine tehlikeler 
yaratiyordu. 

Nihayet oyunun sonlanna dogru Ya
vuz c;al19masmm semeresini aldl, ve be-
1·aberlik say1sm1 yapti. Bu suretle m·a~ 
3-3 beraberlikle sona erdi. 

<;imento fabrikalanna verilen 
antrasit tozu muafiyeti 

Ankara 17 (Telefon) 3 sene zarfm
da tcsiatm1 yerli komuri.i kullanacak 
~ekilde degili'tirmeleri ~artile c;imento 
fabrikalanna verilen ve mi.iddeti biten 
antrasit tozu muafiyetinin fabrikala
nn tesisatmda istenilen tadilati bitire
memi~ olmalarma binaen bir sene daha 
temdid edilmesi vekiller heyetince ka
rarla~tmlm1~tir. 

rine mtidahale edilmemesi i~in ya.prru~ 
oldugu teklifler tizerine yapllmakta 
olan mtizakerelerin uzayip gitmesi do
layisile endi~e igindedirler. 

Sag cenah gazetlerl, bu uzayip git
meyi Roma hUkfunetinin Fransadaki 
halkgI.lar cephesi htikt'imetine kar~1 o
lan hakh itimads1z11gi ile izah etmek
tedirler. 

Figaro gazetesi, diyor ki: «Gayet me
sul bir tak1m kimselerin mutemadl
yen idam edilmelerine mtisaade edile
cek mi? Ecnebi devletlerin her iki mu
harip taraf1 bitaraf ~ahidler bulun
durmak gibi bir ~ekli kabule icbar ede
bllirler ve bu ~ahidlerin huzuru saye-

Bir §aki f etesi 
gakalandz 

Dordii olii, ikisi diri olarak 
tutuldu, iic;ii de istimanla

rinin kabuliinii istedi 
Erzurum 17 (A.A.) - Hasankale ha· 

pishanesinden kac;an agir cezal1lardan 
al tI ki~i gec;enlerde teslim olan $urikli 
Hasan c;etcsinden ayrilan tic; ki~i ile 
birle~erek bir c;ete te~kil etmi~ler ve 
faaliyete gec;mi~lerdi. 

c;etenin tenkili i<;in yap1lan ~iddetli 
ta.kibat muvaffak1yetle neticelenmi~tir. 
Jandarma mufrezesi ~akileri Ta~kesen 
nahiyesi daglannda s1~trrnu~t1r. Mii
sademede §akilerden dordti olti olarak 
- -elde edilmi~ ikisi teslim olmu~tur. Ka-

c;anla.rdan ii~i.i de istimanlarinlll ka
bulti ic;in mufreze kumandanma haber 
gondermi~tir. 

Mtisademede bir jandarma agir ya
ralanrrn~tir. $akilerin cesetleri bugiin 
Erzuruma getirilmili' ve hiikumet ko
nag1 onilnde te~hir olunm~tur. 

Otobiis kazas1 
Karamiirsel - Y alova 

otobiisii devrildi 2 ag.r, 
9 hafif yarah var 

Karami.irscl - Yalova yolunda. b.ir 
otobiis kazas1 olmu~tur. ~fOr Yusu
fUJJ idaresindeki otobiis 11 yolcu ile 
Karami.irselden Ynlovaya gelirken on 
lastigi patlarm~ ve otobi.is bir hende
ge yuvarlanrmli'tir. Yolculardan ikisi 
ag1r, digerle1i hafif surette yaralan
rm~lard1r. 

Ag1r yaralllar mi.itekaid yiizba~ 
Seyfinin oglu ile <;murc1k koy katibi 
Muhtardir. Yaralllar istanbula geti
rilmi~lerdir. Muhtar Cerrahpa~a has
tr..nesine yatmlm11i't1r. 

Ziraat bankas1 MOfetti~ mua
vinligl musabaka imtiham 
Ankara 17 (Telefon) - Ziraat ban

kas1 mtifetti~ muavinligi mtisabaka im-
tihanlarma giren 300 kili'inin imtihan 
evrakl tedkik edilmektedir. imtihanda 
kaze.nanlar on be~ giine kadar belli o
lacaktir. 

Matbuat umum mOdOrO geldi 
iki aydanberi Avrupada bulunan 

matbuat umum mildtirti B. Vedad Tor 
bu sabahki Semplon ekspresile ~ehri
mize gelmi~tir. 

O~ancO umumi mufetti§ 
Erzincanda 

Erzincan 17 (Ak~am) - U~i.incii u
mumi mufetti~ Tahsin Uzer maiyetile 
buraya geldi. Buglin vali ile birlikte 
$elalede tedkik yapti; yann Kemaha 
gidecek, demiryolu in~aatmdaki <;al~
may1 gorecektir. 

Neca~inin k1z1 hasta bak1c1 
oluyor 

Londra 17 (A.A.), - Neca~inin klZl 
prenses Tsahai, yarm Londraya gele
cektir. Prenses, Wes-End de bir c;ocuk 
hastanesinde hasta baklc1 stajeri yapa· 
cak.tir. 

sinde ihtimal iilsam ndeta isyana sev
keden bir taklln ifratkarane hareket
lerin ontine ge<;ilmi<; oh..r > 

Bu gazete, bitai-af donl\.r,n.alann bir 
Amerikall amiralm kumandas1 altm
da muslihane bir tazyik icra etmesini 
de tcklif etmektedir. 

Petit Journal gazetesi, yaziyor: Ber
lin, i~i inadma uzat1yor. Bu komediye 
bir n.ihayet vermek Hiz1md.lr. Ur; demok· 
rat devlet, hatti hareketlerini tayin 
etmi~ olduklan halde iki f~ist devlet 
vakit kazanmaga ugr~1yor. Biz, Roma
dan ve Berlinden ya onlan teahhud al"t 
tma sokacak veya bizi teahhi.idlerimiz.. 
den ibra edecek bir cevap istemeliyiz. 

Hukuk fakiiltesi 
Y eni bir talimatname haz1r

lanmas1na ba§land1 
Universite, 936 - 937 ders sencsi

ne milnhas1r olmak iizere ycni bir 
rehber hazirlamaga ba9Iarm~tlr. Bu 
rehberde muhtelif faki.iltelere ait bil
tiin talimatnameler bulunacaktir. 

Yabanc1 lisan dersleri, her fakiilte
de oldugu gibi hukuk faki.iltesinde de 
u~ sene ilzerine taksim edilmi~ bir 
programa dahil bulunuyordu. Univer
site rektOrltigi.i, hu.kuk faki.iltesinin 
dort seneye i;1kanlmas1 ihtimalini goz 
onilne alarak hukuk fakilltesi talebe
sine mahsus lis:m derslerini dort se
neye taksim etmek suretile yeni bir 
program haz1rlamu~tir. 

Maarif ve Adllye vekaletleri arasm
daki noktai nazar ihtilaflarma rag
rnen hukuk fakiiltesinin dort scneye 
~lkanlmasma karar verilecegine i.ini
versi te muhiti kani bulunuyor. 

Bu kanaatin tesirile faktilte ic;in ye
n! bir talimatname haz1rlanmakta
d.lr. Talimatname, eski talimatna
meden bi.isbiitiin farkll mahiyettedir. 

Ders rniifredati prograrru, inz1bat 
i~lerl, smlf ge~mek, imtihanlara gir
mek gibi talebeleri yakmdan alakadar 
eden bilti.in bahisler yeni ba~tan goz 
online almarak talirnatnameye bir 
c;ok maddeler konulmU>?tur. Talimat .. 
name yeni ders senesi bali'mdan itiba
ren tatbik edilecektir. 

Se~me miisabakas1 
T ekirdagh Hiiseyin pehli

van da lstanbula geldi 
Tekirdagll Hiiseyin pehlivan, Cim 

Londosa meydan okuyan pehlivanla
rm ba~mda bulunmakta idi. Fak.at 
Tekirdaglmm birdenbire izmite git
mesi bu te~ebbtisli geri birakrru~tl. 

TekirdaglI HUseyin pehlivan izmit
ten gelmi~ ve yeniden Cim Londos
la gilre~ebilecegini iddia etmi~tir. Bu 
milnasebetle Tekirdagl1 ile Mil.layim 
pehlivan arasmda bir giire~ yap1lma
s1 ve bu gi.ire1?in galibi ile Kara Ali ve 
Dinarlmm gilre~mesi mlinasip gori.il
mektedir. 

Bu secme mi.isabakalannm oniirntiz .. 
deki pazar gi.inti yap1lmas1 ve tek
rar 9chrimize gelecegi temin edilen 
Ciro Londos ile bu sec;mede galip ~1-
kacak ti.irk pehlivanmm kar~la~trnl
mns1 dti~linilli.iyor. -----

Montreux mukavelesinin Mec-
liste mOzakeresi zab1tlan 

bastml•yor 
Ankara 17 (Telefon) - Montreux 

mukavelesinin mecliste mi.izakeresi es
nasmda miizakere zab1tlannm ve ba.~
vekil ismet inonil.niin nutkunun bas
tmlarak Anadolunun her tarafma da
g1blmas1 kararla~tmlrru~ti. Devlet 
ma.tbaas1 zab1tlan kitap halinde bas
mak tizere haz1rlanrru~txr. Kita.p 65 bin 
ntisha olarak bas1lacak ve mcmleketin 
her tarafma dag1tllacaktir. 

lktisad veki Ii Ayvahkta 
Ayvabk 17 - iktisat vekili ve refa

katindeki zevat ipar kotrasile Ayva
hga gelmi~ler, hararetle kar~1lanmif
lard1r. 
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AI\.~Al\IDAN AK~AMA: 

-----------------Terkos suyunun fiati 
' ~ekerin kilosunda birdenbirc on 
bir kurul? gibi mtihim bir tenzilat ya
p1ld1; ~imendifcr ticretleri ucuzlad1; 
Denizyollan idarcsi tenzilat yapb; 
tramvay Ucrctleri indirildi; havagaz1 
ve elektrik fiatleri bir dereceyc kadar 
azald1; tclefon i.icreti epeyce dii~ti.i. 
:;>imdi mcktup nakliye iicretlerinin de 
indirileceginden bahsolunuyor. 

Fakat Terkos iicretinin hit; klm1lda
d.Igiru gorilyor musunuz? Neden aca
ba? Ecncbi bir ~lrket clinden alma
rak belediycye mal edildigi i~in mi? 
~iiphesiz ki hay1r. Fakat evvelce Ter
kos ilcretlerinde tenzllat icras1 ~aresi
ne bakm1z diye hig olmazsa belcdiye
yc dcrt yanabilirdik. fijimdi kime ~ika
yet edecegiz? 

Su ya para vermek... Buna oteden
bcri ah~m1~1z da o kadar tuhaf11mza 
gitmiyor. Fakat herhalde kopril para
St vermekten daha gayritabii, daha ip
tidai bir ~ey. Akbma Avrupa ~ehirleri 
ve sulan gellyor. Hele Viyanamn buz 
gibi suyu. Gece gilndiiz her evde, her 
bah!;ede isterseniz sabaha kadar akl
tiniz: Bedava! Orada da belediye var, 
oramn belediyesi de varidata muh
tac. Fakat hi!; bir zaman suyu halka 
para ile satmak kimsenin aklma gel
rnemi$. Ne kadar dil$iinccsiz, gafil in
sanlar! 

Biz suyu para ile sabyoruz da te
neffiis edecegimiz havayi neden beda
va veriyoruz? Bu da anla~1lacak i~ de
~il. Bir «hava vcrgisb belediyeye ne 
giizel gelir kaynag1 olurdu. 

Fakat, bedava Terkostan vaz ge~
tik. Zavall1 bclediyemlzi biltiin biitiin 
suyu ~ekilmi~ degirmene dondiirmek 
lnsafs1zhk olur. Madem ki suyu para 
ile tedarik etme~e ah~rru~1z, bu ana
neyi bozm1yallm. Fakat hi~ olmazsa 
terkos da umumi akmt1ya tabi ola
rak musluklardu ~1nldasm. Onun da 
fiati biraz indirilsin ve belediye ~ikA
yet ettigimlz insafs1z ecncbi IJiirketlerl 
hatirlatmasm. 

Bahusus, ge~enlerde istanbulun 
s1hhatindcn, o m1z1r sineklerin kokil
nil kaz1mak liizumundan bahseden 
muhterem bir doktor bol suya ihtiyac 
gosteriyordu. Bol su sarfedebilmek 
i~in en evvel ucuz su lazimdir. Dedi
gim gibi, bedavasm1 umid etmcge ce
sarctim yak. Fakat i~in i~ine s1hhat 
rneselesi de kanl?Jnca i~ biltiin biltiln 
chemmiyet peyda ediyor. Metre mika.
b1 on be~. on yedi kuru~a satm alman 
bir su ile her tarafta bol bol temizlik 
y:::.p11lp karn siT.\ek yeti~tiren pislik 
menbalan ortadan kaldmlamaz. 

Ak~amc1 

Bir k1z pencereden bakarken 
dO~tO, ag1r yaraland1 

Tnksimde bir apart1manda oturan 
Miinire admda 12 y~mda bir klzcag-Iz 
diln pencereden bakarken 6 metre yilk
seklikten sokaga dti~mii$ttir. Agrr ya
ralanan Milnire if ade veremiyecek bir 
halde hastaneye kaldmlmll;;tir. 

Karaaga~ mezbahasmda bir 
ayda kesilen hayvanlar 

Gegen tcmmuz aymda Karaaga~ 

tnezbahasmda 275,246 kilo s1g1r ve em
snli, 1,211,363 kilo da koyun, kuzu ve 
ke!;i eti kesilmi~ ve istihlftk edilmi~tir. 

Fatih kaymakam1 ~erefine bir 
veda ziyafeti verildi 

Ankarada yeni te~kil edilen 9anka
kaya kaymakamllgma tayin edilen Fa
tih kaymakam1 Hal uk Nihad ~erefine 
~ehrimizde bulunan kaymakamlar ta
rafmdan diin a~am Biiyilkderede bir 
veda ziyafeti yaptlrru~tir. 

- ~ehir abidesini nereye kurnlun? .. 
dtye halk arasinda bir anket yap1yo
tum bay Jimca ... 

CiirOk yumurtalar I 
Bir fok pastaczlarl 
bunlardan pasta 
gapzgorlarmz§ 

Cerrahoa§ada 
bir vaka 

Bir f1nn sahibinin kasa
s1ndan 1000 lira ahnd1 

Ccrrah pa~ada . 
diln blr vaka ol
rnu~ , Hultisi 
admda biri f1-
rmc1 Nurinin 
kasasmdan 1000 
lirayi alarak sa
vu~mu~tur. Va· 
ka etrnfmda ~u 

mahlmah aldlk. 

Bir~ok pastacllar, piyasada satllama
yan bozuk yumurtalan, pastalara kat
mak i!tin ucuzca topluyorlar. 

Son zamanlarda bu sat1$Iar ~ok art
m1~tr. Boyle ~i.iriik yumurtalar on pa
raya tedarik ediliyor ve bir ecza ile ko
kusu izale edilerek kullamllyor. ihra~ 
edilecek yumurtalan kontrol eden ko
misyon, halkm slhhati baklmmdan 
mtihim olan bu meseleyi tedkik etmi$ 
ve bir raporla Tilrkofise bildirmi~tir. 

Olis diin belediyeye, bu ctirilk yumurta 
sati~Ian hakkmda bir tezkere gonde
rerek halkm s1hhatile oynanmasma 
rneydan verilmemesi i~in nazan dik
kati celbetmi~tir. -----
Ge~en Haziran aymda in~as1I 

biten binalar 
Ge~en haziran aymda istanbul $Ch

rinde 75 ev, 28 apart1man, 4 di.ikkan 
ve 3 diger nevi bina kl, 110 binamn in
~as1 bitmi~ 475 bina da tamir edilmi~
tir. 

Serseri kopekler 
Ni~anta~1, ~i§li cihetinde 
hala serbestce geziyorlar 

istanbul halkl, sokaklarmda tam bir 
serbesti ile gezip dola~an kopeklerden 
blr tilrlti kurtulam1~or. Halk ve gaze
teler istanbulun raliatiru hatta slhha
tini tehdid eden serseri kopeklerden ~i
kayet ettik~e belediye de miicadeleden, 
kopckleri kaldlrmak tizere te~kildttan 
dem vuruyor. Filhakika istanbul bele
diyesinin bin bir girift ve miitef erri i~i 
i~inde kopekleri de kaldrrmak, oldiir
mek igin bir te~kiliit oldugunda ~tip
hc yak. Nitekim her mmtakada Oldii
riilen kopek kuyrukl~1"lllln belediyc ~u
belerinde toplattmld1g1ru da l>elediye
miz. her vakit isbat cdecek vaziyctte
dir. Bunu da bilmez degiliz. 

Fakat ne olursa olsun ortada bir ha
kikat vard1r: Kopekler, bclediye te9ki
Iatile, milcadelesile istihza ederceslne 
sokaklarim1zda hilkiimran bir vaziyet
te bulunuyorlar!. 

Bilhassn geceleri saat dokuzdan son
ra silril halinde bilyilk caddelerden en 
tcnha ve iss1z sokaklara kadar bunla
rm dola~t1klan, avazlan !;Iktig1 kadar 
bagmp durduklan gori.iliiyor. Hele va
li konag1 kar~smdnki bostanlarda, bu
rada yeni yap1lan apartimanlarm ar
kasmdaki arsalarda bunlar sabaha ka
dar ulumalarile herkesl rahats1z edi
yorlar. 

Haddiniz varsa gccenin sakin bir sa
atinde 1Ambas1z, karanllk bir sokaga 
girmcge te~ebbtis ediniz: Oniiniize kurt 
azmaru iri cilsselerinden tutunuz da 
fino k1ratmdakine kadar boy boy az
gm ve saldmc1 bir siiril kar~ISmda 
kahrs1ruz. 

soziin kJ.SaS1: Belediye artik bu i!? 
i~in seferbcrlik ilan etmelidir. Bu yaz
d1klar1ID1Za inanmayan belediye erkA
m varsa hitfen ~hrin bilhassa fi)i~li, 
Ni~ant~, vali konag1 caddesinde. blr. 
gcce tefti~i yapsmlar: Goreceklerdir ki, 
biz bu sat1rlarmuzla hakikatcn yiizde 
birini bile canland1rm~ degiliz. 

Nurinin fmm 
Cerrahpa· 
~ad.a hastane 
c=iddcsindedir. 

Fmn binasmm 
list katmda da Fmnct Nurl 
Nurinin yaz1hanesi ve kasa odasi 
vard1r. 

Pclisc yapllan iddiaya nazaran fmn 
sahibi Nmi diin sabah saat dokuz s1-
ralarmda tist katta ya~ancsinde yal
mz ba~ma masa onilnde para sayarken 
birdenbire kar~isma bir golge dikilmi~
tir. Nuri ba~1m kaldmp bakt1g1 zaman 
oniinde eli b1gakh bir adamm kendisi
ne sald1rmak iizere oldugunu gormii~ 
ve ne istedigini sorrnu~tur. 

Eli b1~akh adam: 
- Derhal kasadaki paralan bana 

vereceksin. Vcrmezsen seni oldilrece
gim. 

Diye ilzerine dogru yiiriimii$tiir. Bu 
vaziyet kar~ismda fmn sahibi Nuri ~a
~1rm1~ ve: 

- Anahtan al, kasadaki paralann 
hepsi senin olsun. Bana ill$me .. diyerek 
kasamn analitanm kar!?ISmdaki ada
ma vermi~tir. 

B1~akh :idam bundan sonra kasayi 
a~arak i~inde bulunan 1000 1iray1 ahp 
savu~mu~tur. 

Polisin bize verdigi mah'.imata gore 
Huh'.isi ile Nuri arasmda aile tam~1khgi 
vard1r ve eski bir alacak yil.ziinden 
a.ralarmda kavga ~1km1~tir. 

0 sirada alt katta fmnda l~~ller ~
h~maktad1rlar. Fakat hadiseden hie 
kimsenin haberi olmanu~tir. 

Nuri ifadesinde Hult1si admdakl 
adamm otedenberi kendisini kollad1gm1 
soylemi~. bu adamdan ~tiphelendigmi 
iddia etmi~tir. Vaka muddeiumumiU 
ge de bildirilmi~tir. fijilphe edilen kim· 
seler sorgu altma almarak tahkikata 
ba~lanrru~tir. -------

Bugday dii~tii 
Diin 1400 ton bugday 

gel di 
Diln ~ehrimize 1400 ton bugday gel

m~tir. Halbuki giinlilk ihtiya~ 300 
tondur. Sat1$lann ~ok hararetli olma· 
sma ragmen bugaay oollugu tcsirile 
fiatlerin dil~mesi devam ederek yumu
~ak mallann ekseris 5 kuru~ 30 para
dan muamelc gormti~ttir. 

Boylcce daha 20 paral1k fark kayde
dilmi!?tir. Alakall tacirlerin bir k1sm1 , 
istihsal mmtakalannda biltiin istas
yonlarm bogday doldugunu, iki hafta
ya kadar bugdayin 4 kur~a ineccginl 
soylilyorlar. 

Hususi bir milessese, Almanyaya 
kilosu 6 kuru~tan mahre!;te tesllm ~ar
tile '1000 ton bugday satm1~t1r. Ecnebi 
allcllar biltiln bugdaylanm1za istckli 
bulunuyorlar. 

• 
Hava tehliksi 

Bugiin vilagette 
bir komisyon 
toplanacak 

Hava tehlikesine ve zehirli gazlara 
kar~1 almacak tedbirler hakkmda icap 
eden kararlan vermek iizere Dahillye 
vekaleti seferberlik ~besi mildiiril 9eh
rimize gelmi~tir. Bugtin vilayette bu 
maksatla ihzari mahiyette olarak bir 
komisyon toplanacaktlr. Bu komisyon 
hav tehlikesine kar~1 vilayet~e alma
cak yeni tedbirler hakkmda baz1 ka
rarl3 r verecek, bundan sonra kaza kay
makamlarmm ve diger alakadar ma
kamlarm miimessillerile cuma gilnil u
rnumi bir toplantl yap1lacaktir. 

