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Korku bilmeyiZ, fakat sulhcuyuz 

Biiyiik MIDet Mecllslnln fevkalide toplantlsma aid blr resi.m: Riikdmet tarafmclan nrilen IAyiludu mflza.kere edillyor. 

Meclis, lsmet lniinii kabinesine 
ittif akla itimad bey an etti 

Montreux mukaveleslnin -tasdikl, s1hhl 
rusum tahslsat llylhalar1 kabul edlldl 

Ankara 31 (Telefonla)' - Bilyiik 
~llet Mecaisin1n fevkalade toplantl· 
s1nin ikinci celscsi bugiln saat 14 de 
.A.bdi.ilhalik Rendanm reisligi altmda 
akdedildi. Salonda diinden daha ka
labahk bir samiin kiitlesi varclI. Fev
kalade igtima milnasebetile Ankaraya 

(Devam1 onuncu sahifede) 

Ba~vekilin nut
kundan miihim 

par~alar: --
Yeni Bogazlar mukavelesi Tiirk 

devletinin kudretini ifade eder. Bu 
mmetimizi if tihare gark edecek 
bir ~eydir. 

Yeni Bo§azl,ar mukavelesinde 
memnun oldugumuz bir nokta alli
kadarla1·dan hepsinin konferans
tan. memnun qzkmaszdtr. 

Tiirk milletinin icab ederse ya-
17.elmilel alemde emniyet olunma
si ilzerinde durulacak bir noktadzr. 

K.orkuya mii.stenid siyaset bilmi
Yoruz. Bogazlarz tahkim ettikten 
sonra sullu;ii bir yol takip etmek
ten ayrzlmryacagzz. 

Til.rii milletinin icab ederse ya
'Paca§z fedakarlzgm lw.dudu olma
dz§inz bilfriz. Fakat Bogazlarzn mu
daf aasz iqin vergi koyacak ve ay
?'ica kiilfetler tahmil" edeceTc de
{j~li.?. Mali siyasclimiz mcvcu<J, ver
Ozlcrden bazzlarzni indirmege mil
ien-zayildir.» 

Miizakere esnasmaa Oqt'ekll ve veJdller 

lsmet lnonUnUn nutku 

"Tiirk milletinin kudreti 
beynelmilel sahada da 

tasdik edilmi1tir,, 
''On bet sene sonra Tiirkiyeyi 10 kat 
daha yiiksek, daha kudretli, daha ileri 

bir hale vard1rmagi hepmiz bir 
vazife bilmeliyiz,, 

Ankara 31 (A.A.) - Ba~bakan is
met inoni.i kamutaym bugiinkii top
IantISmda yeni Bogazlar mukavelesiy
Ie ruznamede bulunan d.iger kanwi 
Iayihalanrun milzakere ve kabuli.inden 
sonra ktirsiiye gelerek ~u nutku soyle-
mi~tir: 

Saym arkada~lar, 

Bugi.in Tiirk tarihinde ve siyaset ta
rihinde miihim bir eseri tamamladi
mz. B. M. Meclisi bilyilk Turk milleti
ne kars1 deruhte ettigi agir vazifeler
den bil: miihimmini muvaffaklyetle bi
tirmil? oldugu igin iftihar edebilir. 

Arkadaslar, yeni Bogazlar mukave
Icsi, Tiirkiyenin cmniyetini ve haki
miyetini milletler arasmda teyid eden 

·· el bir vesikadlr. 

Dr. Aras bu vesika ile yalmz Tiir
kiyenin emniyeti i~in giizel bir hlzmet 
ifa etmekle kalmaclI, beynelmilel sulh 
davasmm yorulmaz bir yolcusu oldu
gunu bir kere daha isbat etti. (Bravo 
seslerl, alk1~lar)'. 

Arkada$lar, beynelmilel muahedele
rin her biri bir devrin if adesidir. Deni
lebilir ki, yeni Bogazlar mukavelesi 923 
tenberi yeni Tiirk devletinin siyaselini 
ve varlz§mz gosl eren bir vesikadzr. 

Bzt rnrlilc. her ~eyden evvel kudret 
ifade eder. (Bravo sesleri alkz~lar), Ata
ti.irk rejiminin Tiirk milleiine bu kadar 
az bir zaman zarfznda her sahada te
min etligi kuvvet, kudret ve itibar, 
beynelmilel bir sahada tasdik edilmi~ 
oluyor. Daltili siyaset itibariyle biitiin 

,(Devanu 4 iiacii Ahifecle) 

ltalya, lspanyol 
Asilerine tayyarelerle 

yard1m ediyormu, 
Gonderilen alt1 tayyareden ikisi Cezairde 

dO§tO, biri karaya inmege mecbur oldu 
Oran 31 (A.A.) - (Cezairde) Ha· TAYYARELERDE iTALYAN ZAB1T· 
~ bilctiriyor: Sardtinyadan Fasa git- LERt VAR 
melde olan ii~ motorlil ala ttalyan Rabat 31 (A.A.) - Havas ajansm-
tayyaresinden biri Nemours civannda dan: Mouloya mmtakasmda yere 
dil.fln~tiir. tk:i olii ve ii~ yarah var- dii~ilp par~alanan italyan tayyarele-
du. Tayyarede be!I mitralyoz bulun- rinin ic;inde bulunan italyan tayya
mu~ur. recilerin hepsi de sivil elbise giymif 