Cuma giinkii toplant1da ge~en scne 
yapllan 1~1kla9 maskelcme tecriibesi
nin biittin .;;ehre i;;amil olarak tekrar 
lanmas1, ~imdiye kadar hususi bina· 
larda yaptlan s1gmaklann gaz hilcum
larma kar91 ne dereceyc kadar milessir 
oldugu ve 9ehirde umumi s1gmak yerle
rinia nasll tesis edilmesi laz1m gelece
gi hakklnda esash kararlar verilecek
tir. 

A~1~ kuyular 
Bir ~ocuk kuyuya dii~tii, 
bogulmadan kurtanlabildi 

Hahc1oglunda oturan muallim Sa
minin ik ya~mdaki ~ocugu Egir diln 
annesile beraber o civarda bir kom~u
ya mlsafirlige gitmi.\)lerdir. Kii~ilk Egir 
kom~nun bah!;csinde dola~irken agzi 
a~1k bulunan kuyuya dii~mii$ttir. Ka
zay1 c;ocugun annesi ve ev sahiplerl 
gormti~ler, derhal kuyuya adam indi
rilerek ~ocuk bogulmadan g1karllm1~
tir. Vaka polise bildirilmi~, ~ocuk has· 
taneye kaldmlm~tir. 

Elli eser tercume ve 
tabettirilecek 

Unlversitenin Avrupadan getirttigi 
~ok klymetli cserler arasmda Avrupn 
illm aleminde pek maruf Olan elli ka
dar eserin behemehal talebc tarnfm
dan tetebbil edilmesine ltizum gorill
mil~tur. 

Universite bu eserleri bir ilim hcyeti 
tarafmdan terciime ettirmege ve he. 
men basbrmaga karar vermi~tir. Eser
ler muhtelif ilim ~ubelerine t..aalluk edi
yor. Te~kll edilcn heyet derha.l faali
yctc ge~ecek ve bu eserler k1sa bir za
manda terciime ve tabcdilecektir. 

Karpuz pazarhg1 yOzunden 
cinayet 

Kil!;ilk Mustafa PR$a civarmda Selim 
ve Mustafa adlannda iki kl~ bir kar
puz pazarhgi esnasmda kavgaya tu
tu~u~lardlr. Kavgada ikisi de b1!;ak
lanm ~ekmi~ler ve biribirlerini ag1r su
rette yaralam1~lardlr. Vakay1 haber a
lan polisler yeti~mi~ler, iki yaralI kav
gac1 hastaney kaldmlm1~lard.Ir. Zab1-
ta vaka etrafmda tahkikat yap1yor. 

Bir tra.r:nvay raydan y1kt1 
Vatman Ome1in idaresindeki 195 nu

marall trarnvay diin saat 13 s1ralann
da Karakoyden Eminonilne gellrken 
kopru tisti.inde raydan ~1kn~tir. Kaza
da kimse yaralanmaml$ ancak tram
vay tekrar hatta konuluncaya kadar 
tramvaylar i~leyememi~tir. 

Bay Amca.ya gore ... 

... Bir romanc1ya sordum, bir mti
hendise sordurn ..• 

. . . Bir cigerciyc sordum, bir kondilk· 
tOrc sordum ... 

... Bir claktiloya sordum, bir garso
na sordum ... 

Sahife :r 

II :01.r -;:arp:..da' If 
Astarlan yUzlerin
den pahall $eyler .. 

Eski bir soz vardrr: cAstan yi:lziln
den pahalu dcrler. Dikkat ediyorum. 
Bu yakmlarda astan ylizilndcn paha-
11 ohm ~eyler o kadar r;ogaldr ki. .. Me
sclil Geliboluda, Marmara adasmda 
bahk sanayiile ugra~3.nlar kutu bahk
larm1 cpeyce ucuzlatm1~lar. Bir kutu 
ala, defne kokulu ton bahgi yedi bu
!;Uk kuru~ .. 

Sonra bir kilo sardalye ba11gi 10 
kuru~.. bunlan boyle ucuz ucuz ah
yorsunuz. Lakin bal1gm1za s1kacag-I
mz bir tek limoncuga 9 kuru~ ve1iyor
sunuz .. i9te astan yiiziinden gok pa
hah olan bir ~ey .. 

Bogazda bir klr kahveslne, yahut 
denize girmek i~in ucuz bir plilja gl· 
deceksiniz degil mi?. Vereceginiz yol 
parasi klr kahvesine vereccginlz pa
ramn 10 - 15 rnisli, pH1J parasmm da 
en R$ag1 be~ mislidir. 

Gene yilz ve astar rneselesl .. 
Bahk p:iza11ndan l 0 J..-uru~a kilosu 

armut allyorsunuz: 
- ~u armutla.n sogutup builu buz

lu yiyeyim .. derseniz vc ~ayct buz do
labmiz yoksa 2 kilo buz ahyorsunuz. 
Dorder kuru~tan 8 kuru~ .. 

Armut on kuru~. sogutmas1 icin ver
diginiz para 8 kuru~ .. Gene yilz ve as. 
tar meselesi.. 

Ycrli elbiselik kuma~lar olduk~a 

ucuzlad.I. Kostumliigilnil 12 liraya 
kadar veriyorlar. Fakat memlekette 
her ~ey ucuzlad1g1 halde her ne hik
metse terzl iicretleri hala koydugu
nuz yerde durur. 

12 liraya kostiimlilgilnil ald1g1ruz 
kumR$I ~yle bir iyi terzlye diktirdi· 
niz mi? 20 - 25 Ilramz gitti demektir. 
i~ gene yiiz ve astar 1~1.. 
Eger dikkat ederseniz hayatim1zda 

boyle hadsiz hesaps1z astnn yilzilnden 
pahah ~eyler bulabilirsiniz. 

H.F. 

Gaz1 koprusoncm temel atma 
res mi 

Gazi kopriisii temel atma merasl
minin 29 a&'llstosta yap1lacagm1 yaz
m1~ilk. Buna aid merasim progrrum 
hazirlanmaga ba~anrru$tir. Merasime 
saat on be~te b~anacakbr. 

Tcmcl atma merasiminde ~ehrimiz
de bulunan bR$vckil ismet inonilnun 
bulunmas1 rica cdilcccktir. Belediye, 
kop1ilni.in muayyen milddct zarfmda 
ilunal edilebilmesi ic;in in~aata her 
tiirlil milzahareti yapmaga knrar ver
mi~tir. 

Bakayada kalan bina ve 
arazi vergilen 

Bina vc arazi yergilerine aid beka
yamn idarei hususiyeye devrinde bir
~ok mil~tilata ugramld1gmdan bele
diyc, bakaya vergilerinin biran evvel 
dcvrl ile tahsilinin sekteye ugramama
Sl i!;in mevcud kadronun kflfi gelml
yecegini gormQ5 ve Maliyeden 35 me
mur istcmi~ti. Belediye ~iddeUe ihtiy~ 
gorillen bu memurlarm hemen idnrei 
hususiyc emrine tayinini diln yeniden 
tekid etmi~tir. 

Merkez bankas1 hisse senetlerl 
88,5 liraya ~1kt1 

Mcrkcz bankasi hisse scnedlerinin 
yfikselmcsi c;ok hararctJcnmi~tir. Bu 
hisse senedlerinde son bir hnfta ic;inde 
9 li1 a kadar fark kaydedilmi$ vc dun 
88,5 liraya kadar ~1krru~tir. 

Bundan b~ka Unitiirk tahvillerl de 
yiikselrnektedir. Son muamele 22,87 li
radan olmu~tur. 

... Daha kirne sorayun acaba?. 
B. A. - Abideyi yapacak sann.tJtA· 

ra! ..• 

• 



c 4 AK$AM 

Oil kurultay1 II BO RSA 11 

Girrne kartlar1n1n 
daQ1t1lrnas1na ba9land1 

Istanbul 17 Agustos 1936 
,(AK~AM KAPA1''1~ FiATLERt) 

Esham n Tahvlllt 
fst. dahill 96,25 It B. Hamllino 9,90 
Kuponauz 1933 ,. Miiessis 85,-
btikrazi 97 - T. C. Merkez , 
OnJtilrk I 22,87,50 Bankasi 88,50 

.. 11 21,22,50 Anadolu hisse 26,25 
• IIJ 21,60,- Telcfon 7,50 

MQmessiJ I 48,- Tcrkos 12,50 
• II 46,50 Cimento 11,35 
• Ill lttihat detir. 8,30 

It Bankasi 9,90 Sark • 0,70 
(Para (~ek riatleri) 

Paris 12,03,50 Prat 19,11,56 
Londra 634,50 Berlin 1,97,-
Nev York 79,10,- Madrit 6,15,10 
Milano 10,06,37 Beland 34,59,10 
Atina 83,52,25 Zloti .c,21,55 

DU kurultayt i~in gelen Rus ilimleri 
Cenevre 2,43,12 

5 50 Brilbel 4,70,50 Pcnro "·2 ' 

Istanbul 17 (A.A.) -Tfuk dil kuru
mu genel sekreterligmden: 

1 - U~ilncil dil kurultayi 24 agus
tos 1936 pazartesi gilnii saat 14 de Dol
mabah!re sarayimn on salonunda a~1-
lacakbr. 

2 -Kwultaya girme kartlanrun da
gitilmasma b~anm1~tir. Kurumda 
adresleri yazlh olanlara karUar posta 
ile gonderilmi~tir. Adreslerl olm1yan
lar kartlanru Dolmabah~e saraymm 
saat kulesi onil.ndeki medhali yanmda 
Milli saraylar dircktOrlilgii dairesin
den alacaklard1r. 

Kendilerine posta ile kart gonderi
lenlerin isimleri listc liste gazetelere ve
rilecektir. KarUan Milli saraylar direk
toriugu dairesindcn almacak olanla
nn isimleriyle milracaat saaUeri de ay
nca ilan olunacakt1r. 

3 - Ellerinde beyaz ve pembe renk-
11 dnveUl kartlariyle ye~ renkli tiye 
karUan ve mavi renkli ve fotografi1 
bnsm kartlan olanlar dogrudan dog
ruya kurultaym toplanacagi on salona 
almacakla.rd1r. 

Ellcrinde klrmm ve sari renkll dln-
leyici kartlar1 olanlar muayede salonuna 

girecekler ve kurultay konu~malanru 
oradan radyo ile dinllyeceklerdlr. Bun
dan once de bir ka~ kere ilan edildigt 
gibi dlnleyicllerin kurultay salonuna 

Bir lngiliz, bir 
Fransiz alimi geldi 

1ngi1iz miis~iki Sir Denison Ross 

Tanmnu~ ingiliz miiste~riklerinden 
Sir Eduard Denison Ross dil kurulta
yma i~tirak etmek iizere bu sabahki 
Semplon ekspresile ~ehrimize gelmi~
tir. 

Sir Eduard Londra ilniversitesinde 
tilrk~e, ara~a ve farist profes0rii ve 
bilyftk bir dil 9.limidir. Tiirk~eyi iyi 
bilen 1ngiliz filimi, bundan 43 sene ev
vel de Ttirkiyeyi ziyaret etmi~ oldugu
nu, Tilrk dilindc yap1lan harf ink11t\
bm1 i;ok ehemmiyeUi buldugunu, bu 
husustaki dil~ndilklerini vc etiidleri
nin netlcelerini kurultaya bildirmek 
i~in rapor hazirlad1gm1 bir muharri
rimize soylem~tir. 

Kurultayda haz1r bulunacak Fran
mz profesorii M. Jan Deny de ayru 
trenle gelmi~tir. 
BIR iTALYAN PROFESORtl GELDi 

Napoli ~rk dllleri mektebi tiirk~e 
profesorii Bembacl dil kurultay:ma 
J~Urak i~ln istanbula gelmi~tir. Pro
f esor eski Ti.irk el yazllarma alt Flo
ransa milzesindeki eserlerin fotografi
lerini getirmi~tir. Bu el yaz1lan vakti
le Anadoludaki kii~ilk hilkiimdarlarla 
papa ve it~yan hilkt'.imeti arasmdakl 
muhabereyc dairdlr. Ekserlsi 1200 ie
nesinden evvcline aiddir. 

almmalar1, salonda ~ yer kalmasma 
bagbdlr. 

4 - Beyaz, pembe, ye~il ve mavi 
renkli kart sahipleri tin salondan gi
rince once kit.ab ve zarf dag1tma oda
sma ugramalldlrlar. Orada kartlariy
le birlikte sunulan numaral1 kAg1da 
mukabil kendilerine kurultay i~ dagt
tllan lffigldlar ve kitablar verilecektir. 
Bunlar arasmda bulunan kurultay k1-
lnvuzu ile tezlere aid omeklerin ve soz 
ist<.me ve takrlr kagidlarmm kurulta
Yl:'l sonuna kadar elde tutulmas1 rica 
olunur. 

5 - Onceden mi.iracaat ettigi hal
de listelerde islmlcli ~lkmayanlar olur
sa telefonla genel sekreterlikten sor
malan, yahud ilan edilecek saatlerde 
milli saraylar direktOrltigunde bulun
durulacak kurum i~yarma b~ vurma
lar1 rica olunur. 

6 - Kurultaya pek az zaman kalm1~ 
ve bi.itiln tertibler almm1~ bulundu
gundan artik ne kurultaya gelmek ve 
ne de tez vermek i<;in miiracaat edil
memesi rica olunur. 

B1R 1APON ALiMt KURULTAYA 
t~TiRAK EDECEK 

Ankara 18 (Ak~m) - Japon ali
mi profes0r Okubo Japonya namma 
dil kurultayma ~tirak edecektir. 

Izmir fuar1 
(Bq taraft 1 lnci sahHede) 

Sanayiciler, pavyon tedarikinde 
Adeta birbirlerile yan~ halindedirler. 
Ti caret odasmki f uar servisi milraca
at edenlere izahat vermekte ve yeni 
tutulan pavyonlan telgrafia milte
madiyen izmire bildirmektedir. 

itlerin ~oklugu goz onilnde tutula
rak bu servis te~k.ilatt biiyiltillmu~tur. 
istanbulun, i~tirfiltin ~millii bak1-
mmdan en ileride bulunacag1 temin 
ediliyor. 

Fuann en gUzel yerlerinden bir 
k1sm1 istanbul sanayicilerinc tahsis 
edilml~tlr. Bir ~ok ecnebi mi.iessese
leri de, ticarct e~yas1m te~hir lgin 
bu firsattan istifadeye koyulmui;;lard1r. 

Dikkate garpan blr nokta da t;im
diyc kadar hi~ blr sergiye girmcmi~ 
en ufak sanayi mi.iessesclcrinin bile 
bu de!akl fuardan uzak kalmak iste
meme leridir. 

iktisat vekaleti, izmir f uanrun 
ehemmiyeti hakkmda fabrikatOrlere 
telgrafla bir tamim gondermi~tir. Bu 
tamim hazirllklan daha ziyade h1zlan
dlrm1' ve umum1lei;;tirm~tir. Haz1r
lanan nfimunelerin bir k1sm1 gozden 
ge¢rilml~ ve beyen~tir. 

1st. C. mOddeumumiliginden 
istanbul ve Antalya ad.Ii ihtisas mah

kemtleri katiplerinden a~1kda kalan 
\'e bnrada bulunduklari anl~tlan Faik, 
Halil Rifat, Yilmnlye Hulusi ve Kema
lin acele memuriyetimize gelmeleri ilan 
olunur. 

Amaterdam 1,16,70 Biilcrq 107,00,32 
Sofya 63,03,58 Moskova 24,93,35 

MOessif bir kayip 
1hracat giimriigu ba~katipliginden 

miitekait miilga Kademi ~rif dergA
lu ~eyhi bay Salahaddinin vefat etti
fi teessiirle baber almm1~trr. 

Gilmriik rehberi mi.idilril B. Ahme
din biiyiik babas1, izmir liva kuman
dam askeri muharrir ~ehit Nihadm 
ve dokuzuncu kolordu erkam har
biye reisi miralay Silreyyanm kayin 
pederleri olan mumaileyh Kani pa
~n zaman1 emanetinde intisap ettigl 
gilmriikte 45 sene hilsnii hizmet et
mi~, gilmriikc;illcrin babas1 tinvarum 
kazamru~ gok halUk bir piri muhte
remdi. 
N~i magfiret na~1 bugiin 11,5 da 

Etyemezde miilga Kadem tekkesin
den kaldmlarak namazi Stinbillefen
dide badeleda: makberei mahsusasma 
de!nolunacakt1r. Cennb1 hak magfiret 
ve rahmetine mazhar eyliye .. 

Cenazesinde bulunacak meslek:
da~lar i~in saat 11,15 de muhafaza 
ba~miidurlilgu ontinde nakil vcsaiti 
bulunacaktir. 

Eminonii Halkevi Ba~kanbgmdan: 
Evimiz Bosyal Yard1m ~ubesi, evle

rinde her tilrHi el i~leri yaparak ge
~nenlerin yaptiklan i~leri istanbulun 
Jki biiyiik magazasmda sablmasm1 te
min etmi~tir. Bu gok hayirh yardurun 
tatbiki i~in her aym ilk ve u~iincil 

per~embe giinleri saat (13) den (14) e 
kadar Evimizde bir heyet bulunacak 
ve getirilecek e.nralara tesellilm ede
rek satu~ma delalet edilecektir. 

Bei;;ikta~ askerlik ~besinden: 
316 ilA. 331 dogwruu klsa hizmetu 

ve tam ehliyetnameliler 1/9/936 ta
rihinde yedek siibay "okuluna sevk 
edileceklerdir. ~ubede kayith yerli ve 
yabanc1 ve tam ehliyetnameli eratm 
muamelei askerlyelerinl 27 / 8/ 936 ta
rihine kadar ~ubede kayitlarm1 tesblt 
ettirmelerini ve ta~ra.da olanlann bu
lunduklan mahal askerlik ~ubelerine 
miiracaatlan ilan olunur. 

Gazetemize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizde ne~redilmek iizere 

resmi daireler tarafmdan gonderile
cek ilanlann bundan bOyle Y enipos
tane kar~1smda Erzurum hanmda 
11Tiirk Maarif Cemiyeti Resmr ilan 
~leri biirosu Limited ~irketi,, adre
sine ve gazetemizin ismi tasrih edi
lerek gonderilmesi rica olunur. 

Telefon: 21101 

Biiyiikdere aile 

bah~esinde 

Bu ak1am 21.45 le 
Telll Turna 

Sah aktam1 Beyler
beyi iskele tiyat

rosunda 

Sevda Otell 

Saray Kaymakaml1gindan : 
Tek ev ~ift ev koy iami 9 0 Saray O 8 Karaburcek 1 1 Yuvali 0 10 

Biiyiikmanika 8 0 Kad1koy Tek ey ~ift 1 2 Sofolar 3 5 Osmanh 3 6 
Ahimeaut 2 2 G~erler 0 9 Sinanh 1 7 Demirler Tek ev ~ift ev koy 
ismi 9 0 (;erkeskoy 3 5 Uzunhac140 55 yekun 1 kazamn yukarida 
yaz1h koylerinde in,a edilecek g~men evleri pazarhkla ayn ayn ihale 
edilecektir. 2 beher tek evin ketif bedeli 161 lira 24 kurut ve ~ift ev 
ketif bedeli 271 lira 90 kurutlur. 3 $artname ve pili.n modeli harita 
bili.hedel Saraydaki lskan komisyonundan almabilir. 4 Talip olanla
rm yiizde yedi bu~Uk muvakkat teminatlarile ay1n 18 inci Sah giinii 
Saraydaki mahsu1 komisyona miiracaatlnri ilan olunur. (425). 

18 Agust09 1936 

Vekaletlerin ve resmi 
deirelerin nazar1 dikkatine: 

Resmi llanlar Tiirk Limited $irketi muamelab cTiirk Maarif Ceo 
miyeti Resmi llan ltleri Biirosu Limited $irketi»ne devredilmif. oldu-! 
gundan Resmi lllnlar Tiirk Limited $irketinin Ankara miimcssili bu• 
lunan Bay Bili.I Akban1n vazifesi de «Turk Maarif Cemiyeti Resm 
lli.n ltleri Burosu Limited $irketi» Ankara tubesine devrcdilmittir. 

Resmi llanlar Turk Limited $irketine aid bilcumle matliibatin tah 
sili ve muameli.bn tedviri Ankara tubesince yap1lacakhr. Keyfiye 
alakadarlar1n malumu olmak uzere ili.n olunur. ( 451) 

Beyoglu Vak1flar Direktorlugu llanlan 

Sat1l1k mahlul rnallar 
Degeri Pey parasi 
322 86 25 Tophanede Yahya ~elebi mahalleainde Tatar aia• 

ve Sand1k~1 ~1kmaz1 1okaklar1nda 6-6 No. lu 155 m~ 
re 43 aantim murabbamdaki araamn tamam1 820 a 

128 20 10 Betiktatta Ekmek~i bat• mahalle, Aldar So. 28 No 
114 metre 80 1antim ar1an1n tamam1 1725 cedit. 

128 20 10 Betiktatta Ekm~k~i bat• mahalle. 30 No. 114 metr 
80 S. arsamn tamam1 1726 cedit. 

932 SS 71 Ka11mpafada Hac1 Ferhat camii 508 metre 37 1a 
tim murabba1nd~ ar1a1ile tatlars. 965 miistagnae 

979 00 74 Tophanede Defterdar yokutunda Ebiilfad1l mahall 
ainde K1h~ Ali paf& camii metruta 178 metre mura 
ba1ndaki araanm tamam1. 974 milstagnaanga. 

3277 68 250 T ophanede Firuz aia mahalleainde Hac1 K1h~ 1 
8 ve terlik~i sokagmda 19 No. 443 metre 44 aantin 
arsan1n tamam1. 

129 60 10 Beyoglunda Hii1eyin aga mahalle1inde Amavut 1 
kag1nda 12 No. araa ve barakamn tamam1 4986 a 

208 80 15 Ka11mpatada Hac1 Hasan mahallesinde Hac1 H 
1an camiinin 139 metre 20 santim araamn tamam1 
279. 

'141 60 11 Ferikoyiinde ve mahallesinde Akaaya 1okag1nda 
No. hanenin tamamr. 2605 cedit. 

702 00 53 Bebekde 26 nc:1 mektep bah~esinde bulunan mere 
Clede meacidinin 117 metre murabbamda araamn t 
mami. 

Yukar1da yaz1h mallnr1n mulkiyetleri pctin para ile ve on bet gii 
miiddetle a~rk artbrmaya ~1kar1lm1tbr. lhalesi 28/ Aiuatos/936 cum 
giinii saat 15 te komisyonda yap1lacakbr. lateklilerin yiizde yedi bu~ 
pey paralarile Beyojlu Vak1flar direktorluiU Mahlulit kalemine ge 
meleri. (356) 

Tiirkiye Ziraat Bankasi 

Bursa S~besinden: 
Bankam1za miiaabaka ile atajiyer ahnacaktir. Miisabakaya girme 

i~in tercihan lise mezunu veya orta ticaret mektebini veya orta mekte 
tah1ilini bitirmit bulumnak ve liae mezunlar1 18 ve orta mektepleri 1 
dan az, yinni be,ten fazla yatta olmamak ,arttir. Miisabaka imtiham ~ 
Eylill/936 tarihinde fUbemizde yapdacak ve kazananlar 30 lira ayhkl 
atajiyer tayin edileceklerdir. 

Bu stajiyerler en az alb ay ve en ~ok bir sene miiddetle ataj gordiik· 
ten aonra mesleki imtihana tibi tutulacaklar1 ve bunda da muvaffa 
olanlar kooperatif muha.sibi olarak tavzif edileceklerdir. Nelerden i 
tihan edilecegi ve ne aibi vcaikalar aranacag1 Bankam1zdan almac 
t•rtnamelerden ogrenilir. 
~ubcmize en aon miiracaat miiddeti 29/Aiuatoa/936 d1r. (434) 

S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpafa Niimune hastanesinin 1936 mali y1h ihtiyac1 olan 157 
kalem kimyevi ecza ve malzeme a~ik eksiltmeye konmuttur. 

1 - Eksiltme 2/9/936 giinii aaat 14 de Cagaloglunda Sihhat ve J~ti 
mai muavenet miidiirliiiii bina11nda kurulu komisyonda yap1lacakhr. 

2 - Tahmini fiab 1118 lira 70 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti 83 lira 91 kuruttur. 

4 - btekliler tartnameyi ve liateleri paraaiz olarak Hastaneden al1 

bilirler. 

5 - iatekliler cari aeneye aid ticaret odas1 vesika1ile 2400 1ay1h ka· 
nunda yaz1h belgeleri ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektuplarile belli giin ve aaatte komisyona gelmeleri. (354) 

S1hhi Miiesseseler Artt1rma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpap Niimune hastanetinin 1936 mali y1h ihtiyac1 olan 244 
kalem tibbi alit ve edevat kapah :zarf uauliyle ekailtmeye konmuttu: 

1 - Eksiltme: 2/9/936 giinii aaat 15 de Caialoilunda S1hhat ve I~· 
timai muavenet miidiirluiii itina11nda kurulu komiayonda yaptlacakti· 

2-Tahmini fiab 6358 lira 50 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti 476 lira 89 kuruttur. 
4 - fstekliler tartnameyi paraatz olarak hastaneden alabilirler. 
5 - lstekliler cari aeneye aid ticaret ocla11 vesikasile 2490 1ay1h ka• 

nunda yaz1h belgeler ve bu ife yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektuplarile ihale saatindenbir i1aat evvel teklif mektuplaruu 
komiayona vermeleri. (355), 



B i r fotoQraf 
Frans1zca resimli bir mecmuada ~oy

le bir fotograf gordfun. 
«ispanyada harabelerinden duman 

tuten bir ~ehrin sokagi. Yerde oliller 
Yatiyor. Bir kamyon. Kamyonun i¢n
de sankll ve agelli Fash araplar var. 
nuyiik bir hayretle yerdeki olillere, 
harabelerden tiiten dumana baloyor· 
lar. Hele kara sakall, beyaz sanguun 
altmda bir brc;ak sap1 gibi klvnlnn~ bir 
~ash var ki ~a~1nm~, c;ocuk gibi gillti.
Yor.> 

Bu fotografm altmda ~u iki satirhk · 
Yaz1 vardl: 

· cispanyol asilerinin Fastan getir -
dikleri yerli askerler hiikO.met kuv-

• Vetlerini yenerek zaptettikleri bir is
Panyol ~ehrinde .. » 

• 

tsnusiZ BANKA 
Dti11yanm en garip bankas1 Va~ing

tondadlr. Bu bankamn bilanc;osu yok
tur, c;eklerinde ismi yoktur. Bu banka 
Sade mebuslarm para i~lerine bakar. 

Bankaya yatmlm1~ olan paralar 150 
lb.Hyon dolardan f azla olmakla bera
ber, banlmm milrakibi, idare mecllsi 
~oktur. 

Emniyet ve itimad buna derler i~tc! .. 

YENi B:tB. SEHABE 

RalifOl'inall heye~inas profesor Uma
aon yeni bir sehabe buldu. 

Bu yild1zm stir'ati saniyede 400,000 
k.iiometredir. Yani bu ytldlz bir saniye
de ktiremiz etrafrm donebilir. 

Y1ldlzm bizden uzakl1gu11 ~oyle an
latalrm: Bu ylldlzm 1~1gi bize ancak 
230,000 scnc sonra gelebillr. 

8 iNCi EDVARDLA BALDViN 

Bir gUn sekizinci Edvard Baldvini 
ltabul etti. Miinaka~aya b~ladllar. 
ltrai c;ok asabl idi, bir naz1nn icraat1-
tu tcnkid ediyordu. Baldvin gillfun
Sedi: 

- Benim yapt1~1 yap1mz, dedi, 
~oy1e guzel bir pipo ic;iniz. O zaman 
llazirlann yaptlklan manas1zltldara 
ehcmmiyet vermezsinlz. Her devlet 
actam1 beni taklid etmelidir. 

Ve krala kocaman, eski piposunu 
&osterdi. 

Gec;en gun Baldvin seyahate c;1kmak 
i.i.zere olan krall tekrar ziyaret etti. 
ltraim agzmda kocaman bir pipo var
ci1 : 

- Seyahate c;Iklyorum, dedi. Ya
llltnda bir de radyo bulunacak ve ba
l'la haberleri duyuracak, bunun i~ , 
ttsablllll teskin c;aresini aradlln ve dos-
~ Baldvini taklld ettim! .. 

ren bir nutlrun anlatamachgmt bir 
anda sezdirir. - _..,. 

Fotograf makinesi bazen yalanc1-
chr amma, dogru soyledigi vaklt ba
ki.katlan onun kadar kuvvetle verebi· 
len yoktur. 

• BugUn ispanyol halknu ve ~ehirleri-
ni imha etmek ic;in Fash koylilleri ve 
c;obanlan kullananlar vaktiyle, bun
dan bir kac; yil once de Fas halloru ve 
sehirlerini imha etmek ic;in ispanyol 
koyliilerini, c;obanlanru ve i~c;ilerinl 
kullanrn~t1. 

Vaktiyle Fas halla istiklili ic;in ~ar
p~irken bu istiklili onlara vermemek
te hie; bir menfaati 01m1yanlar Fasta 
ollllege ve oldiirmege gonderildiler. 

Bugiin ispanyol. halkt istiklfili i~in 
~arp1~1rken ayni ~ Fasllya yaptmh

Orhan Selim 

~ • 
ALMA'NYANIN LONDRA SEFiRt 

Von Ribbentrop yakmda Londraya 
gidecek ve sefaret binasma yerle~ecek. 

Ribbentrop birkac; senedenberi elbi
selerini Londrada diktiriyordu. Qok 
slk bir zattir. Londra hariciye neza
~·etinde de «Ye klirklim ye» fehvas1 
caridir. 

Londranm Almanya sefaret bina -
smda da haftanm dort gtinii mtikel
lef ziyafetler, suvareler verilecegi mu· 
hakkak. 

Von Ribbentrop, Berlinin ~ampan
ya kral1 Henckellin damadld.J.r, mon
dendir, misafir sever ... 

YAI\"LI~LIK Ml? 
Olimpiyat1arda bulunanlar mutte

fikan soyliiyorlar: En ~ok al~lanan 
Frans1zlar olmu~ ... Ve bu esnada bir 
yanl~hk yap11m~ .. . 

Fransiz atletlerinden biri birincili
gi kazanmca ~eref diregine ba~ka bir 
milletin bayragi c;ckilmi~ ve llllZlka 
Marseyezi degil, ba~ka bir milletin mar
~1m ~al~ ... Herkes ayakta bu mar~1 
dinlemi~ ... 

Ondan sonra yanlu~hk anl~llnll~, 
Frans1z bayragllll direge ~ekmi~ler, 
m1z1ka Marseyezi ~alml~ ... 

MiNiMiNiCIK 
Yirminci asnn b~langic;larmda 

Meksikada bir posta pulu biiyiiklilgiin -
de bir gazete ~lkml~ti. BugUn de Pa
riste saat~i Maurice Kerchenblat «Jan 
Darkm tarihi> adl1 kitab1 bir kartpos
tal arkasma kopye etmil1· Yazllar per
tevsizle okunabiliyor. Kartpostalm ar
kasmda 275 satrr, 11,198 kelime, 50,957 

hai·f var. 
Eskiden bizde de «Yasin:. i bir pirinQ 

tanesi tistiine yazanlar vardJ.. Miniml
nicikllk rekoru bizde ... 

1 
1taiya veliahti son giinlerde Berllnl ziyaret etmi~. bu m~~ebetle M. mt

erre g6rti.¥nti~ttir. Rcsm.imizde vellaht, Hitlerle yanyana gorwunektedlr. 

Jhracati 
te1kilatland1rma 
Meyva ihrac1 i~in bir 

pfan haz1rlan1yor 
1ktisad vekileti ihracatl t~tlan

chrma direktorii B. Servet ve muavini 
B. Affan ~ehrimize gelmi~lerdir. B. 
Servet dun muavinile birlikte uyu~tu
rucu maddeler inhisannda afyon ihra
cati etrafmda incelemeler yap~lar
dJ.r. 

Afyon ihracatmm alman esasll ted
birlerle normal bir ~ekilde inki~af etti
gi ve vaziyetin memnuniyeti mucip 
oldu,..,6u tesbit edil~tir. 
Ve~et, meyva ihracatrmlZI miis

tahsiller arasmda .sat1~ kooperatifleri 
kurmak suretile te~kilatlandmnak 

ic;in 2834 numarah kanuna istinaden 
bir plan hazirlamaga ba~l~ . 

Biitiin te~kilati birden yapmak im
karunz oldugu igin meyvalar ihra~ ba
lommdan ehemmiyetlerine gore s1ra
ya konulmustur. 

U:.r.i.im, incir, !mdlk ilk te~kilatland1-
rtlacak mahsullerdir. Satll? kooperati!
leri her mmtakada birlik te~kilAtma 
baglanacaktir. 

B. Servet daha iki l1afta kadar ~eh
rimizde kalarak tedkilerine devam e
decek ve ihracat~1lann dileklerini din
leyecektir. --------

Solda Riza, sagda Siileyman 

izmirin mamf tacirlerinden ~ark 

hall kumpanyas1 miidilrii M. Ed.men 
Jiraya tehdid mektubu gondererek 
para isteyen Ziya ve Hilseyin admda 
iki ki~inin yakaland1guu yazrm~tlk. 
Tutulanlardan Riza kendisinin bir ~ey
den haberi olmachgm1 soylliyor ve 
«Hilseyin bana git para verccek al de
di. Ben de bir i~ i~in para verecek san
dlm> diyor. Hiiseyin ise Rizayi paray:i 
almaga gonderdigini inkar cdiyor. Tah
kikata devam edilmektedir. 

Go~men ler bir Mehmet~ik 
abides! yapt1racaklar 

Lilleburgaz 15 - Buranm Emirali 
kOyUne yerle~en Romanya ve Bulgar
istan go~menleri koyde bir cMehmed
cilu abidesi yaptmnaga karar ve1mi~
lerdir. 

Konyada et 20 kuru§a dO§tO 
Kanya 15 - Et fiatlerinde, diinden 

itibaren be~ kur~luk bir tcnzilat ya
p1lml~tir. 

Civardaki hayvanlarda gorillen ~ap 
hastahg1 ytizUnden c;ekilen kordon. a. 
tin bu zamana kadar kis fiatine satll-

masina. sebep olm~tu: ~ap hastall
guun bertaraf edilmesi iizerine et be/i 
kurUf tenzilatla (20) ye satilmaga 
ba~am1~tir. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu a~ nobe~i eczaneler ~un· 

lardµ' : 
f?i~ll: Pangaltida Nargileciyan, Tak· 

siin: Limonciyan, Beyoglu: istiklal 
caddesi.nde Dellasuda, Galata: Kara
kOyde Hilseyin Hiisnii, Kasunp~a: 
Vaslf, Haskoy: Hal.J.c1oglunda Barbut, 
Eminonii: Yemi~te Bensason, Heybe-
liada: Halk, Btiyiikada: Halk, Fatih: 
Sc.rac;hanede ibrahim Halil, Kara
giimriik: Mehme Fuad, Bak1rkDy: Hi
ld.I, Sanyer: Osman, Tarabya, Yeni
koy, Emirgan, Rumelihisanndaki ec
zaneler, Aksaray: Yenikup1da SarlIIl, 
Be~ikta~: Silleyman Recep, Kad1koy: 
iskele caddesinde Sotiryadis, Yelde-

. girmeninde Uc;ler, ttskudar: 6mer 
Kenan, Fener: Balatta Merkez, Beya-
21d: Cemil, Ki.ic;ilkpazar: Yorgi, Sa
matya: Kocamustafapa~da Rldvan, 
Alemdar: Cagaloglunda. Abdiilkadir, 
~hremini: Ahmed Hamd.1. 

( 
....... 

Olimpigatl melctuplarr ..f ~ 
Biiyiiklerimizin telgraf
lar1 sporcular aras1nda 

derin heyecan uyand1rd1 
T elgraflar sayg1 ile dinlendi, ~ocuklar 

yar1n i~in haz1rlanmaga and i~tiler 
Norvec; - Polonya mac;1n1n tafs ila tl 

~re ile Yugoslavlarl yenen ve tok takdir edilen eskrimcilerimiz 

Berlin (Hususi muhabirimizden) -
Kiymetli giire~~imiz Ya~nn dilnya 
~mpiyonlugunu kazanmasi iizerine, 
Atatiirk ve ism.ct inoniinden gelen 
~graflar burada sporcularumz ara
smda c;ok derin heyecan uyandirdl. 
Telgraflar rniiteaddit defa okunarak 
saygile dinlendi. Biiyii.kle1·imizin bu 
i~e ka~ gosterdikleri alakadan her
kes, hepimiz miiteheyyiciz. 

Qocuklar, yarm i<;in haz1rlanmaya 
and i~tiler. Ve zaten de kamp ve Ber
lin seyahati imtidadmca gosterdikle
ri feragati nefisle bu yoldaki vazifele
rini mildrik olduklanm ispnt etmi-' 
bulunuyorlar. Bila tefrik biltiin spor
cularumz, mac; giinlerine kadar olim
piyad koytine kapanarak, d1~an yilzil 
gormeden ~all~tilar. Elden gelen bii
ti.in gayreti sarfederek ahnabilecek 
neti~elerin en azamisi.ni aldllar. 

FERDi KILI~TA KAZANAi.'1ADIK 

Bugtin Turnhallede eskrim ferdi la.
lie; mtisabakalan yaplldi. Bu milsaba
knlara bizden Enver Balkan, Cihad 
Tek.i.n, Orhan Ada~ i~tirak etti. Enve
rin i~tirak cttigi puldc; ~ill, Bel~, 
isvic;re, Alrnanya, Avusturya, Dani
marka, Arjantin ekiplerinin en se~me 
elemanlan bulunuyordu. 

Ekip mtisabakalarmda kardofinale 
kalarak bilyfik bir takdir kazanan es
krimcilerimizden, bugiin de muvaf
faluyet bekliyorduk. Enver bu mille~ 
lerle yaptig1 milsabakada, Avusturya, 
Almanya, isvigreyi yendi. Fakat di
gerlerine maglUp olarak tasfiyeye ta
bi oldu. 

Orhan Ad~m girdigi pulde ise; 
ital.ya, Fransa, Romanya, Holanda, 
Amerika, Brezilya ve Kanada bulunu
yordu. Orhan gok 2odu olan bu rakib
ler arasmdan ancak Romanya ile Bre
zllyaya galib gelebildi. Digerlerine 
maglup olarak tastiye edildi. 

CihadJ.n bulundugu pulde, Fransa, 
Macaristan, ~ill, Alman, Kanada, Qe. 
koslovak Te tsvec; bulunuyordu. Cihad 
bunlardan Kanadayx yendi. Digerleri
ne arkad~lar1 gibi maglup olarak o 
da elimine oldu. Qocuklarm boyle ilk . 
anda tasfiyeye ugramalari biraz da 
~ansSizhklanndan olmu~tur. Daha 
ba~angi.cda kuvvetli rakibler arasma 
d~mil~ olan eskrimcilerimizden daha 
fazla muvaffaklyet beklemek Imka.n
s1zd1r. 
FUTBOLCULARIMIZ BOYTEN'DE 

MA{: YAPACAK• 

Gilre~c;llerimiz buradan aym 18 in
de hareket ederek Kostence yolile gi
deceklerdir. Futbolculanrmz ise, Al
manya hududunda bulunan Boyten 
~ehrinde, Boyten muhtelitlle, fstanbul 
muhteliti nann altmda bir ma~ yapa
caklardlr. 

NORVE~ • POLO~"YA MA~I 

Stad ollmpikteyiz. Gene 140 bin ~ 
topla~.. program mucibince bu-

giin domifinalin maglftplan oymya
rak iic;iincilyii belli edecekler .. bu ma
~1 da digerleri gibi takib edemiyenler 
i~in bilttin bilyi.ik caddelcre hoparlOr
ler konm~, .stada giremiycnler ~
ndan hoparlOrlerle tnkib ediyorlar. 

Sahaya evvela Norvec;liler, arkasm
dan Polonyahlar ~lkti. Halkl selO.mla
dllar. Ve kar~ dizildiler. Norve~
liler k1rffi1Zl gomlek, beyaz pantalon, 
Polonyalllar da aksine beyaz gomlek 
kmnlZl don giymi~ler .. 

Hakem bir A vusturyah. 
Oyuna Norvec,;lilcr baopad1. Fakat 

hakimiyeti Polonyahlar aldt. Polonya 
bugtin 'tOk gilzel oy~maya b~ladt. 
Akm \Astilne akm ya1,lyor. Gayet serl 
ve iyi anla;mn~ ola.1 forved, biraz aguo 
olan Norvec; mtiaafaasm1 ~pey yora
cak galiba .. Noi:vec; miidafaasi, Polon
yamn ardl a_as1 kesilmiyen hi.icum
lanru mil~ktilatla durduruyor. Bu 
oyuu boyle devam ederse galibiyet 
Norvec;lilerin hakkl olacak. 

i~te ilk semeresini gordiiler. 6 nc1 
dakikada orta haftan gilzel bir pas 
alan sol a91klan ~ahsi bir gayretle ka
le oniine indi. Tutulmaz bir ~ilt1e ta
k1m1run ilk sayism1 yaptl. Polonyah 
sey.irciler tezahi.irat yap1yor. Norv~
liler ise sessiz .. 

Bu sayi Norve~lilere bir intibah tew 
siri yapti. Gayretlendiler. BugUn eskl 
oyunlanru unutturacak derecede mu
kemmel oymyan sol a~lklan, sol ii;ten 

(Devann 7 nci sahifede) 

Bir g e c ede 
iki c inayet 

Birt Topkap1da, digeri Taksimde ild 
cinayet birden. ikisi de kadm, ikisi de 
bir gecede. Kadmla.rdan biri -ya:pi di
geri taptaze, gene; ve giizel. Bir gec&
de bu cinayeti ~yen ellerln aym eI 
oldugunu gazeteci bay Dem1r iddia 
ederek ortaya e:uarengiz maceralar 
c;1kanlma.sma sebep oluyor. Topkapi
daki Hasibe ile Taksimdeki YunanlJ 
Kilti iizelinde ayn1 caninin eseri cina
yeti gibi goriinecek deliller bulunu· 
yor. Ortallk kan~1yor. :i1d tara.tta. da 
polisler, komiserler, tahkika.t, ko~~ 
malar, ahalide heyecan. Nihayet bu 
macerada da bir • iztrrabmm, bu 
esrarengiz vakada da bir gon ill sevda
smm izlerl gorilniiyor, o gece neler 
olmu.,, neler ge~~ ve bu lk:i c.inayet 
nastl yap1lnu~. Bunu Hikmet Fertdun 
tatlI ve n~eli yazilarile lid cinayet 
gecesi diye oyle giizel tasvir et~, 
oyle heyec:m verici bir ~ckilde yazmup 
ki adeta kilc;iik fakat ~ok enteresan 
bir roman olm~. Tramvayda, vapur· 
d:l. nerede olsa kolaycac1k okunacak 
olan bu gtizel esere de yirm! be., 
~ fiat konm~tur. Ak~ matba .. 
asma ve Ahmet Halit ktitilphanesine 
muracaat ediniz. 
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Mevzun viicut 
Birkac senedenberi kadmlar ara-

81Ilda zayiflik modas1 hiiktim siiriiyor
du. Kadmlann ~ogu zaylflamakla 
m~guldiller. G\izellik mtisabakalann
da daima zayifiar tercih ediliyordu. 

Son zamanlarda vaziyette bir par
!;a degi~iklik olm~tur. ::;imdi giizellik 
mtisabakalannda zayifltga veya fii~

manlJga baktlm1yor, mevzun viicut a
raruyor. Bir kadm normal kilodan faz
la agrrltkta olsa bile gogiis, kal~a. bel, 
kol, bacak OI1tilleli biribirini tutarsa 
vucut mevzun say1llyor. 

Normal kilo ilc gogtis zayif, kal~a
Iar fazla olursa vti.cut ~irkin gorti.ni.ir, 
kal~alar tamam, gogus fazla olursa 
ayni mahzur b~ gosterir. Vilcudun 
her taraf1 mevzun olunca bacaklarm 
veya kollarm fazla tombullugu da na
zara ho~ gelmez. 

Mevzun vucut olmas1 iltfil Ol~iiler 
~udur: 

Gogtis kalmllg1: Boyun yansmdan 
ft~ santim fazla. 
Kal~a kalm1Ig1: Boyun yarlSl ve ye

di santim fazla. 
Bel kalmllgi: Boyun metreden son

raki kilsurati ve be~ santim fazla. 
Boyun ve baldirm kalm11g1: Boyun 

be~te biri ve bir santim fazla. 
Topuk kemigi kalmhg1: Boyun se

kizde biri. 
Kolun kalmllg1: Boyun albda biri. 
Bilek kalmhg1: Boyun on birde biri. 

Yani bir metre altnu~ boyunda bir ka
dmm gogsli 83 santim (160 yans1 80, 
ti~ fazla; 83), Kal~a kalmhg1 87 san
tim, bel kalmhgt 65 santim, boyun ve 
baldir kalmllg1 33 santim, topuk ke
migi kalmhg1 20 santim, kolun kalm
llg1 26,6 santim, bilek kahnl1gt 14 san
tim olmahdll'. 

Boy uzunluguna gore, viicudun her 
tarafmm bu gosterdigimiz Ol~tilerde 

olmas1 pek tabiidir. Bunun igin l?i~man 
k:lsrmlan zayiflatmaga, zay1f yerleri 
¢fimanlatmaga ~ah~anlar pek ~oktur. 
Vticudun baz1 kls1mlanru ~i~manlat
mak veya zay1flatmak ic;in fazla ye
mek, ~·ahut rejim takip etmenin hi~ 
faydas1 yoktur. Qilnkti vticudun her 
taraf1 bird.en zayifiar veya ¢~manlar. 

Mevzun vilcut i~in ba~llca ~are jim
nastik ve masajdlr. 
~~manlamas1 istenilen kls1mlara 

besleyici kremlerle masajlar ve agrr 
agrr yap1lan bed.en hareketlerinin ~ok 
faydas1 gorillmektedir. 

Zayiflamas1 istenilen taraflara ise, 
zay1flatan kremlerle masaj yap11Ir. Bu 
losunlara sanlan yilnlillerle ~abuk ya
p1lan beden harekctleri terlettigi ic;in 
yaglar erir. 

Biitiin bu hareketler bir doktorun 
tahut jimnastik mualliminin tarifi ile 
yap1lmalldlr. 

iiLONCEYE 

Se pet 

Yaz elbiselerinde tektiik goriinen 
sepet orgtisti garnitti.rler sonbahar 
modellerinde pek fazladlr. Elbisenin 
kum~mdan verev, yani buje olarak 
iki parmak eninde kesilen par~alar 

ikiye katlanarak dikilmektedir. Bu 
parc;alarm i~i d1~ma ~evirilince bir 
parmak eninde verev bir kurdele vticu
da gelir. Bu kurdelelerle modelleri go
rtinen elbiseleri slislemek kabildir. 

Oziim likorii 
Kalmca kabuklu ve iri taneli i.iziim

leri se~meli. Salkimlar arasmdan iri 
ve beneksiz taneleri ayirmal1, temiz 
bir tillbentle silerek bir kenara koy
mall. Diger iizilmleri ezerek tillbent
ten s1kmall. 

Bir kilo i.izum suyuna bir kilo ~eker 
kan!?tmnah ve bir kaseyc koymal1. 
Birka~ saat sonra ~eker tamamile eri
yince iki kilo 50 derecelik ispirto ilave 
etmeli. 

Evvelce aymlan \iztim tanelerini 
birer birer alarak ince bir dlki~ ignesi 
lie delmeli ve bir kavanozun dibine 
yerle~tirmeli. ispirtolu tizi.im suyunu 
kavanoza doldurmah, agzrm s1kica 
kapamal1. Dort hafta sonra likor kul
lantlabilir. ikram edilirken likor ka
dehinin dibine tane \izfunden koymag1 
unutmamalldlr. 

Bak1r1 nas1J parlatmah? 
ttstil. kalaylanmI$ tencerelerin ba

klrim k1pkirm1zi ve pm.l pml yapmak 
i~in 100 gram gayet ince dovillmfu;; 
tebe$ir tozu i~ine 12 gram toz halin
de kilktirt kan1?tirmal1. Yilnlti bir !a
nile parc;asm1 bu toza batuarak baklr
lar ovulursa altm gibi olur. 

KA DARI .. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Nesrin! Ylirii, biran evvel bubo
gucu yerden c;1kalrm ... 

Kiz gozlerini biran, onun gozlerin
den ayinruyor ... 

- Yapmayin Bed.ri bey, dizlerim tit-
riyor ... Qok heyecanllyun biraz dinle-
nelim! .. . 

- Ben senden daha ~ok heyecanh-
Jllll! .. 

- Bedri beyl.. 
- Sus Nesrinl.. 
- Bedri bey yi.irtiyemiyecegim, ne 

olursa olsun, ben oturuyorum, benl 
burada yalruz biraklp gidemezsin1z 
ya!.. 

- Nesrin, bu ak~am beni o kadar 
dzdtin kit.. 

Klz; dinlemiyor bile! .. Bir ~am aga
cmm kokilne ayaklanm biikerek otu
ruyor ... Onu da bileklerinden tutuyor, 
~ekiyort .. 

- Bedri bey gelin, siz de ~ada 
oturun, be$ dakika dinlenelim ... 

Zorla oturtuyorl .. Marmara, karoti1-
da sisll bir gok)'tizil glbi duman ~izgi
ler i~inde! .. Yildlzlar parhyor ••• Cam-
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Jann, denizin, ku~larm sesleri. .. Ufuk
lar sislerle ortillii ... Klz, kil~ilk yor
gun ba~rm. Bedrinin omuzlarma dayi
yor. . . A vm;larmm ic;indc onun par
maklanm s1k1yor ... Y\iziini.i !;Iplak ve 
sert derili kollannm tizerinde dola~ti
nyor ... 

- Bedl·i bey bu ak~am o kadar me
sudum ki! .. 

- Sus Nesrin sust .. Utamyorum 
senden! .. Yuzilne bakmaktan korku
yorumt .. 

- Ni~in boyle soyliiyorsunuz Bedrl 
bey! .. 

- Yarabbi! Bu ne ac1 iztirabl .. 
Bedri birdepbire ellerini k1zm elle

rinden kurtanyor. . . Ba~m1 ~am yap
raklannm arasmdan bir hulya gibi 
gortinen denize i;eviriyor.. . Bakiyor ... 
i~i izhrab dolu gozlerle bakiyor ... Ka
hn ve soluk dudaklannda ac1 bir tit
reyi~ ve ~irpmma!.. 

- Nesrin, rica ederim kalk gide
lim... Utamyorum dlyorum sanal .• 
Senden, kendimden, ta~lardan, top
raklardan, her ~eyden utamyoruml .. 

Kurdeleler biribirinin altmdan ve iis
tilnden ge~erek sepet orgilsil gibi orill
mektedir. Birka~ model dercediyoruz: 

1 ve 2 - Mor ltrep maroken
den elbise: Yegane gamitilrti omuzla
rmdan ba~llyarak sirt1 slisliyen sepet 
orgilsild tir. 

3 ve 4 - Ye~il krep romenden elbi
se: BlUzun bir k1snu ve etek plisedir. 
Omuzlan ve belin altmdaki basklar 

Darla§an 
elbiseler 

Y1kanan baz1 elbise, kombinezon ve
ya blUzlann giyildigi vakit daral~ 
oldugu hayretle gorilliir. Bunun se
bebi, fena ylkamp iittilenmesidir. 

<;ok s1cak su ile yikanan kuma~lar 
~ekebilir. Bunlar i9in 9are yoktur. Fa
kat fena titillenmi~ ve bu ytizden dar 
gelen kombinezon veya clbiseyi tek
rar ihk su i~ine sokup islatmah, s1kip 
asmall. Daha nemli iken titti. masas1 
iizerine yaymali. Once enine dogru ge
rerek i.itilledikten sonra boyuna dog
ru ~ekerek iitillemeli. Elbise veya kom
binezon eski halini alir. Eger kombi
nezonlar verev (buye) olarak yaptl
m1~ ise iltillenirken titilyil daima bo
yuna veya enine degil de kuma~m dtiz 
oldugu yerde i.itiiyii getirip goti.irme
li. Bu suretle titillenen ~ey sarkmaz. 

<;~ekleri uzun miiddet dayandirmak i1tin .• 

Bu aylarda vazolara konulacak ~i
~ekler pek mahduttur. Bunlan uzun 
muddet dayandirmak ic;in vazonun 
suyuna bir aspirin, yahut biraz i;ama~ir 
~ividi konulmahdlr. Qii;ekler taze ka
llr. 

Kalk, yti.rii! .. Biran evvel buradan 
uzakla~allm ! .. 

- Nigin utamyorsunuz Bedri bey! .. 
- Nesrin bir ~ey sorma bana! .. 

Y almz rica ederim kalk ! .. 
- Hayll', soyleyin neden utaruyor

sunuz? 
- Ncsrin bilsen, bann. ne bi.iytik 

fenahk yup1yorsun bu ak~am! .. 
Sesi titriyor ... Alm buru~uyor ... Ba

~ru klza dogru ~eviriyor... i~i kara 
gozlerini, klzm, krag !;alrm~ bir bahar . 
<;;i~egi gibi, ti.sti.i pml pml yanan kah
ve renkli gozlerine dikiyor... Ellerini 
uzatarak, onun kti~iik ellerini avu~
lannm arasma ahyor... S1klyor ... 

- Dinle beni Nesrin diyor! .. Bu bir 
heves, bu blr ~ocukluk arzusul .. R\iz
gAr gibi ge~ici, riiya gibi muvakkat 
bir genglik ate~inden ba~ka bir ~ey de
gildir bu akI~! .. f?uursuz bir gi~ bu! ... 
Nesrin sen daha ~k gengsin!.. Qocuk 
denilecek kadar gen!; bir klz! .. Hayatt 
bllmiyorsun, R$kl tamm1yorsun, elem 
ve iztirab hakkmda daha en ufak bir 
filrrin bile yokl .. Senin ya~nda her 
~ocuk boyle. garib, kan~1k buhranlar 
ge~irir... Bunu tabii gormek rn.z1m!.. 
Damarlan kaymyanlar ne yaptiklan
ru bilmezler! .. Unutur gidersin bir 
gftn! .. Fakat bana yaz1k olur, beni b1-
rak, Allah a~kma bana ac1 biraz!.. 

- Bedri bey ben sizi sevlyorum ... 
- Nesrin, yalvanrur sana kalk gi-

sepet orgtisi.indendir. 
5 ve 6 - Lacivert klokcden elbise: 

Gogsti, omuzlan ve sirti kapllyan se
pet orgiisiiniln alti hafif.;;e btizillmii~
tilr. Yakas1 beyaz klokedir. 

7 ve 8 - Mavi ile gri aras1 krepten 
elbise: S1rt1 ve gogsii sepet orgtisiln
dendir. Bluz plisedir. Yakas1, kol re
revleri ve dugmeleri mavi kadifedcn
dir. 

"Neca~i,, pastas1 
5 yumurta, 150 gram i~ badem, 150 

gram incetoz ~eker, bir ~orba ka~1g1 
toz halinde dovillmu~ galeta, yarun 
~orba ka~1g1 tar~m. birer kahve ka~1-
g1 rendelenmi9 limon kabugu, bikar
bonat, ve konyak almall. Yumurtala
rm ak1 telle vurulup iyice sertle~ince 
i~ine toz ~ekerle ezilmi~ yumurta sarr
lan koyarak bikarbonat, limon kabu
gu, targm atillr, telle vurulur. Bir 
mliddet sonra galeta ile makineden 
ge~mi9 badem ilave olunur. Bunlarla 
da iyice kan~tmhr, vurulur. Nihayet 
yaglanm1~ kahba dokillerek tam ka
rar fmnda pi9irilir. 

Havagaz1ndan tasarruf 
Hava gazmdan iktisat etmek i~in 

gaza konulan tencerenin agz1 daima 
kapah olmal1dir. Su kaymyacagi za
man tencerenin kapag1 kapah olur
sa su gabuk is1rur, az zamanda kay
nar. 

Hava gaz1 borusunun muslugu 
da1ma yan a91k olmahdlr. Ocaklarm 
musluklan bti.tiln a~1k olsa bile boru 
muslugu yan ac;1k olursa sarfiyat da
ha az olur. 

Pi~irilen ~ey ag1r pi~er, fakat az sarf
cder ve daha lezzetli olur. 

delim buradan! .. 
- Bunu bilmelisiniz Bedri bey! .. Si

zi c;11gm gibi seviyorum ... G~)zlerimin 
oni.inden biran kaybolmuyorsunuzl .. 
Aylardanbcri hep sizinle, yalmz ~.izin
le, daima sizinle beraberim ..• 

- Nesrin!.. 
- Ya91m belki kilc;ilk olabilir! .. Fa-

kat duygulanm oyle birdenbire bti.yi.i
dii ki! .. Tasavvur edcmezsiniz, sizi san
ki bir as1rdanberi seviyorm~um gibi 
geliyor bana! .. i~imde bilyiiyen, co
~n, k1vnlan tecrti.beli, ate~li ihtiras
lar y~yor... Beynim yamyor!.. 

- Nesrin ac1 bana! .. f;lu tisti.i beyaz
lanan sa~lamna, ~u yalvaran, ihtiyar 
sesime ac1 da sus N esrin I .. 

- Ni.;;in susacag1m, nigin size aci
yacagun, asil siz bana ac1ym! .. Astl 
ben $imdi acmacak bir haldeyim! .. 
Oh Bedri bey; sizi oyle seviyorum ki! .. 

K1z, kti~ilk, ~ocuk ba~rm Bedrinin 
ellerinin iistiine koyuyor... Agllyor ... 
Ellerinden opuyor ... 

- Artik beni b1rakmaym, benden 
uzakla~mayin artik Bedri bey!.. Size 
o kadar all~tim ki ! .. 

Bedri, ellerinin iizerinde aghyan bu 
kii~tik ~ocuk ba$mI, ~enesinden tuta
rak kaldmyor... Sa9lanndan ok~u
yor ... 

- Ncsrin yavrum; sozlerimi iyi din
lei .. inan bana, btitun bunlar ge~ici 
bir heves, muvakkat ve ~ursuz bir ar-
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DA 
IMu~KULLERE CEVAP I 

Y ag lekesi, kurabiye 

T elefon: ipekli i.izerindeki zeytinyag1 

lekelerini un c;1kanr. Leke olur olmaz 
iizerine un, (eger evde yoksa pirinc; unu 
yahut ni§asta da ayni i'.ji goriir) yaymah. 

Bir miiddet sonra un yaglanmca eilkip 
i.izerine tekrar temiz un yaymaI1, leke ta

mamile kayboluncaya kadar bir kac; de
fa bu arneliyeyi tckrarlamah. 

Eger leke eski ise o zaman unu bir 
kap ic;erisine koyarak ate§te kavm arak 

1s1tmah ve s1cak s1cak leke iizerine yay
mal1, leke tamamiylc kayboluncay-... ka
dar tekrarlamah. 

Leke tamamen.kaybolmazsa (ether de 
petrole) ilc siliniz. Ether de petrole hen• 
zinden c;ok c;abuk par1ad1g1 ic;in dikkatle, 
ate§ten uzak ve golge yerde i§ gormeli

dir. 
Unu s1cak koyar ve bir kac; defa de

gi§tirirseniz lekenin c;1kacagm1 zannede
rim. 

2 - Bir iki kurahiye larifi: 250 gram 

un 125 gram tcreyag1, 125 gram ince toz 
§eker bir yumurta almah. T ereyagm1 el
le ezerek beyazlatmah, ic;eri§ine §eker ve 

yumurtayt koymal1, kan§tJrmalt. Biraz 
vanilya, yahut rendelenmi§ limon kabu
gu ile unu ilave ederek hamur yapmah. 
Merdane ile ac;mah, kahve fincam ile 
yuvar1aklar kesmeli, i.izerine az toz ~e

kerle makineden gec;mi§ badem scrperek 

tepsiye dizmeli, fmnda pi!;lirmeli. 
Ozi.imlii: 65 gram tereyagm1 beyazlat

mah, ic;ine 6 5 e;ram ince toz ~eker bir 

yumurta 30 gram kuru iiziim, 80 gram 
un kari!}llrmah. Yaglanm1~ tepsiye tatla 

ka~1g1 ile koyarak fmnda pi~irmeli. 
Peynirli: Ayni miktar tereyagi, rende

lenmilj gravyera peyniri, ve un almah. 
Yag beyazlanmca ic;ine peyniri ve unu 
atmah, hamur haline gclmesi ic;in yogur· 
mah. Merdane ile kalmca ac;mah, par

mak eninde ve uzunlugunda parc;alara 
keserek luzgm fmnda pi~irmeli. 

Beyaz ipekliler 

F uad Ozdel: Beyaz ipekli kuma,lan 

y1kanarak sarard1ktan sonra beyazlat• 
manm c;aresi yoktur. Sararmas1 ic;in yt• 

karken biraz itina etmek icap eder. 1pek
li i.izerine katiyyen sahun siiriilmemelidir. 
Su s1cak olmamahdu. lhk sabunlu su ic;i
ne ipekliyi koymah yikamah ve gene 

1lik su ile c;alkad1ktan sonra golgede ku
rutmal1d1r. Maamafih bazan bu itinala

rm hie; tesiri olmaz gene hafifc;e saranr. 

Harareti teskin i~in 

Zonguldak Bek ii Erkunoglu: T enisten 
sonra hararetinizi teskin ic;in I 0 - 1 5 bar

dak buzlu su, ayran, limonata, gibi ~ey

ler i1rmek dogru degil. Yaptiiimz efora 

gore tabii bol su i<;eceksiniz. F akat bu 
~ekilde degil. Sizin i1rin en iyisi bir limo• 
nu kesip yamektir. Harareti gayet iyi 
teskin eder. 

zudan ba!?ka bir ~ey degildlr. Gozleri
nin igi, gilne~ kadar illk, nefesi bir ba
har ruzgarmdan daha tatll, damarla
rmda kam f1klr f1k1r kayruyan senin 
gibi 19 ya~nda bir kiii;ilk kadln; sac;
lan beyazlanm1~, yuzi.i bur~mu~. i~i
nin ate~i killlenmege ba~lann~ bir ih
tiyan sevemez ... Bu tabia.te muhalif
tir, yapma Nesrin!.. 

- Bed1·i bey; ben sizi seviyorum ... 
- Anladlm kiz1m; bilmiyorsun, kii-

~tiksiin, tecri.ibesizsin de daha onun 
i~in! .. Hislcrini tahlil edemiyorsun! .• 
Senin y~mda her ~ocuk zaten, sa<;la· 
n beyazla~nlara dogru i~inde boyle 
gayritabil bir akl~ hisseder. Fakat bu 
yalanc1 bir akl~, ma.nas1z bir alaka
dir ! .. <;abuk ge~er, unutur gidersin 
bir gti.n!.. 

- Ben sizi Oli.inceye k::dar unuta• 
mam!.. 

- Nesrin; sen dinlemiyorsun ki be-
ni! .. Tabiat kanunlan her {)eye hfiltiJll• 
dlr kiz1m! .. Onun haricinde bir arzu
nun yerinc gelmesine imka.n yokl .• 
Scnin bu hareketin tabhtin kanun• 
larma kar~1 bir isyandir. Henilz bil'" 
miyorsun da haynti onun i~in boyle 
soylilyorsun! .. Hayat gen~lik demelc
tir. Co~an denizler gibi, haykiran f1r
tmalar gibidir gern;lik! .. 

- Ke~ki gcng olmasaydlm! .. 
- Ni~in oyle soyltiyorsun? 

(Arka~1 varJ 
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Bir sinernacile mUIElkat 

Bizim halk en ziyade hangi 
sinema y1ld1zlar1n1 beteniYor .. 

Bizde en ziyade sinemaya kimler 
gider, nas1I filimlerden ho!?lan1r1z? 

-J 

Jeanetta Makdonald 

Sinema ~1Igml1g1 dtinyarun her ta
rafmda oldugu gibi bizde de bi.ittin ~id
detile siiriip gidiyor. Acaba bizim hallr 
en ~ok hangi ylld1zlan begeniyor? .. 
En fazla kimlerdcn ho;:;lamyor? .. Na
s1l filimleri tcrcih ediyor? .. En ziyade 
sinemaya gidenler kimlerdir? .. 

Diln istanbulun filim i;:;lerini elinde 
tutan maruf bir sinemacISI ile bu ba
hisleri konu~uyorduk. Maruf sinemac1 
diyor ki: 

- Bizim memlekette en ~ok begeni
len kadm ylldtz Marta Eggert'tir. Er
keklerden de $arl Boyer ... 

Istanbul sincmac1lan bu lki artis
tin hcrhangi bir !ilmini ele ge~irmek 
i~in biriblrlerile rekabet ederler ... 

Marta Eggert ile ~arl Boyer'nin fi
limlerini biz gayet garip bir tarzda sa
tm almz 

MesalA Marta Eggert bir filim ~evir
mege karar verir ... Yahut $arl Boyer 
Fransaya gelir .. tatil mi.iddeti esnasm
da Fransada bir filim ~evirmek hak
kldtr. 

Daha Marta Eggert filmine b~la
manu§tlr ... Kiminle beraber ~evirece
gi me"huldilr. Filmln rejisori.i karar
la~t1nlmarru~t1r. Filmin mevzuu, ne
rede ge"ecegi, ne kadar sermaye ko
nulacag1 ma.n malfun degild.ir. Ortada 
t.ck bir isim vard.lr: 

Marta Eggert, yahut ~arl Boyer ..• 
Bu tek ishn ilzerine dab.a l~e b~lan
madan biz filmi satm ahnz. Parasmm 
da il~tc birini veririz. 

Billriz kl Marta Eggert, yahut E;Jarl 
Boyer'nin filmi her zaman tutulur, be
genilir. Bir Marta Eggert isml, blr 
~arl Boyer isml, fllmin satm almmas1 
i~in kll.fidir. 

- Halkln b~ka begendigi yild1zlar 
kimlerdir? 

- Halk, bir ytldlzl pek ~ok sever. 
Lakin bir mi.iddet sonra sevgisi aza
hr .. uzun mtiddet halk i.izerinde sev
gisini muhafaza eden y1ldtzlar olduk
~a azd1r. 

Marlene Ditrich uzun mi.iddetten
beli balk ilzerinde sevgisini muhafa
z.:1. etm~ mesut ylld1zlardan biridir. 
Greta Garbo da oyledir ... 

- Zannedersem Frederik Mar~1 da 
blzde "ok tutuyorlar .. 

- 2 sene evvel Frederik Mar~ bizde 
en fazla i~ yaptrrtan erkek artistler 
arasmda idi. Fakat iki senedenberl o 
kadar tutmuyorlar ... 

- Moris ~ovalye? .. 
- Moris ~ovalyenin ilk filimleri ha-

51Jat noktasmdan fevkalade idi. Ar
tist son dcrece seviliyordu. Lakin onun 
da silkscsi olduk~a sarsilml~tir. 

_ Janet Makdonald? .. 
- Bizde en ~ok sevilen yild1zlardan 

biridir. Onun da sevgisi hemen hi!; 
ge~mez .. d.ikkat ediniz, halk bizde en 
~ok gilzel, tatl1 sesli, sevimli yild1zlan 
seviyor. 

Marta Eggertin kazand1g1 ~agbet 
te bundan ileri geliyor. Yalmz Istan
bulda degil, Anadolunun her tarafm
da da Marta Eggert en ~ok i~ yapan, 
has1lat getiren ~ilim ylldmd1r. 

~arl Boyd' 

Sinemas1 olan Anadolunun en kti
~iik kasabasmdan telgraflar almz: 
cAman Marta Eggertin filmini gon
delinlz.> 

Erkeklerden de son zamanlarda Jan 
Kiepura "ok seviliyor, "ok begenili
yor ... 

- Anni Ondrayi da «;ok seviyorlar 
zannederim .. 

- Anni Ondra filimde gori.ildilgtin
den ~ok gtizel bir klzdJ.r. Ben kendisi
ni iyi tarunm. Bebek gibi bir kadm ... 
ilk filimleri i~ yaptl. Fakat son filim
leri zarar verdi. 

- Bizim halk daha ziyade ne gibi 
fllimlerden ho~laruyor? .. 

- ~en filimlerden .. gtizel ~arkllJ. fi
limlerden .. yahut ta iyi oynamm~ hi.i
ztinlil fllimlerden .. mesela. :;;arl Beyer
nin fllimltrinden .. . 

- Sinema seyircilerinln ekserlslnl 
kimler t.c~kll ediyor? 

l 
Marta Eggert 

- Sinema seyircilerinin yiizde sek
scnini gen~ler te~kil ed.iyor. 

- Sinemac1lann dertleri ned.ir? 
- Buhran biiyilk sinema kumpan-

yalanru da sarsm1~tir. Eskiden blr fil
mi satm alrrken onun dortte bir pa
ras1m verirdik. Halbuki ~imdi kum
panyalar buhran dolay1sile fllimin 
hi~ degilse yar1 parasm1 ahyorlar. 
<;tinkil onlara da para lazrm .. 

Buhran diye rejisor, artistler dekor
cular hep alacaklan paramn yansm1 
avans olarak istiyorl~r. Kumpanyalar 
da sinemacllardan yan parayi allyor
lar ... ' 

Sinemac1larm en biiyiik dcrtlcrindcn 
biri de ~udur: Avrupada bir flimi bir 
sinema miitemad.iyen 3-4 ay gO.steri
yor .. ve miikemmel kilr tcmin ediyor. 
Bizde bir 1ilmi iki haftadan fazla gos
terebllirseniz ~kolsun .. 

H.F. 

Gaziantep ~uk esirgeme kurumu Halkevi bah~esinde parlak bir garden 
parti vermi~tir. Bah~e eglencesi ~ok muvaffaJoyetll olmu~tur. Resmlmizde 
tertib heyeti goriinilyor. 

I I I 

:Montro zarefi miinasebetile Sinop hapishanesinde merasim ve rjenlikler ya
ptlm1~tir. llalkevi bandosu da merasime i~tirak etmi~tfr. Yukandaki resimdc 
haplshane ikinci dairesindeki mahk6mlar, mtidilr Aykut (X ~aretli) ve Ilalk
evi ba~kam Mustafa Turan (2) ile blrlikte goriinilyorlar. 

Sahife '1 

K1skanel1k degil, para meselesi 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

Dikranuhi diin sabah saat be~ bu
~uk s1ralannda yataktan kalkarak 
yava~~a odadan ~1km1~ vc ~antasmda
kl iig liray1 km Sargano~a ver~, 

kendisi de o civarqa bir kom~~mna 
gitmi~tir. 

Saat alb siralannda Kirkor knl
klp kansm1 bulamaymca i.ivey k1z1ru 
s1kJ~tirm1~ ve annesinin ii~ lirayi ne 
yapbgm1 sormu~tur. Sargano~ an
nesinin paralan kendlsine verd.iginl 
ve saklamasm1 tenbih ettigmi soy
lemi~tir. Bunun iizerine Kirkor u~ 
lirayi almak i~in Sargano~ tehdide 
b~Iam1~, k1z korkusundan evln alt 
katina inerek mutfak kap1smdan bah
~eye ~1km1~hr. Kirkor da bunu takip 
etmi~tir. 

O s1rada giiri.iltilyii duyan kayna
nas1 bah~eye inmi~ ve Sargano~la 
btiyiik annesi bir olarak iic; lirayi ver
memek i~in Kirkorla mi.inaka~aya tu
tu~mu~lard1r. 

PARAYI ALAl\IAYIS'CA 
Kirkor parayi alamayinca fena 

halde hiddetlenmi~ ve birdenbire mut
fa~n ko~rak ekmek b1~agm1 ahp ka
pmm onunde duran uvey klzt Sar
gano~un omuzuna saplam1~br. Gen~ 
klz yaralanmca bag1rarak uvey ba
basmm oniinden ka~1p sokaga f1rla
mi~ ve dogruca karakola gitmi~tir. 

Eli b1~aklI Kirkor bu defa da kay
nanasmm iizerine atilm1~ ve b1c;agu11 
bir kac; defa da ona saplud1ktan son
ra evin iist katmda bir odaya ~1k
mt~tir. 

Ag1r yaralanan Kayna da bag1ra
rak sokaga ~1krm~ ve kapmm oniin
de dii~ilp kalm1\)tir. Bu giirilltiileri 
duynn kom~ular yeti~i~ler, o Slrada 
Saragano~ ta karakola hnber verdi
gmdan polisler gelmi~lerdir. 
Sargano~ ta · karakola haber verdigin
den polisler gelmi¥crdir. 

Yarall ihtiynr kadm oldugu ycrde 
(Slmii~tilr. Sargan~ hastaneye kal
dJ.nlm1~t1r. Vaka derhal milddeiumu
milige bildirilmi~tir. 

KATiL YAKALANIYOR 
Bundan sonra polisler katil Kirko

ru aramaga ba~lam1¥ar ve cvin iist 
katmdaki odaya girdikleri zaman onu 

lspanyada harp 
'(Ba~ taraf1 birinci sahifede) 

milrekkep bir kuvvet te~kil etmis ve 
bu kuvvetlerin bir c;ok kasabalan ~ap
tederck sivil ahaliye silah dag1tm1~ 
oldugunu soylemi~tir. 

Bu adadaki Plama ~ehrinin ihtilal
cller tarafmd~:m son derece tahkim 
edilmi~ olmasma ragmen yakmda tes
lhn olacag1 zanncdilmcktedir. 

40 iHTiLALCi YAKAI.ANDI 
Madrir 17 (AA.) - Santander 

~Iklannda hilkumet tayyarelerinden 
biri kirk ihtilftlciyi nakletmekte olan 
ve bunlan karaya ~1karmak iizere 
bulunan bir motOrbotu teslim olma
A"a mecbur etmi~tir. Motorbot, San
tander limanma dogru yol almaga 
mecbur olmu~ ve i!;indekiler orada 
eslr edilmi~lerdir. 

Granada ve Cordobaya dogru ilerlc
mekte olan hi.ikumet kuvvetlcri, yol
lan iizerinde bulunan bir ~ok kasa
balan zaptetmi~lerdir. 

Hendaye 17 (A.A.) - Bi.iyilk ha
cimde bir harp gernisi di.in a~m 
Frans1z kara sulan yakmmda ve Hen
d~~e pl!lj~ kar~1smda goziikmil~ ve 
bilahare Ispanyaya dogru yoluna de
vam etmi~tir. Asilerc ait Espana zirh
lISl oldugu bilahare anla~lan bu ge
mi, saat 18,30 da Saint Sebastien 
a~1klanna varm1~ ve toplanm ~chre 
~evirmi~tir. Gcmi saat 20 de daha 
ate~ a~mam1~t1. 

Donen rivayetlcre gore asilei: bu
gUn gerek karadan, gerck denizden 
Sensabastien tizcrine biiyilk bir ta
arruzda bulunacaklard1r. 
fNGiLtz MiLLETiNiN M0ZAHERETI 

Londra 17 (A.A.) - i~i ve ko
mtinist partisinden, sendikalar tc~i
lAtmdan ve daha muhtelif birlikler
den on be~ bin ki~inin i~tirakile di.in 
ogleden sonra Trafalgar meydamn
da yap1lan biiyiik bir niirnayi~ esna
smda hiikumctin i~izlerc kar~1 ta
kf p cttigi politika protcsto edllmi~ vc 
ccesur ve azimka1"> milcadelesinde 
ispanya milleti ile ispanyn hilkume
tine ingiliz millctinin miizahcretinl 
g0steren bir kar:ir surcti kabul olun
mu~tur. 

K.irkorun oldiirdiigu kaynanas1 Kayan 

da karnmdan ag1r yaral1 olarak bul
mu~lard1r. Kirkorun a~ag1da cinayeti 
i;:;ledikten sonra ~a~kmhkla iist kat
taki odaya gittigi ve saklanmak f~in 
oda kap1s1m i~criden kilitlemek ls
terken tela~n yerc di.i~iip clindeki 
bH;agm karnma sapland1g1 anla~l
nu~tir. 0 da bastaneye kaldmlm1~llr. 

Miiddeiumumi muavinlerinden B. 
Ka~if tahkikata el koymu~tur. Kirko
run yaras1 ~ok agir oldugundan ken
disine hastanede ameliyat yap1lm1~ ve 
ifadesi almamam1~tlr. Yalmz diger 
yarall gen<; k1z Sargano~ if ade ver
mi~ ve vakay1 yukanda yazd1g1m1z ~e
kildc anlatrm~tir. 

K0)1$ULARDAN IliRiNiN iFADESt 
Cinaycti ilk defa gorcn o civarda 

ynzmac1 Artin di.in bir muharririmi
ze vakayi l?Byle anlatrm;:;tir: 

- Saat 6 51rnla11nda Kirkorun 
evinden bagirmalar duyduk. Dogii~li· 

yorlar zannettik. Ben d1~ar1ya ~1ktp 

bakmak istedim. O surada pencere
den bakan kanm sokakta madam Ka
yananm kanlar ic;inde bag1rd1gu11 
gormi.i~. Bana haber verdi. Ko~tum 
Kayanayi kucakladnn. Kadmm ol
mek i.izcre oldugunu gori.ince hemen 
oraya yatirarak karakola ko~up ha
ber verdim. i~elide nelcr oldugunu 
goremedik. 

Olimpiyad mektubu 
(Batf taraf1 5 inci sahifede) 

aldJ.f;l paSl iyi kullanarak iki beki at
Iatb. K~eden bir vuru¥a beraberlik 
sayiSlm yaptI. Norvec;li scyirciler elle
rindeki bayraklan ac;m1~ tczahiirat 
yaparlarken aym adam arkadan lkin
ci sayiy1 da bir iki dakika sonra yapa
rak tak1mm1 galib vaziyctine soktu. 

iyi oynad1,klan halde maglllp vazl
yetine dii~en Polonyahlar bu gol us
tiine co~tular. Sagdan soldan has1m 
kalesini s1kt~1rdllar. Attlklan bir c;ok 
~titler kalenin pek yaktmndan d1~~m 
gitti. iki ~iitleri de kale diregme c;ar
parak geri dondii. Onlar bundan yil
mad1lar. Gee; oldu, fakat gii~ olmad1. 
Birinci devrenin sonuna dogru gene 
sol ac;1klan vas1tasile beraberlik golti
nii yapblar. Birinci devre, bu ~ekilde 
2 - 2 bcraberlikle bitti. 

ikinci devrc: ikinci devreye Polon· 
yahlar biiyilk bir enerji ile ba~ad1lar. 
Fakat ne yaz1k ki sonunua maglUp 
dii~tiller. Ne yaz1k ki dlyorum: <;iinkii, 
i;ok iyi oynay1p ta gal atamamak, 
sonra da talihsizlik eseri gal yiyip te 
sahadan maglup "1kmak, degil oyun
culann, benim gibi seyircilerin bile 
camm s1k1yor. i~te Polonya da boyle 
oldu. 
B~tan b~ hakim oynadJ.gi ikin

ci devrede, sudan yedigi blr golle 3 - 2 
maghip olarak bayragm1 ~eref diregl
nc c;ektirmekten mahrum kaldi. 

Boylcce Norve"liler, iic;iinciililgi.i 
hakk1 olmadJ.klan halde knzanm1~ ol-
dular. Ahmet Adem Gogdiim 

Bir Alman mecmuas1 TOrkiye 
hakkmda fevka!ade bir 

nOsha ~1kard1 
Berlinde ~1 cEuropaische Revue> 

Tilrkiye hakkmda fevkalllde bir nilsha 
~1karm1~tir. At.atilrkiln gilzel bir resmi 
bulunan bu ntishada Falih R1f1n Atay, 
Receb Peker, Rudolf Nadolny, Gott
hard 1:asch~, Omer Celru, Sarni i~
pay, N1had Iyriboz, Franz Schmidt 
Dumont, Miimtaz Pazl1 Kaplan, f?ev
ket Si.ireyya, Gottfried Aschmann, Es
ma Nayman, Avni Ba~man, Annmaiie 
von Gabain'in makaleleri vardlr. 
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Sa ray ve Bab1Allnln I~ yQzQ 
Yazan: SOLEYMAN KANI IRTEM - Terciime iktibas hakk.1 mabfuzdur - Tefrika No. 737 

sene 
~imdi 

sUrUncemede b1rak1lan i~ter 
bitirildi 26 saatte gOrUIUp 

Rusya ~anrun te~bbiisti lle ilk de
ra La.b.eyde toplanan sulh konferan· 
sma gerek Fransa, gerek Osmanll 
devletleri ~tirak et~erdl. Bu kon
ferans diplomatik ~arelerle hallolurur 
nuyan ars1ulusal ihtilafian dostane 
bir ~ekilde halleylemek iizere 1899 tem
muzunun yirmi dokuzunda imzala· 
nan bir mukavelE!Jlame ile LA.heyde 
:laiml bir hakem divam kurulma.suu 
kabul eyle~ti. 

Fransa ile OsmanlI devleti arasm
:iaki ihtilaf ta bu tarihten az zaman 
~nra tam bu divanda hallolunacak 
Jir ~ekil alrm~tl. 

Gariptir ki iki taraf~a da. ihtilMm 
ya arada tayin olunacak hususi bir 
lakeme tevdi olunmak yahut bu Lahey 
hakcm divanma arzedilmek suretile 
h.alli hi~ di.i~iiniilmedi. Acaba bu ne
:ien ha tira gelmedi? 

Yahut hat1rlara geldi de bir sebeple 
lundan c;ckinildi mi ki bu ~ekil hi~ ka
e almmadl? 

Biz bunu ~u sebeplere atfediyoruz: 
Bab1:1li ihtilaf alevlendigi sirada bu 

v-oia doki.ilmek isteseydi hakemin mu
mvelelere ve ilamlara gore bir hiiktim 
rermesi ihtimali ka~nsmda kalnu11 
)lacakh. Bu da hassaten Lorandoya 
)ara vermegi arzu etmiyen Abdi.ilha
nidin ve miirekkeb faiz miktarlanru 
pek aldatmaca bulan Bab1alinin he
>abma uyarnazd1. Frans1z donanma
nnm hareketinden sonra ise tabil bu-
1a imka.n kalmanu~tI. Fransa ise bu 
volda hareketle zayI.f bir devlet - hu
rusile bir ~rklt mi.i.sliiman devleti! -
mr~1smda kuvvetli, bi.iyiik hristiyan 
ievletlerin fl?lerine hi~ gelmiyecek bir 
nisal gosterrni~ olurdu! Hususile mii
.. sseselere ait taleplerini bu ihtilaf ara
nna stlo.~t1rm.a51 pek manasiz ve yer
;iz gori.ilebilirdi! 

Her ne hal ise, ~imdi Fransa Bab1a.
iden ~ noktalarda da kati bir tesll
niyet istiyordu: 

Frans1z tabiiyetinde veya himaye
nndc bulunan kongeregasyonlara alt 
Q'e layi.k mekteplerin, gene bu durum,. 
ia olan hastane, eytamhane ve mabet
erin kanunt mevcudiyetlerinin devlet-

dig! maltlmata gore padi~ah esasen 
Fransayi memnun etmege taraftardlr. 
Ancak Osmanll hazinesinde para fik
dam buna en biiytik engel oluyor.) 
denilmek suretile Frans1z siyasetine 
bir koltuk degnegi bile uzatJ.lnu~tII 

Bu durumda ba~ka ~are bulunama
d.Igi i~in Bab1aU Lorandonun alacagi
ru 1897 denberi iddia olunan miktar 
ilzerinden faizlerile - yani iic; yilz lark 
dort bin lira olarak - kabul etti. Fran
s1z tabiiyetinde veya himayeslnde bu
lunan mektepler, yetimhaneler, hasta
neler, mabetler hakkmdaki ihtllAflar 
ile Musul patrikligi meselesi de Fran
s1zlann arzusu dairesinde ve sefaretin 
Bab1aliye verdigi formilller mucibince 
hal ve intac edildi. 

Yalruz Fransa yeniden kurulacak 
mi.iesseselere ait olarak Bab1alice ser
dedilecek itirazlar ic;in iki ay mi.ihlet 
tayin ct~ti. Bunun Bab1alinin iste
digi gibi alti aya iblagma muvafakat 
edilmek Fransa hariciye nezaretince 
bi.iyiik bir fedakarhk sayikhl 

Fransa eskidenberi bi.itiin katolik 
miiesseseleri ilzerinde kendisinde bir 
himaye hakkl tasavvur ederdi Sonza
manlarda Avusturyamn ve italyamn 
te~ebbiisleri Fransayi boyle umurill bir 
himaye hakkl iddias1m biraz tahdid 
eylemege sevketmi~ti. 

Bunun i~indl ki bu defa kanunt 
mevcudiyetlerinin tanmmasi istenilen 
miiesseselere ait olarak Bab1aliye ve
rilen dort defter de dogrudan dogru
ya Fransa tabiiyetinde veya himaye
sinde olanlar sa~tJ.; Bab1~ll de 
yalruz bunlan kabul eylem~ti. 

Hariciye nezareti biitiln bu nokta
lara muvafakatini bir takrir ile Fran
sa sefareti miiste~ tebl~ etti. 

Lorandonun alacagi 344000 ve Tubi
nlnin alacag1 162000 lira olmak i.izere 
tcdiyeleri hti.ktlmet~e taahhiit edildi. 
Bu miktarlar i~in giimriik iizerine ve
rilen kambiyaller ayru gilnde tanzim 
ve imza olunarak Fransa sef are tine 
gonderildi. 

26 sene siiriinc>£mede b1ralolan ~ler 
."?imdi 26 saatte glSrfilftp bitlrild.11 

Biitiin bu i~Ier gorilldtikten, Fran-

saya istedikleri tamamen verildikten 
sonra hariciye nazm Tevfik pa~a 
Fransarun Midilli adasma asker ~lkar· 
mi~ olmasmdan dolayi sefaret miiste
~n Bapst nezdinde ~yette bulun
maga siyaseten li.izum gordill 

Fransa sef are ti baf} terctimaruru c;a.
girtarak ~ tebligde bulundu: (Amira! 
Caillardm Midilllye bir milfreze 
asker ~1karmak, giimriigu ~gal 
etmek, telgraf memurlanru tlli'k~e 

muhabereden meneylemek yolundaki 
icraatl hiikllmeti seniyeyi hayret ve 
teessiir i~inde b1r~ll'. 

Bab1ali amiralin bu hareketlerini 
ancak Fransa hiikfunetinin taleple
rine kendisini ho~nud edecek hal ~e
killeri verildiginl bilmemesile tef sir 
ediyor. 

Hiikllmeti seniyenin bu icraatt ~im
diye kadar protesto etme~ olmasi 
.ancak amiralin boyle bir vukufsuzluk~ 
i\!inde bulunduguna htikmeylemesin
den ileri gelJ:nic?tir. (!) Yoksa hiiku
met bunlan diplomas! teamiillerine 
bir muhalefet ve devletin haklarmat 
beynelmilel muahedelerle temin edil
mi~ tamamiyetine bir taarruz addey
lerdi. 

Bu sebeple hiikumeti seniye Fransa 
h iikO.metinin askerin gekilmesi ic;in 
amirale acele emir verilmesinde ve bu 
hadisenin Slhhati ve~hile yani Fran
sa ile arniral arasmda telgraf muha
beresinin tesadiift olarak inkJ.tamdan 
tahaddiis etmil? bir suitefehhfun neti
cesi oldugunun halka bildirilmesinde 
isar eder.) 

Paris Osmanh sefareti miistc~n 

Nabi bey de hariciye naz1n Delkase 
nezdinde ayru ~ekilde bir miiracaatte 
bulundu. 

Delkase Babruinin bu garib tebll· 
gi hakk.mda Nabi beye klsaca i;iu ce
vab1 vermekle ikti!a etti: 

(Hariciye nezaretinizce istanbul se
faretimize yap1lan tebligatm irade ile 
teyid edildigl anl~1hr, anla~J.lmaz aml
rale Midilliden hareket etmesi emri 
verllecektir. Amiralin hareket1 padl· 
~n elindedir.) 

'(Arkasl var) 
;e tamnmas1; bu mi.iesseselerin, husu• -llllUIUIUllllllDHWt.lllllUUllllUJllUIDlltwlllllllllllllllllWJOJtlllllllllllmlltlUlllllllllllDJJlllllllllRTIUlllHlll-IMlllH_llll_ 

nle 1894 - 96 Ermenl igti~a¥annda 

:iarap olan veya hasara ugnyanlan
cun in~asi, tevsil, tamiri hakkmda fer
:nanlar verilmesi; bunlann emla.k ver· 
~si ve e~asmm gi.imrilk riisumu mu
lfiyetlerinden istifade etmeleri; Mu
rul Keldanl patrigi Emmanuel Tho
:nasm hilklirnetc;e tamndlgllll g<S&
teren beratm hi~ bir kayid ve ~arta · 
:Abl tutulmamak suretile derhal ve
rilmesi. 

Bunlan BabiAliye bildiren Fransa' 
Jefaret miiste~an (yeniden vakt ola.
~ak siiri.inccmelerin Fransa. hiikfun~ 
tini tevessi.il ettigt cicra tedbirlerinf> 
~eni~letmege ve metalibi arttmnap 
sevkeyliyecegini) de haber verdi. 

Avrupa kabinelerinden hi~ birisl 
:dy-aset tarihtnde misli bulunn:uyan bu 
tiareketinden dolayi Fransayi takblll 
Ue Bab1filiye yard.Im etme~, degu b1r 
lnsaf borcu, bir siyaset icab1 olarak ta 
muvaflk gormemi~lerdi! 

Qtinkii yann kendilerinin de bu yol
:ia ihtilaflarlnl aym ctazyik ve lcra 
tedbirlerine• miiracaat ~lile halley
lemelerine y~l a~tlnn~t Bu yumruk 
!lyaseti tam kuvvetine gt1venenlet1n 
tutacaklari yoldul 
(Padi~hm taahhiitlerini tutmasm· 

da hepimiz alakadanz.) diye bilyftk 
biikumetlerden Fransayi bu hareke
tinde te~ci edenler oldul 

300 milyon miisli.imanm ve hassa
ten Abdtilhamidin dostu Almanya 1m
paratoru bile hi~ ses gikarmad.I. 
Hatta Al.manya hariciye nezaretince 
Fransamn Berlin elgisine (Almanya
nm Akdenizde birinci derecede ve 
:iogrudan dogruya iltizam edeceA:f 
menfaatler yoktur. Midilll ~gallnin 
muvakkat olacagm1 bildiren Fransa
nm niyetine itimadlmiz vardlr. Yalmz 
Frans1z donanmasmm Osmanh sula
rmda faaliyetinden fikirlerde h8.Sll. 
)!acak galeyanm baZI taraflarca '(Rus
ya m1?) istismar edilmesinden korku
ur. Baron Mare~alin istanbuldan ver-

Ynnanistanda diktatorlii.k ili1m lizerine ilk giinler siikllnetl muhafaza f~ 
Atina sokaldannda dolafllll siivarl miifrezelerl 

Gaziantepten giizel ild maru:ara: Solda Alleben deresi aga~lal' anwndan biyle 
akar, sa(da Kavakhktan bir goriinilf 
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Yakaetkt•n ltartala gitmck hiia 
mOhim bir meseledir 

Her1eyden evvel otobiis seferlerinl 
etmek laz1md1r 1slah 

Sene~erdenberi Yakaclk ile Kartal 
arasmda muntazarn nakllye vasitas1 
temin edileme~tir. Bu sene otobi1s 
Sahipleri blr araya gelerek, Kartal 
btlediyesinin de zor.ile bir nobet usulii 
tatbik etmi~lerdi. Fakat bu usul son 
birka~ giin i~inde bozul~tur. 

Yakaclk kOy odas1, Yakaclktan Kar
tala kadar otobi.islerin 15 kuru~ alma
snn pahall bulrn~ktad1r. KCSy odasma 
gore, ucuzlugu temin etmek l~in, re
kabet kaidelerinden istifaded.en bas
ka ~are yoktur. Her ~eyden evvel n~ 
bet usulilni.i 1mlchrmall, ve otobiis sa
h..pleri biribirlcrHe slkl bir surette re
ka.bete giril;Juelldir. Neticede otobtis 
ucretleri ucmllyacaktlr. 

Filhakika .iakac1k koyiinde notet 
usulU kald.Iril1:gi ic;in boyle olm~tur. 
Ka~ giindenbcr! otobti.sler adam b~
na Kartala 5 kur~a yolcu taf}rmakta
dlrlar. Fakat Kartalda nobet usuli.i cari 
oldugu i~in, Yakac1ga 15 ~a gidil
rnektedir. Yakac1kta nobet usuli.tniin 
bozulmas1, iicretleri d~iirmii."?tt.ir. Fa
kat seferlerdeki eski intizam kalma
m1~t1r. Evvelce otobiisler trenlerin ha
reket saatlerine gore Yakaclktan kal
karlardl. Yolcu olsun, ohnasm, oto
biis hareket etmege, mecburdu. ~imdi 
boyle degildir. Be~ kuru~a kalkan otc
bti.slerin dolmasiru beklemek laZlffi
dir. Bu miiddet zarfmda, Kartaldan 
trenler de hareket etmektedir. 

Hasill bir~ otobtis sahibinin bir 
araya gelerek bir karar verememesi 
yiiziinden, Yakaclkta oturanlar bu se
ne Yakac1ga geldiklerine ~k p~man
dn·lar. Eger otobils seferlerJ yoluna gir
miyecek olursa, gelecek sene Yakaclk
ta oturanlann miktan pek azalacak
tll'. Bu yilzden, istanbulda suyu ve ha
vas1 ile me~hur olan bir sayflye yeri 
de sonecektir. 

Her nedense Y akaclk ile Kartal a
rasmda nakliye I:?Ieri mi.ihim bir me
sele haline girmi~tlr. 

Bundan birka~ sene evvel, otobti.s fi
atleri daha pahall id.1. Ad.am ba~a 

50 k~ almmil. Sonra, bu hatta faz
la otobiisler peyda oldu, rekabet yn. · 
ziinden fiatler 10 kuru~a kadar d\i.t
tii. Sonra yine yi.ikseldi. 

Hele son giinlerde, vaktile vapurcu
lar arasmdaki rekabeti hatirlatacak 
~ekilde bir rekabet b~ gosterdi. Yu
kanda yaid1guruz gibi, boyle rekabet 
devrelerinde fiat ucuzlad.Igi gibi, inti· 
zam da bozulur. Herkes ne vakit ve 
ka~ ~a hareket edeceginl l?a~mr. 

Yakac1k sayfiye yerinin ~af1 ic;in 
her ~eyden evvel, bu nakliye yolsuzlu
tuna bir nihayet vermek Iaz1mchr. 
Bu, vaktile di.iljliinillmiil?tii. 1907 sene
sinde M. Hilgnen Kartaldan Yakac1ga 
kadar bir hat uzatmak i~in bir proje 
yaprm~t1. Bu projenin tahakkuk etme
sine imkan hastl olamanu~tlr. Qtinkil 
bir sene sonra me~rutiyet ilan edil- I 
mi~, bu projenin hazirlanmasmda bil
ytik bir rolii olan nafia miistesan Ce- 1 

mal de ittihat ve Terakki part.isl tara
fmdan vazif esinden uzakl~tlrtlm1l?t4 
Bu yiizden Kartal - Yakac1k iltisak 
hatti projesi de yilz ilstti kalrm~ ... 

Vaktile bu hat yap1lm11? olsayd1, bu
giinkil nakliye dertlerile kar~ll~rm
yacaktlk. Maamafih Yakac1k - Kar· 
tal arasmdaki yol, otomobil ve otobti.s 
seferlerine ~ok miisaittir. Gelecek se-
- e yolun asfalt olarak yapilmas1 ii;in 
vllayet bti.t~esine 25 bin lirallk tahsi .. 
sat konulmu~tur. Bu itibarle, asfalt 
yol varken, Hiignenin projesini hatir- ' 
liyarak, bir tren yolu yap1lmasma Iii· 
zum yoktur. Her ~eyden evvel mun
tazam ve ucuz otobiis seferleri temin 
etmek lAzrmdlr. Fakat bugiinkii oto
biis sahiplerinden bunu beklemege im· 
kftn yoktur. En iyisi, Devlet demiryol
laruun Yakac1k - Kartal arasmda oto
biis seferleri yapmas1dlr. Hatta amudl 
olarak tnen bu yo!, l?imcndifere rakip 
olmaktan ziyade, kar getiren bir yol
dur. Hatta yolcu ta~1yan bu yolun nak· . 
liye i~ni de Devlet demiryollan uze
rine alrrsa, YakaClk sayfiye yeri <;ok 
inki~af edecektir. A. 0. 

Merinoslar ~ogahyorlar 
K1v1rc1k koyunlara suni tohumlama 
usulile Merinos a11s1 verilmektedir 

AJman,yadan ptirtilen M.mo. k~Janndan blri ve Merinos mUf.MamSJ Fahd 
""' .. - Arm kiylfiler arasmda ~a.ken 

1zmir (~) - Bursa, <;anakka- Merinos miitehassIS1 Fahri Arasm 
le ve Btga havalisinda Merinos kuzu.. riyaseti altmd.a sunt Merinos tohum-
lannm yet~tirilmeslnde milhim mu- lamasi. i~in 15 ~ bir baytar heyetlf 
vaffakiyetler elde ed.11~. Karaca- Merinos mmtakasmda ~tachr. 
bey havalisinde yeti~irilen 10,000 Me- Bilttin koyler gezilerek yeti~iricilerla 
rinos kuzusundan b~ka, bu sene halk halkm elindeki klvirclk koyunlara 
ellnde bulunan klvirclk koyunlara sun! tohumlama usullle Merinos ~ 
tatbik edllen sunt tohumlama ameli- verilmekted.ir. Koyliller, Merinos ku-
yesi sayesinde daha 10,000 Merinos zulanna biiyiik ragbet gostermekte-
kuzusu dogacaktll'. Bir senede 20,000 dirler. Qi.inkii gerek et, gerek yUn tti-
Merinos elde edilmesi miihim bir mu- barile Merinoslar, yerli koyunlardan 
vaffakiyettir. c;ok ti.stiindiir ve koyliiye, biiyiik fay-

Almanyadan getirtilen Merinos koc;- dalar temin etmektedir. 
lanndan elde edilen kuzular, lklimin Baytar heyeti, gecell gilndiizlii ~a-
butiin tahavviillerine dayamkll ola- h~makta ve verimi, fevkalade bir de-
rak yeti~iyorlar. E!"vvelce Macaristan- reccye ~1karmak i~in gayret goster-
dan get1rtilm4! olan Merinos ko~ ve mektedir. Be~ ay sonra elde edilccek 
koyunlanndan elde edilen kuzular Merinos kuzulannm 10-15 bin arasm-
iklim.e uymachklanndan 1asa bir za- da olac$ kuvvetle tahm1n edilmek-
manda miirdolm~lard.I, Al.manya Me- tedir. 
rtnoslanndan elde edilen verim, tah- Bunlardan bir ka~ sene zarfmda 
mtnin fevkindedlr. vii?: hinlPrCP Merinos vetistirilecektlr. 
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Bir sabah, giyinirken, Finch ~gi
na sordu: 

- Biz hie; a~lk oldunuz mu? 
1 

- Evet. Fakat hie; bir netice ~uana
d1. 

- Tabit Qiinkii a~kta insan usul 
sayesinde muvaffak olur. Beni dinle
yiniz. Ben oyle bir usu! buldum ki 
ba~ka bir f1rsat ~1karsa ihtimal ki i~i
nJze yariyabilir. insan a~ oldumu, 
muntazam bir program dairesinde ha
reket etmelidir. Anladnllz rm? 

- Hayn-, efendim. 
- Ho~umuza giden bir ·kadm bul-

duk mu, her ~eyden evvel ona aglk 
ag1k bakmallyiz. 

- Olmaz, efendim. 
- Beni dinleyiniz. i1k haftas1 yap1-

1ltcak f$ey ona uzaktan bakmaktir. 
Gozlerimiz iizerine dikilmeli ve kadm 
bizim kendisine hayran kaldlgirmz1 
anlamahd.Jr. iklnci hafta, rnektup yaz
rnak icab eder. Her giin bir mektup. 
Ugiincii hafta gigek yollamah. Her sa
bah bir demet gigek. · Dordiincii hafta 
elmas ve saire gibi kiymetli hediyeler. 
Be~inci hafta yemege davet ve balo. 
Altmc1 hafta izdivag teklifi. 

Hizmetgi usturayi bilemekte devam 
ederek: 

- Usuliiniiz biraz kan~Ik gibi go
riiniiyor bana, dedi. Bizim koyde, Pi
telburn'da ftdet kadma refakat edilir, 
ona ufak bir hediye ahmr, kurdelft. 
filan gibi bir ~ey. Ertesi giini.i beraber 
gezmege gidilir' opii~iiliir. 

- Bu sizin dediginiz kiictiik bir ka
sabada olur ama Londraya uymaz ... 

tki giin sonra, Finch ~gma her 
giin Novelty Theatreye mis Parker na
nnna bir demet gill gotiirmesi iCin 
emir veriyordu. 

- Anladm ya, John, diyordu. U~iin
cii haftadayiz. Ne giizel klz. Ne fevka
IA.de oynuyor. iki haftadlr, her ak~am 
tiyatroya gidiyorum. Beni be~ defa 
1y1den iyiye gordii. GOrseniz sizin de 
ho~unuza gider. 

- Euna ~iiphem yok, efendim. Bir
az evvel mister Galloway telefon etti. 

- Vay, amcam Londrada ha! 
:Amerikada pantalon asklsl ticareti

le me~gul olan amca arada Londraya 
kapag1 atar, kendisini tamtmadan gti
zelce eglenirdi. Fakat Finch amcamn 
bu eglencelerden birinde bir kadma 
tutularak onunla evlenmesinden pek 
korkuyordu. 

Korktugu da b~ma geldi. C\inkil 
amcas1 ile opii~tiikten sonra bahiB he
men evlenmeye intikal etti. Amcas1 
1oyliiyordu: 

- Benden ya~ll adamlar bile evle
niyorlar. 

- Senin de niyetin mi var amca? 
- Neden olmasm? Giizel, gen~ bir 

kadm tamdlm. Tiyatroda oynuyor. 
Sen tamyorsun? Mis Parker. Finch ild 
kath bozuldu. Elden hem amcamn rni
ras1 gidiyordu, hem giizcl klz gidiyor
du. Kekeledi: 

- ~yle uzaktan bir gormii~tiim, 

dedi. 
- ~imdi yengen olursa yakmdan 

da tamrsml 
Finch soguk terler dokiiyordu. 

~¥-4 

Ko~ ko~a eve geldi. Derhal Johna 
tiyatroya iig demet ~leek ile bir kol 
saati bir de kilc;Uk saksonya bir hey
kel gotiirmesini emretti. Programm1 
tacil etmek mecburiyetinde idi. Amca
silc miisabakada birinciligi kendisi 
kazanmak istiyordu. Demetlerin ara
sma, goze garpacak surette bir mek
tup sik1~brdI ve gen~ ~rtisti Carlton 
otele supeye davet etti. 

Gece saat on birde otele gitti. Fa
kat gece yansma kadar gen<; artisti 
beyhude yere bekledi durdu. Art1k 
iimidini kesince, meyus ve per~an bir 
halde eve dondii. i~inden buttin ka
dmlara kar~1 lanetler yagdmyordu. 

Geng kadmm randevuya gelmeme
sine o kadar lozm1yordu. Qiinkti cid
cll bir mani ~lkma.sI ihtimali vard1. 
Fakat ii<; demet ~i~ege, bir altm kol 
saatine ve bir saksonya heykele Iakayd 
kalmas1 Finchin nazannda affolun
maz bir kabahat te~ ediyordu. 

Evin kap1sm1 magmum ve sinirli bir 
halde ac;ti. Salondan bill-fir gibi bir 
kadm kahkahas1 firhyordu. Bu saatte 
kendi apartrmanmda bir kadm bulun
masi onu hayretler iginde birakt1. Sa
lon kaplSlnI agt1. Hemen John yerin
den f1rhyarak efendisini kar:;;1lad1. 

- Bu saatte geleceginizi zannetmi
yordum, dedi. 

Kadln sesi: 
- i~m do~sunu soylesen daha fy1 

edersin, John, dedi. 
Hizmetgi bir kenara ~ekildi. Efen

disine soruyordu: 
- Size kar:um takdim edebilir mi-

yim? 
- Ne dediniz? Kanmz nu? 
- Evet, bugtin evlendik. 
Finchin agzi a<;Ik kalnn,ti. Yen! 

gelin tatll bir tebessumle: 

- Sizinle mii~erref olduguma pek 
memnunum, diyordu. Bana <;i<;ek te 
yolladlmz. Pek lt'itufkArbk ettiniz. 

Finch artlk kendisini zaptedemedi: 
- Hi~ olmazsa gelemlyeceginlzi ba

na haber yolhyarak otelde bekletme
meliydiniz, dedi. 

- Bugiin tiyatroya gitmemi~. 
Davetinizden haberim yoktu. Evlenme 
merasiml i~in bugtin izin aldlm tiyat
rodan. 

sonra pek tatll bir tebessumle dell
kanlmm yuzi.ine bakarak: 

- timid ederim ki ~k beklememi~
sinizdir? diye sordu. 

U~k: 

- Miisaade ederseniz size izahat 
vereyirn, diyordu. Sonra, cevab bekle
meden ilave etti: 

- Kanm ile eskidenberi ta~nz. 
Aym kasabadamz. Ben Londraya gel-

• KARA YELKENLi KADIR&A • 
• Yazan: !SKENDER F. SERTELLi 

Gemiciler bu haberi almca sevinmi~
lerdi. Yola ~lkmak i<;in nihayet bugi.i
nii bekleyen levendler ~imdi sevin~ ve 
ne~'e ii;inde biribirlerine b~arak gti
lii~ilyorlardl. 

Yunus reis Kara Allyi kendi gemisi
ne diimenci olarak al~tI. Kara All 
canm1 oltimden esirgemez, cesur, atil
gan blr denizciydi. 0, Yunus reisi az 
m1 oltimden kurtarrm~t1!. Yunus on
suz, o Yunussuz yapamazdI. Kara Ali 
eger Yunus reisi bu, sefer haz1rllgmda 
i~ ba~ma gegmemi~ olsaydl- evine i;e
kilip oturacak ve ba~ka bir i~le me~
gul olacakt1. Denizcilikten bezmi~ti ar
bk. Fakat, Yunus reisin hat1n btiyilk· 
ti.i: 

- Ben sensiz yola ~Ikamam!. 
Deyince Kara Ali derhal gev~emi~, 

eski karanndan vaz gei;erek Yunusun 
gemisine gelmi~ti. 

Reis, Kara Aliye giivertede ~u emri 
vercli: 

- Benim yemi~lerim yolda bana cep
hane kadar Ia.zundir. Bu kiifeyi kendi 
elinle kamarama gotilr!. 

Kara Ali goziiniln ucu ile reisin yti-

No. 66 • 

ziine bakarak: 
- B~iistiine aslamml. 
Dedi. Ki.ifeye sanldl. 
- c;<>k agrrrm~ be .. 
Diye rmnldanarak etrafma bakm· 

dl. 
- Ahmed, gel tut ~un bir tara- · 

fmdan da sen. 
Gemicilerden biri ki.ifeye yakl~1 .• 

ikisi birlikte tuttular, kaldlrchlar .. ve 
arka kasaraya gotiirdiller. 

Yunus reis o gtin ~ma kadar, 
maiyetinde gelecek olan diger kadir
galarm kaptanlanna talimat vermek, 
onlarla gori.it?mekle vakit gegirdi. Ge
milerin eksikleri tamamlandi.. ak~am 
listil Haligte on gerninin k1rmiz1 hare
ket feneri asmas1 cllger gemileri hay
rete di.i~iii:mu~ti.i. Bu on geminin o 
gece limandan hareket edeceginden 
hi<; kimsenin haberi yoktu. Biitiin do
nanma erka.m, Hali~teki gemilerin 
hep birlikte yola g1kacagm1 samyor
lard1. 

Yunus reis ak~am olunca kamara
sma geldi.. yemit? ki.if esine ~oyle bir 
goz att1. 

18 Agustos 1936 Salt 

istanbul, 18 Senfonik musiki (plak), 
19 Haberler, 19,15 Muhtelif piaklar, 20 
Kernan solo (pla.k), 20,30 Sttidyo orkes
tralan, 21,30 Son haberler, Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansmm gazetelere 
mahsus havadis servisi verilecektir. 

19 Agustos 936 ~arpmba 

ista'lffJul - 18: Opera parc;alar1 
(plak), 19: Haberler, 19,15: Muhtelif 
plaklar, 20: Tenor De Marki: Piyano 
refakatinde, 20,30: Stiidyo orkestra
lan, 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajans1-
nm gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

I 

Bu yfikada'n1n 
temiz haval1 ve 
giizel manzarah 
yerinde satihk 

EV 
Biiyiikadada Nizam cihetinde 
~ i~inde en temiz rut'fah ve 
en miikemmel manzarah bir yer· 
de biiyii.k bah~eli, genilf tan~all, 
i\:i ~ boyalt, mu~amba do~eli bir 
ev sattliktir. '1 oda, banyo, al<ar 
soguk ve steak su tertibatt, bol 
suyu, bina dl~tnda aynca mutfak 
ve aK1 odasi, ii~ bin metreye ya
km ~i~ek ve ye~ bah~leri, bin 
kok kaclar yet~~ baiJ, bir ~k 
yemi' aga~lan vardrr. Fazla tafsi
lat i~in (~) gazetesi ilan me
muru Nureddine miiracaat. 

Telefon: 24240 

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

meden evvel ~~lk. Sonra, 
aranuzda bir dargmhk <;1ktI. Yollad1-
guuz ~i~ekleri gotiirdiigfun zaman, 
kon~tuk, ~ Sayenizde blrbi
rimize ka~~ olduk ... 

GilZel artist Finche soruyordu: 

- Bana danlmad.Jmz ya? 
Delikanh d~iiniiyordu. Gen<; kad1-

m elden ka~1rmak hi<; te h~ bir ~ey 
degildi. Fakat bu sayede amcarun mi
ras1 kurtulmu~ oldugunu goriince ne
~esi avdet etti. 

- Hayir, dedi. Hi~ dargm degilim, 
yarm tiyatroya gittiginiz zaman, bir 
kol saati ile ki.i~i.ik bir heykel bulacak
SJmz. Onlan da benirn taraf1mdan 
dilgi.in hediyesi olarak kabul etmenizi 
rica ederim ... 

Hikiyeci 

- ~imdi artlk yemi~lerimle konu~
mak s1ras1 geldi. Biraz da onlarm ha
tmm soraynn .. 

Yunus reisin taze meyvalarla konu~
cak kadar budala bir adam olmad1g1-
m herkes bilirdi. Eger onu kamarasm
da bir yemi~ ki.ifesinin b~1 ucunda 
kendi kendine kon~tugunu goren ol
saydJ, mutlaka: (Yunus reis aklm1 
oynatiyor!) derdi. 

MEYVALAR KONU~UR MU?! 
Yunus reisin meyvalan konu~maga 

baJ?larmstI. 
ilkon~e inilti halinde kamaraya ya

yilan ince bir kadm sesi i~itildi: 
- Yunusc;ugum.. bunald1m artik .. 

boguluyorum bu ktifenin i~inde. 
Ktifenin agzma kalm bir bez ortiil

rnii~, ve i.istii iple s1mslk1 sanlm1st1. 
Yunus derhal belinden han~~rini 

~ekti.. kilf enin iplerini kesti ve tistiin
deki bezi gekip attI: 

- Geminin igi gok kalabahk .. her
kes i~ ba~nda .. yann yola glk1yoruz .. 
bundan otfuii gabuk gelemedim bu
raya. Beni affet, Frangeska! 

Ve igilerek, kiif enin ii;inde saatler
denberi iki bukliim duran sevgilisini 
kucakladl, kaldlrdl.. yanaklarmdan 
op tu. 

Kimseye sezdirmeden ktifenin igin
de gemiye getirdigi bu taze vc canh 
meyvayi Yunus reis uzun mtiddet ka-
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HEKL'\I OGUTLERi 

Denize girerken diif iiniilecek 
muhim bir nokta ve bir tehlike 

lyi yuzmek bildigi halde denize girer girmez 
dibi boyhyanlar vard1r. Bu neden ileri geliyor ? 

Frans1zlar, i!t uzuvlanna kan otu
rur da olfuiim diye, yemek yedikten 
sonra iig saat gegmeden soguk su ban
yosu yapmazlar. ingilizler nedense 
bunu onur meselesi yapm1~lar, bir in
giliz soguk su banyosu yaparken olse 
de o herhalde i~ uzuvlanna kan otur
masmdan degil, etlerinin kurulup ge
rilrnesinden Oliir derler. 

Nas1l tevil edilirse edilsin ortada bir 
vaka, bir hakikat var: iyi yiizme bi
len, denizin i.isttinde kulact atan, altm
da bahklama giden birisi bir giin ba
karsrmz denize girer girmez lom1l
danmadan, ses ~1karmadan dikleme
sine dibi boylar ve bogulur. 

Bu felaket soguga karJ?I hassasiyetl 
artan kimselerin b~ma gelir. Bunlar
dan bazilan ayaklanm suya sokar sok
maz titremege ba~lnrlar. Kurde~en 
dokerler ve bunu loyilarda sulann iis
tiinde yi.izen midiyelerin, deniz pelte
lerinin derilerine siirtinmesinden bi
lirler. Bir talomlan da diyorlar ki has
sasiyeti pek ziyade artrm~ olanlar, vi.i
cutlerine soguk su dokunur dokunmaz 
i;;ok dedigimiz hadisenin tesiri ile kl
nuldanarruyacak bir hale gelirler, yii
zemezler. Qabalamadan, ses ~1karma
dan dibe giderler. 

Soguk suya kar~ bu hassasiyet ne
den ileri geliyor? Profesor ~arl Ri~, 
anafilaksi ve Koloidokluzi diye bir 
hldise ke~fetmi.%i. Hadise ~u: Labora
tuarlarda tecriibe hayvanlarmdan bi
risinin damarlarlllln i~ine herhangi 
zehirli bir mad.de ~mga ediniz. Hay
vana bir ~ey olmaz. Aradan bir ka~ 
gtin gegtikten sonra gene o hayvana 
o zehirden az bir miktar daha ~ga 
ederseniz bir talom arizalara diigar 
olur ve olilr. bnceden .;;mnga yaptl
marm~ olsaydl hayvana bir ~ey olrm
yacaktt. Bu hadiseye anafilaksi ach 
takl.ldi. Hadise bedendeki hfunor de
nilen sularm bozulmasmdan ileri ge
liyor. Bunlann bozulmas1 kamn be
dende dol~mas1m kan~t1nyor. Bahu
sus tansiyonu d~urtiyor. Bu hadise
ler yalruz zehirle olmuyor. Bazi ila~
larla, gidalarla ve l~. rontgen ll$1gl 
ve soguk gibi fizik elemanlarla da 
anafilaksi oluyor. 

Denize girenlerden baztlannm ba~
lanna gelen felaketin sebebi i:;;te bu 
anafilaksidir, diyenler de var. Kanm 
bedende dol~masmdaki kan~1khklar 
bilhassa beyinde teneffiisti idare eden 
noktaya dokununca oli.im, denize gi
reni yildlnm gibi garp1yor. 

Yemek yiyeli ii<; saat olmarruJ?sa gt
dalardan kana gei:;rni.!ji olan albi.imiin 
kanda inkllaba ugramadan saf olarak 
bulunur; ve denize girince soguk su
yun tesiri ile anafilaksi yapar. 

Soguk suya girince kollarda, bacak-

marasmda sakl1yabilecek miydi? 
0, ~imdi bunu dii9iinmilyordu .. ona 

bir kag gunliik bir zaman laz1md1. 
Klsa bir zn.man .. 

- Hele bir Qanakkaleye gidelim .. 
ondan sonra Allah kerim. Bizim deniz 
puslas1 yann ne olacaguu gostermez. 
Bundan otesini orada du~tiniiri.im. 

Diyordu. Kiifenin. agziru ai:;arken 
kamar~n kap1Sllll surmelemi~ti. 

Frangeska reisin yatagma uzandI .. 
ayakta duracak halde degildi .. gok ez
gin ve yorgundu .. ki.ifede iki kat otur
maktan beli bli.ki.ilmii~tii. 

- ~imdi ne yapacaksm, Yunus? 
Diye sordu. 
Yunus sevinc; ic;inde cevab verdi: 
- Artik yaptlacak bir ~ey yok.. Ga-

nakkaleden ac;1hnc1ya kadar buradan 
bir yere g1km1yacaksm! 

- Ya ondan sonra? ... 
- Seni diinyanm biricik cenneti 

olan bir adaya gotiirecegim. Orada 
ya~1yacag1z seninJe .. 

- Camm, sen ne esrarengiz bir 
adamsm boyle! A~Ik Omerin kuliibe
sinde bana annenin yamna gidecegi
mizi soylemi~tin .. halbuki Aksaraydan 
aynhnca karanm ~an;abuk degi~tir
clin .. beni bu yemi~ ki.ifesine koydun .. 
gemiye getirdin! 

- Ona kaq1 boyle davranmaga 
mecburdum.. seni istanbulda a.nya
dursunlar. 

larda ve tenin dJ~mdaki dr..marlar bii
zillilyor, kan i~eriye kac;1yor, ii; uzuv
larda toplamyor. .$u halde Frans1zla
nn yemek yedikten sonra i.i<; saat ge<;
meden soguk su banyosu yapanlarm 
beyinlerine kan oturur, sozti ilmi ola
rak ta izah olunabiliyor. 

Bir de, burunun ic;;indeki ince zara 
soguk su dokunul'Sa yi.irek vc tenef
ftis birdenbire duruyor, diyenler de 
var. Bu hal, yiiksekten athyarak ku
lag1 iistiine denize dti~enlcrde de olu
yor. 

Darnarlar saglam, uzuvlar bozuk 
degilse fazla toplanan kanda zarar 
goriilmez. Bir tarafta bozukluk varsa 
fel8.ket muhakkak. Beyin damarlan 
bozuksa beyin kanamalan olur; akci
gerlerdekiler buruJ?ur bozuksa kanm 
serumu damarlardan f1rlar, akcigerle
ri doldurur; akciger Odemi dcnilen 
anza denize gireni oldi.iriir. Sinirlerde 
damarlan blizer, s1k1~tinr; bu damar 
biizillmesi beyindeki tencffiis merke
zinde olursa, teneffiis birdenbire du
rur. 

Kafa patlatarak kurulan bu naza
riyeler ~ok gtizel. Bunlardan g1kanla
cak pratik istifadeler nedir? .. Bu f e
lakete ugramamak ic;in ne yapmalt? 

Yemek yedikten sonra ii~ saat gec;
meden soguk suya gil:memeli, soguk
tan cok miiteessir olanlar soguk ban
yolardan ctekinrneli. Hekim yoklama
smdan ge~eli; bedende ne eksik, ne
Ier bozuk var anlrunal1. Tedbiri elden 
birakma, takdirin yilziine kara siirme
mek ic;in ... 

Dr. R us~uklu Hakla 

AK~AM 
Abone Ucretlerj 

Tilrki11e Ecnebf 

l 400 kuruf 2700 kurup 
750 » 1450 • 
400 » 800 • 
:so • 

Po1ta ittihadma dahil olmayan 
ecuebi memleketler: Seneliii 

3600, eltt ayhit 1900, iii; 
ayhjl l 000 kuru,tur. 

Adr~ tebdili ii;.in yirmi bet 
kurutluk pul gondermek laz1mdir. 

Cemaziyelevvel 30 - Ruzuh1Z1r 105 
S. lmeak Gill191 OA!e lkindi Aktam Yai. 
F.. 8,15 10,08 5, 13 9,02 12,00 I,tJI 
v .. a.20 s,u 12.18 16,06 19,04 20.46 

ldarehane: Bab1ali civan 

Ac1musluk Sok. 
13 No. 

- Dogru. Beni gemi ile istanbul
dan ka~1racag1m kim tahmin edebi
lir? .. Vallahi sen gok yaman bir adam
sm, Yunus! ~eytana papucu ters giy
direcek kadar keskin bir zekaya ma
liksin sen! 

Yunus reis sevgilisinin yanma otur
du: 

- Tilrkgeyi ne giizel ogrcnmi~inJ 
T1pkl bir istanbullu kadm ~ivesile ve 
pi.iriizsiiz kon~yorsun! 

- Ben tiirkgeyi gok ~buk ogren
dim. Sultan Selim de konu~mama ba
yihrdI benim .. hey gidi giinler hey! 

- Goruyorsun ki, insana dayanan
lann muhakkak giiniin birinde s1rtt 
yere geliyor ... 

- Ben padi~ahm gozi.inden dii~ece
gimi hig te akhmdan ge~irmemi~tim. 
SUltan Selimin b:ma ne kn.dar ~ok 
meyli oldugunu sen bilerr.ezsin, Yu
nus! Ben onun dizi dibinde saatlerce 
uyur, uyamr .. ve onu hala b~ucumda 
uyamk bulurdum. Gozlerim, kirpikle
rim, tenimin rengi, sa~lanrnm klvnm
lan hakklnda deshnlar, medhiyeler 
yazar dururdu. 

- Hrrvat klZl onun ak11m kokiin
den galmI~ ol::lcak ki .. seni dil~iinmege 
vakit bulamadl. Ne yaman, ne fettan 
~eymi~ o kad.Jn. 

- Fettan rm dedin? Vall'.lhi hi~ te 
fitneden, riyadan, hiledcn haberi yok. 

(Arkas1 var) 
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Cocuk DUnyas1 
HEDIYE ALANLAR 

2S Temma 936 taribli bilmecemiain 
Wledilmif teklini hupn becliJe kaza. 
........_ iaimlerile heraber mpediyonn. 

AKAY 
Bilmecemizi dojru haDedenlerclen Ga

..... np.,a orta olml No. 245 bay Ali 
P.bn birinci selmif ft beilli)'esi olan 
(obi ~tau), lat. 10 cu ilk olmldu 
11 No. la bay Diindar ilJinMlir ile ( mii
Nlskehli lcalem), Menin Kartulut tecim 
ft komiayon evinde bay Biirhan Altmlllt 
IPincii plerek ( A.yadan bir liinet do
..,_) bacli)'emiai kazammtlanl... • 

I $ekerleme alanlar I 
I - Caialoilu Hamam eo. I 7 No. Ni

slr, 2 - 48 ci okul T urhan, 3 - Hayriye 
I& 11 0 No. Aaiye, 4 - KadikSy Muazzez 
Uurad, 5 - Gedikpqa Necdet, 6 - Gelen
l»evi orta okul 235 Necdet, 7 - Ferikoy 
Avukat cad. No. 3 Nezihe, 8 - <;amhca 
Necla T evfik, 9 - Beyoilu 11 ci okul 
34 llhan Akdemir, I 0 • Kumkapt orta 
okul 59 Nahit. 

I ~ikolata alanlar I 
11 - lat. K1z lis. 965 Semiha, 12 - Bey

lerbeyi iskele cad. No. 14 Kadri, I 3 -
ehremini Jakenderaia so. No. I 7 Emine, 
14 - lnonii orta okul 866 HulU.i, I 5 - lat. 
laz orta okul 503 Mihriban. 16 - lat. 
erkek lia. 628 Hiiseyin, 17 - Oskiidar 
30 cu okul Rezan, 18 - fat. Giizin, 19 -
Betiktaf YenimahaJle No. 6 Basri, 20 • 
Panpltt 45 Nimet Faik Ostar. 

I I Biskliit alanlar I 
21 - Haydarpqa demiryollan depo 

miidiirii kw BeJma, 2 2 - Oskiidar 2 2 ci 
okul 7 5 Z. <;oloilu, 2 3 • Karagiimriik 
Rifatbey eo. No. S Yiihel, 24 - lat. laz 
orta okul Hayriye, 25 - Beyoilu 5 ci 
okul Feyzan, 26 - Beyoiul ltalyan lis. 
Nari. 27 - lat. laz orta okul 523 $ii)ttie, 
21 - $itli tramvay depOM.1 338 Hayri. 

29 - 1st. kiz ... 64 7 "'"' Seat-P.81-
teri okul MuaJll Curelli. 

l MOrekkeb alanlar I 
31 - lat. Y eni Nesil okul 80 Remin, 

32 - Beyoilfl 9 cu okul 509 8elk1s, 33 • 
iCaragumrilk Oziim so. zfy. Eaen, 34 • 
Anadoluhisar Y enimahalle No. 3 Mu· 
Zehher, 35 - Kii~iikmuatafapqa No. 11 
~yriye, 36 - Vefa lis. 353 Zahit, 37 • 
Kad1koy Has1rc1bq1 No. 34 Ayten, 38 • 
S.nyer ilk okul 406 Kamilran, 39 - Eren
Jlly luz lis. 500 Siiheyli, 40 - Ortakoy 
•mvay cad. No. 8 7 Hilmi. 

I Cetvel alanlar I 
41 - lat. laz lia. 729 Leman, 42 - Ak· 

oatay Yusufpqa No. 4 Muammer, 43 • 
Q.kudar ktz sanat okul 2 5 2 Nayap, 44 -
Lt. Sara~hane No. 13 Nida, 4 5 - Cwn
huriyet orta okul 275 Hiisniye, 46 - Sul
~med No. 66 $eref, 47 - Vefa U.. 
31>9 Muhsin, 48 - $ehremini Ulm cad. 
304 F. Akyal~1n, 49 - Bakukoy Bezaz
~ lis. Nubar, 50 - Mecidiyekoy SO ci 
o)ul Jale. 

I Birer defter alanlar I 
SI - lat. k1z lis. 112 Ferihan, 52 • 

Arapkir varidat memuru Hasan oilu 
t aruk, 5 3 - Kandilli iskele cad. No. 18 
Rasim, 54 - Ankara ~ocuk saray No. 12 
.S.di Y ar1c1, 5 5 - lat. 1 6 ct okul 5 2 Kemal, 
56 • lst. erkek lis. $evki, 5 7 - <;orlu Silih
tar mahallesi No. 14 Giilten, 5 8 - F atih 
<;artamba so. No. 6 Nazire, 59 - Is. laz 
lia. 1672 Feridun, 60 - Giimii1hane Avu
bt Hikmet oglu $inasi. 

I Kart alanlar I 
61 - T okat tedrisat miifettifi Hiianii 
~ Saadet, 62 - lat. erkek lia. 11 Orhan, 
63 - Ayd1n Milli Aydin bankutnda Mus
tafa laza Vildan, 64 - Tarlabap Koyun 
80. Ozeni, 6 5 - Adana Acem han civa
kOy No. 90 $ake, 6 7 - Bayram1~ to~u 
alayt 1 k. Rahmi oilu lrfan, 68 - Cazi-
01manpa'8 okul 245 Ali, 69 - Yeni Neail 
okul. 18 Coniil, 70 - Menin Kurtulut 
tecim evinde Biirhan. 71 - lat. ktz lis. 
894 Ber"a, 72 - Zile vapur i1letme ida
resinde Mu ta fa oglu Basri, 7 3 - Beyog)u 
Yeni ar 1 Kulhan so. No. 10 Seyfi, 74 • 
lzmit lnhaaarlarda Mun"r k1ZJ Emel, 75 • 

Bakirkoy Sak1zagac1 No. 25 Razan, 67 -
Ankara poata kutuau 8 Said, 77 - Kad1-
koy Moda 12 R-;mziye, 78 - <;orum Ka
lehisar okul oiretmeni klZI $ahdane, 79 -
Beyoglu 9 cu okul 211 Fatma, 80 - Sivas 
Silo direktorii klZl Perihan, 81 - T a1ka
sap No. 2 7 lclil, 82 - Dinar Gobekli oi
lu Mehmed, 83 - Vefa lis. 384 Muzaf
fer, 84 - Konya ukeri hastane tabibi klZI 
$uile, 85 - Kocamustafapata bay Hayri 
kJZJ $iikran, 86 - Ezine yiizba11 R.iza km 
Aynur, 8 - Kumkapt No. 29 Jan, 88 -
Vize piyade tabur 3 k. oglu Nizameddin, 
89 - Kumkap1 No. 93 Yejme, 90 - Sam
sun maliye tetkik komisyonu reisi klZl 
Suna, 91 - Ktz )is. 1176 Ciil, 92 - Diyan
bekir umum mufettitlik emniyet mii .. vi
ri F evzi km Suha, 9 3 - lat. 1 5 ci okul 
th.an Tur, 94 - Fatih 19 cu okul 153 
Muzaffer, 95 - BeyaZJd 5 ci okul 35 Hl
mit, 96 - Suadiyede No. 9 Nezahat, 97 -
Vaktf paralar miidiiriycinde bay Ibrahim 
oglu Nezih, 98 - $itli Terakki lis. 79 Cev
val, 99 - lat. lc1z orta okul 3 30 Muzaffer, 
100 - lat. k1z lis. 5 2 3 V ecehat, I 0 I - Ak
saray No. 16 Hayriye, I 02 - Celenbevi 
okulunda 5 1 Ali R1za, I 0 3 - Pangaltt 
Cumhuriyet cad. 31 7 Samim, 1 04 - Sii
leyma11iye Nezahat, I 05 - lat. 44 cii okul 
164 Hikmet, I 06 - Kad1koy T ellalzade 
No. 3 3 Abdiirrahman, I 0 7 - lat. 1 5 ci 
okul 655 Y1lmaz, 108 - Uleli Mesihpa
ta cad. 72 Ahmed, 109 - lat. 44 cu okul 
65 7 Mualla, I 10 - lat. erkek lis. 91 7 
A vni, 111 • $ehzadebap 3 1 Kimil, 11 2 -
Goztepe Hamam 10. 22 Nedim, 113 -
Ferikoy No. 1 evde Seher, 114 - <;enge)
koy No. 19 Nezahat, 11 5 - Pangaltt ~
falc so. No. Salahaddin, 116 - Kabatq 
lis. <;etin Gok~elt, 1 I 7 - Cerrahpqa <;u
kur~efme so. No. 4 F eyyaz, 118 • Moda 
No. 18 F aZJI, 1 19 - Hayriye lis. 5 5 5 Nu
ri, 120 • lat. luz eritilt okul Giller, 121 -
Haydarpqa lia. 247..2 Muzaffer, 122 • 
Osltiidar muhtelif orta okul 509 ymn, 
123 - Fatih Sangijzel No. 20 Ayten, 
124 - lat. I ci okul 91 Diindar, 125 • 
Goztepe Cahicle. 126 - Fatih No. 29 
N. Seckin. 12 7 • 0.UdaT I 9 cu obi 
475 Yiicekan, 128 - lat. IS ci okul 628 
Yal~m. 129 - Erenkoy k1z lis. 41 I Saime, 
l 30 - Ve fa lis. 34 3 Nedim, I 31 - Erenkoy 
kt zlis. 345 Umia, 132 - Kad1koy No. 21 
Sevda, 1 3 3 - Ma~ka Finn so. No. 1 2 
Selma, 134 - Beyoilu 20 ci okul Harika, 
135 - Kmltoprak orta okul Esat, 136 • 
lat. 3 cu okul 3 31 Sezai, 1 3 7 - Kabatq 
lis. 881 Ismail, 1 38 - Akf&lll k1z sanat 
okuluncla Melek, 1 39 - Sultanahmed No. 
24 Vehbi, 140 - Yedikule 43 cU okul 
43 Neda, 141 - lat. kaz lis. 429 Fethiye, 
142 - Kedilcpap No. 63 Omer, 143 • 
Kad1koy No. 5 Hikmet, 144 - Sultanah
med No. 9 Rifat, 145 - Fatih <;arpmba 
No. 18 Bahaddin, 146 - Aksaray Orhan 
eo. No. 3 Server, 14 7 - Ortakoy tramvay 
cad. Ergiil, 148 - Kandilli 32 ci okul Mu
all&, 149 - Kadirp No. I 00 Klmil, 1 SO • 
Ortakoy Dere eo. No. 999 Nuri Kezer. 

En hof ~ uaarelerile hUD'lan· 

DUfbr. Haznu kola7Ja,tmr. Lw
baza izale eder. Kana temizliyerek 
ricuda tazelit ve canhlak bu,. 
eder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOOLU • lsTANBUL 

-- Doktor - Operator .__ 
FERIDUN IEVKET EVRENSEL 
Haydarpap Numune hastanesi ope
ratorii Bey<>tlu, fstiklal caddesi No. 

284 Kartman yanmda Tel. 44551 

AK SAM 

Tasfiye Hallnde Bulunan 

Otomottir Ticaret 
TUrk Anonim 'irketinden 

O~iincii ilan 
21Temmuz1936 tarihinde fevkala

de surette toplanm1~ olan Otomotor 
Yicaret Turk Anonim ~irketi hisscdar
Iar heyeti umumiyesi tarafmdan veri-

len ve Sicilli Ticaret gazetesinin 3 Agus
tos 936 tarihli 2896 numarah nilshasm
da ilan edilen karara tevfikan, mez
kur ~irket o tarihten itibaren mtinfe
sih olmu., ve tasfiye haline girmi~tir. 

Sabri Cand1r, Nail Sert ve Mahir 
Kefeli mil~temian harcket etmek se
lAhiyetile ~irketin tasfi~·e memurlan 
tayin edilmi~lerdir. 

Ticaret kanununun 445 nci mad
deslne tevfikan, ~rketin alacaklllan 
alacaklanm tesbit ettirmek ilzere Tak
aimde Cuhmurlyet caddeslnde 10 nu
marada i;Urketln merkezine nihayet bir 
sene zarfmda milracaat etmege da
vet olunurlar. 
!~bu nan azam1 birer hafta f asila 

ile u~ def a ne~redilecek ve yukarda 
bahsi ge~en bir senelik milddet u~iin
cil. ilan tarihinden itibaren b~hya
caktlr. 

istanbul ikinci icra memurlugundan: 
Paraya ~evrilmesine karar verilen 

(4) adet sa.gmai inek lle bir merkep 
28/ 8/ 936 <!UD1a gtintl Kartalda Kar
tal ~ Cinar diblnde saat (14) ten 
ltibaren sat1lacagmdan mahallinde 
hazir bulunacak memuruna mil.racaat 
edllmesi ilan olunur. (25021) 

Allelill hatulullluu muha/aza 
ediniz ................... "~ ............ ., ....... 

.... ~.u.a,. ...... •••. .,.... ••Al .. •• , .... ......... .......,. ..... , .. "• .......... , ....... ~ 
d ..................... , 

UllA di •Ir •II•• .. ... ' , ...... . 
Flptt t 10 U..4H ltlHN-.; ..... ,... ...... . 
.I. ROUSSEi. 

p .... t_~ .............. 
·~.....-"t. ISJUM.,..,.. • , .... ..,_,2 ..... .. .. .._..,_._ ..... ~ 

....... ......w~ 
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• !?ampanya gibi lezzetli ve nefis 

HASAN gazoz Ozii 
Meyvalardan ve meyvalann Oziinden yapllnuftll'. Bir ~rba kafiimdan blr 
bardak suya, gayet lezzetll ve nefasetine doyum olmlyan gazozlu f&lllpan)'& 
gibi llmonata yaplhr. Ve bu yemeklerden sonra aluursa midevldir. llideyi 
bozan flerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz Ozile yapWm.f buzlu llmona
talar 1~. 

DtinYa.nm her tarafmda f&lllpanya yerine kullam1an bu gUze1 tertibJD 
Jer1n1 tutacak ~ birfeY yoktur. Bararetl tesk1n eder. ~ 30 bQyUk 60 ku
ruftur. 

HASAN deposu: ANKARA, lsTANBUL, BEYOOLU 

Sizde 
• 
II 

Banka
s1ndan 

Bir kumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu tarihte 

birikmit 
bir ~ok 

paran1z olur. 

KUMBARA DE STEKTiR 
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DOY~E LEV ANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, Br~m. Anven, letanbul 
ve Bahriaiyah arumda azimet T• 

avdet muntazam poetalan 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvere ve 
Roterdam' dan liman1m1za muvua

lah beklenen vapurlar 

Jserlohn vapuru 2 3 agustosa dogru 
Samos vapuru 2 7 agustoea 

dogru. 

Galilea vapuru 1 eyliile dogru. 
Tinos vapuru 4 eyliile dogru 

Burgaz, Varna, Kostence, Kalu T• 

lbl'&il i~n limaninuzdan hareket 
edccek vapurlar 

lscrlohn vapuru 23 - 25 Agustosa 
dogTU 

Tinos vapuru 4-6 eyliile dogru 

Yakmda Hamburg, Brem, Anvera 
ve Roterdam limanlan ic;in 

harcket edecek vapurlar 

Manisa vapuru 1 7 • 19 aguetosa 
dogru. 

Bocham vapuru 3 - 7 eyliilc 
dogru. 
Baden vapuru 8-9 eyliile dogru 
Samos vapuru 12 • 14 eyliile 
dogru. 

Fazla tafeilit ic;in Galata' da Ova
ltimyan hanmda Laeiter Silbennann 
ve ,Ureki11 vapur aoentaI1g1na mfl· 
racaat. Telefon: 4464 7 - 6 

SA TILlK OTOMO BIL 
Gayel iyi kullarulm11 olan yedi kifi· 

lik ccLA SAU..E• markal1 giizel bir olo· 
mobil ebven f&l'llarla satdacaktar. 

Galatada, Kcvork Bey ve Alime 
Hanlannda 1, 2, 3 numaralarda mukim 
«SIDNEY NOVILL VE ~OREKASb
na muracaat. 

Scandlnawlan Near East Agecny 
Galata Tahir han 3 iincil kat 

Tel: 44991-2-3 
Svenska Orient I.J.nien Gothenburg 

Gothenburg, Stokhohn, Oslo Dantzig, 
Gdynia Copenhag Abo Reval ve biitiin 
Balhlt limanlar $ark ve Karadeniz bafh
ca limanlan ara.ainda I S giinde bir azi. 
met ve avdet ic;in muntazam po.talar. 

Gdynia - Dantzig • Gotbenburs Y• 

Oelodan beklenen vapurlar. 
NORDLAND vapuru 20 agustosa 

dogru. 
ERLAND vapuru 21 agustosa dogru 
BiRKALAND vapuru 31 agustosa 

dogru. 
1Yalunda letanbuldan Hamburg Roter• 

dam - Kopenhag, Gdiynia Gothenbersr, 
Dantzig - Stokholm, ve Oslo, Jimanlan 
i~ hareket edecek vapurlar. 

NORDLAND vapuru 2 I agustosa 
dogru. 

ERLAND vapuru 22 agustosa dogru 
B1RKALAND vapuru 30 agustosa 

dogru. 
F azla tafsila t i~in Gala ta da Tahir han 

3 ilncii katta kiin acentahgma miiracaat. 
Tel: 44991-2-3 

Milbal:lgall sozler ve rakam

lar ho~ gorilnebilir, ancak 

mukayese terazisini elden 
bm1kmamalld1r. 

KREM PERTEV 
it; in buna llizum yoktur. O 

~ohretine daima sad1k kalm1~ 
ve iyi blr kremden beklenen 
faide daima milsbct cevap 
vermi~tir. 

Makine ve Tezgah · Ahnacak 
Araba imaline, makkap, pafta ve erkek imaline, ege bnaline mah

sus modern tezgah ve tertibat vilcuda getiren Avrupa ve Amerika mil
esseselerinin buradaki vekilleri ile tam~mak vc tezgih almak istiyoruz. 
Alakadarlann birer mektupla hangi bran~ aid fabrikasyon tezgalu 
vetertibatJ. teslim edebileceklerinl (Faba) rlimuzile Istanbul 176 No. 
posta kutusu adresine gondermeleri. 

NEDKALMiNA 
K i R A L I K M E R' A 

1000 adet koyun ve s1gir hayvanatI beslemege milsait ve bol suyu 
havi istanbulda Bogazii;inde Anadoluhisanna bir bu~uk saat mesafede 
c;avu~ba~ ~iftligi mer'as1 ihtiyaca kafi agtllarile birlikde klsmen veya 
tamamen k.iraya verilecektir. isteyenlerin gormek ve ~rtlanru ogren
mek uzere 15 Eylill 1936 tarihinc kadar <;iftlik idare sine miiracaatlari. 

Her yerde 

Ooktorlar taraf1ndan 

tavsiye 

olunmaktad1r. 

~TUZLA 

ENO "fruit Salt", 
"5411 de Fr11h'' ft 
.. .., .. TUii" 11811-
..... rl fstlrlll• .. ~. 
kHI .. arak IOICll 
edll••f"!'· 
~ 

CMELER • I • 
I 

~me trenlerinin vapurlan kopruden 6,25 - 7,40 - 8,40 

Istanbul harici askerT k1taat ilanlan I 
Cinai Mikdari Teminab $artname para- lbale Gunn ~aati 1hale 

Metre Lira Fiati al K.r. taribl tekli 
Arka ~antahk bez 21.500 1209,40 75 00 25/8/36 Sah 11 kapah zarf 
Portatif ~ad1r bezi 100.000:150.000 6875 75 565 » Sah 15 1' 

Mahruti ~adir bezi 150.000:180.000 9800 95 835 26/8/36 ~artamba 11 » 
Yazhk elbiaelik bez 400.000 12.250 55 1100 27/8/36 pertembe 11 » 
Portatif ~ad1r bezi 150,000 6875 75 565 » » 15 » 
Yazhk elbiaelik bez 350.000 10.875 55 965 29/8/36 cumarteai 11 » 

1 - Ekailtmelere gireceklerin 2490 1ayd1 kanunun 2 ve 3 cii maddelerinde yaz1h belgeleri yukar1da 
mikdarlar1 yaz1h ilk teminatlan ile teklif mektuplanm ihale 1aatlerinden en az bir 1aat evvel Ankarada 
M. M. V. Satanalma komiayonuna vermeleri. 

2 - Yukanda yaz1h malzemenin f&rtnamelerini hizalannda yaz1h bedeller 
neklerini gormek iateyenlerin her aiin ogleden aonra Komiayona 1elmeleri. 

kartihgmda almak ve or
(162) (4467) 

0 

KUM BARA BIRE, 
1000 

TARLADJR 

... --·--
-.,; .,,,.~-

- ,& - -
- -- ...... ~'lil. 

Istanbul Gayrimiibadiller komlsyonundan: 
D.No. Semti TC maballeai 

1065 Arng,vutkoy 

1180 Bilyilkada Karanfll 
I 

1634 Arnavutk:oJ 

2103 Yenikoy 

2284 Edimekap1 Avc1bey 

2894 Bilyiikdere 

3093 Ul'lkaparu Sandemll 

3341 Uskiidar Yenimahalle 

3704 Tophane Kll1c Alipap. 

4615 Y enikoy Giizelce AIIP8f9 

6309 1stinye Gi.i2lelce Ali~ 
6865 Ferikoy 

7599 istinye Giizelce Allp• 

8276 Kurtul~ 

8331 Kawkoy Tugiacib~ 

E. Yaghane 
Y. Ugw ~lkmazl 

Emlik No. Cinai ve flluesi Hi•cyc go r<' 

muhammcn K. 
T.L. 

E. 19-21 i~inde yemi' ~lan 100 ~k 
Y. 124-19-21 ve dolapll Jruyusu ve · artt1rma 

ahm olan bostarun 76/ 
2400 hissesi 

E. Zeytinlik ve Ebe Y. Oreke 17/1 38,50 metre arsamn 3 8 50 
bissesi 

> 

E. Dolapll kuyu E. ve Y. 21 18,37 metre arsa 40 > 
Y. Beyazgill 
Baglar 98 Bag mahallinin 3 8 hissesi 25 > 

E. Futac1 Y. Kavata 1'5 52 metre arsa 50 > 
F 

El. iskenavt Y. Hacet E. 31 Y. 29 68,50 metre arsanm 1 4 30 > 
hissesi 

Klbl1 ~e~esi • E. 28 Ustunde odalan olan ka- 350 > 
ve Muradiye Y. 28-21 gir dtikkarun i11120 hissesi 

Yenimahalle caddesi E. ve Y. 78 106 metre arsa 160 > 

Mumhane ve Klhc Ali- E. 8-14-16-40 Klsmen kagir salhane 4422 kapah 
pap Mescidi Y. 8-14-178- ve ahlr iistii odalarmm zar! 

mahallen 34-42-178 1/4 hissesi 

Baglar mevkil 89 3215 metre tarlanm 24/34 40 a~1k 
hlssesi arttirma 

Erment bostam E. 38 9187 nietre arsa 400 > 
, E. Du~ Y. ~erdan Y. 10-12 Bah~li ah.jap bane ve 300 > 

If:; 

arsamn 1I4 hissesi 
Ermenl bostam B. 35 9187 nietre tarla 280 , 
Kurtoglu E. 26 Y. 46 54 metre arsarun 1/ 2 30 > 

hissesi 
E. Bagdat caddesi E.46Mil. 1927,50 metre arsa 4850 bpah 
Y.Fenerll Ahmetbey Y.36 zarf 

Yukarida evsaf1 yaztll gayri menkuller on giin miiddetle satl~a ~1kanlm1~br. ihalelerl 26 8 936 tarihine tesa
dilf eden ~ar~amba giinu saat 14 dedir. Sat111 miinhasiran gayri rnubadil bonosiledir. 
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I PAKETiNDEri CIKAN KUPON sizi: • 

f3ugiiru 
/Jir ~i~e oCil<OJU, 1 

t>e!f 8 .Kan.va" .... 

SAHiBi EDEBiLiR 
Ni$anta$1nda 

FA KAT 

• I 
I !JI K eski"Feyziye" LiSBSi 

Memleketimlzin en eski hususi llsesldlr. 
Ana, 1lk, Orta, ve Lise k1s1mlan vard1r. Yahh ve yat1s1z talebe kayd1 i~in her giin miiracaat edilebilir. 

1steyenlere mektep tarifnamesi gonderilir. Telefon: 44039 

Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 

y~l'-1/?J 
6ir (!)f omo6i/, 

ve!Ja R.adgo ...• 

KUPONUNU 5AKLA 
VENUS KOLONYASI 

Limon, turun~, mandarin ~i~ek

lerinin ozlerinden yap1lm1t 90 ch
recelik yeni icad bir kolonyadir. 

VENUS Kolonyas1 
1936 aeneaine kadar icad olunq 

biitiin kolonyalar1n fevkindedir. 

VENUS Kolonyas1n1n 
(1) tzmir Vilayetinin Dikili kazast dahilinde ve deniz kenannda (Makarem) namlle mand miihim ~iftllk gayri Bir damlasi yiirege ferahbk ve-

miibadiller hesabma satllmak iizere kapah zarf usulle miizayedeye ~·~tJr. 
rir. Sinirleri teakin eder. Hekimler (2) ~iflik ebniye ve m~rnilitmdan bafka haritast mucibince 4143 dekar (yeni doniim = 1000 metre mu-

rabba1) tarla lle 432 dekar zeytinllgl ve 85 dekar bah~yi mii11temlldir. bile ha1talar1na VENOS kolonyui-
(3) Muhammen laymet 26630 llrad1r. le masaj yapmalann1 tavaiye edi-
(4) Kapab zarfiar tstanbulda Komisyona, tzrnirde 1'1illi Ernlik lUtidiirltigune, Dikilide de l\lalmiidiirliigune ve- yorlar. 

rillr. Depozito mikdan 2025 liradu. 
(5) Arttinna ve ihale 5/9/936 cumartesi saat 11 de Dikilide yaptlacaktll'. Zarflar saat 10 da tevdi edilmi!I ol- Deposu: Nureddin Evliyazade 

lizundll'. kimyevi ecza, alit ve 1triyat tica• 
(6) thale gayri miibadil bonosu lledir. I ' rethanesi, latanbul, Bah~ekapi. 
(7) Fazla tafsilat almak ve harltayi gonnek istiyenler her.giin miiracaat edebllir. ·-------------------------• 

Oskiidar K1z Sanat Okulu 
Direktorliigiinden: 

15/8/936 dan batlayarak okula yatih ve giindiizlii talebe ahnacak· 
br. Okula ilk ve orta okullardan mezun olanlar alm1r. Ilk okulu biti
renler i~in tahail miiddeti bet aene orta okulu bitirenler i~in iki aene
dir. Yatib iicreti 3 putide ahnmak iizere 200 lirad1r. ltyar ~ocuklann
dan % 10 ve kardq talebeden % 15 ekaik ahn1r. Yaz1lmak i~in pa· 
sarteai ve perfembe ginleri 9 dan bete kadar okula batvurmahd1r. 

(345) 

Cantalar - Eldivenler 
ve oriimcek ag1 inceliginde 

CORAPLAR 
sati§mda mOtehasss1s 
Biitiin Bayanlarm MagazaSJ 

lstiklAJ caddesi, Hacopulo pasaj1 
kar~1smda No. 283 

BAYAN 
En srUC beA-enenleri bile memnun eder. 

Miikemmel cins - Mutedil fiat 

Istanbul Deniz Ticaret Miidiirliigiinden: or. HAZIM PEKiN 
Her alb ayda bir yapilmakta olan kaptan, k1lavuz, makiniat ve mo- Deri, sa~. belso~ukluk\J, frengi 

torculann imtihanlar1 yilluek deniz ticaret mektebi miidiirliig~iinde Ey· miitehassisi. Galatasarayla ingiliz 
sefareti arasmda No. 26 liiliin ilk haftas1 i~inde ve bir h~fta miiddetle yap1lacaktir. Talip olan• .. ___________ _ 

Zayi - 2987 numarah ~ift yilk ara
bamm plakas1ru zayi ettim. Yenisini 

•• 
SUMER BANK 

Kayseri Bez Fabrikas1n1n 

iplikleri 
Y erli Mallar Pazarlannda sat1l1yor 
Sumer Bank Kayaeri bez fabrika11mn imal ettiii 12 - 14 -16 nu

mara iplikler hiikumet~e tesbit olunan fiatlarla (nakliye haric), pa· 
zarlar1m1zda dogrudan dogruya fabrikatorlere sablmaktad1r. 

lhtiyac1 olanlarm aipariflerini kaydettirmek iizere, Birinci Vak1f 
handa 17-18 numarada Yerli Mallar Pazarlar1 idareaine miiracaat et
meleri. 

lann Agustosun 31 inci cumartesi giiniine kadar deniz hayatlanm tea
U:.....- .1U.1·---.tlt..D!ma.t.-:U%Ju:e.-mildiir.liiaiiimii.z.....&iic.il...kls1Jmru!ltna miiracaatlan ve bu-
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