Tayyarelerden biri de Oran civann- bir tak1m zabit ve zabit vekilleri idi. 
da yere inmege mecbur olmu~, diger Birinci tayyare, Saida tayyare 
birisi de Mouloya nehri munsabmda mcydanma inmek tecriibesini yapar-
yere inmi~tir. ken bir pert vitcs yiizi.inden dil~mi.i~-

Rabat 31 (A.A.) - Mouloya nehri tilr.Bu tayyarcde bulunan ve ag1r su-
munsabmda inen italyan tayyaresi- rette yaralanan bir zabit, nakledilmi., 
nin bu ini~ine sebcb, benzin borulan- oldugu hastancde Olmil~ ve bu su-
run tikanmas1d1r. Tayyarede bulunan retle Olcnll'rin yekunu i.ic;c c;1km1~tir. 
alb ki~i sagclir. Bunlar, Sardunyadan Diger iki arkada~1 Berkana hastane-
kalktlklanm vc bir i~ ic;in Fasa Melina sinde tedavi altmda bulunmaktadir-
koyuna gitmekte olduklanm bildir- Iar. 
~lerdir. Tamamen saglam olan tay- Tayyarelerin markalan, Alfa - Ro-
yarenin, italyaya ait olduguna dair meo idi. Tayyarecilerin isimleri ~un-
hl~ bir i~aret yoktur, aynca numarSSl lardir: Birinci pilot, yiizba~ Genari 
da mevcut degildir. [Devami 4 ncu sahifede] 
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Hariciye vekillnin mUhim blr nutku 

Akdenizde bir tarafb 
teminat kalkt1 

Normal bir vaziyetin avdeti arzusile bu teminat1n 
kalkmas1 , lngiltere ile aram1zdaki samimi ve 
ltimatkar dostluk mOnasebetlerine asla dokunmaz 

Ankara 31 (Telefonla) - Meclisin 
bugiinku fevkal!de toplantismda Ha
rlciye veklli politlka vaziyeti hakklnda 
milhim beyanatta bulunmu~tur. Ha
nclye vekill nutkunda demi~tir ki: 

Arkad~lanm, 

Kamutaym bu i~timamdan istifa-
de ederek arsiulusal miinasebetlerin di
ger bir sahadaki inki~afma da huzu
ronuzda temas etmek istiyorum. 30 
haziranda f evkaldde i~tima eden cemi 
11eti akvam casamble» sinde belli ba~li 
olarak ikt mesele bahse mevzu oldu. 

Biri cemiyett akvam misakmda ba
ll devletlerce fleri siiriilen creforme> 
11apzlmasidir. Bu hususta Turkiye her 
hangi bir teklif yapmayi ~imdilik der-
1>4 etmemi~ oldugu gibi bu vadide 
rapzlacak tekliflerin miltalea ve 
tedkikinden asla ka~nmamakla be
raber mahiyet ve ~umulleri hak
kinda tam bir maltlmat edtnmedik~e 
tahminler uzerlnde miltalea serdini 
kendisi iyin isabetli gormedigi cihetle 

tiumessillerl soze ka~mami.~tir. Asam
blenin mutat eylill ictimamda milza
kere edilTMk ilzere misakm 11 ve 16 
mci maddelerinin tatbikatt. hakkinda 
Cemiyeti akvam azasi devletlerin lil
aum gordiikleri m1ltalea ve teklifleri 15 
atustosa kadar Cemiyetl akvam k4ti
bl umumfsine bildirmeye davet edll
meleri tekarrilr etm~tir. Cemiyeti ak
samm kuvvetli olmasmi 'Jli.lrekten ia-
tedigimiz maltlmunuzdur. • 

Yine asamblenin bu icttmamda ali
nan bir karar mucibtnce, toplanan ve 
lnzim d6 azasindan bulundugumuz Co
'1rdinatfon komitesinin ittihaz etmif oi
ilugu karann tercilmesi ~dur: 

cltalya - Habe~lstan ihtilafi hakkin
la asamblenin 10te~rinievvel1935 ta
rlhli tavsfJlesf mucibince te~ekkul et
tr&lf olan coordination komitesi, cemi
weti akvam azasi devletler hilk1lmetle
rmm 15 temmuz 1936 tarlhinde ko
rntten.tn 1 a, 2 a, !, 4 ve 4 b numarali 
Jekllfleri mucfblnce lttihaz etmif ol
'1'klan takyidl tedbirlerin kaldinlma-
11m tekU/ etmeyi kararla~tinr.» 

Cumhuriyet hilk-0.meti cemiyeti ak
tJam mlsakmdan miltevellid milkelle
'fivetlerf icabmca ltalya hakkinda tat
Wk etmif oldugu iktisadf ve malt ted
&frlerf 15 temmuzda kaldirmi~tir. 

lngtltere Harici11e nazinnin bu fev
~de 1'tima eden asamblede irad et
mlf oldugu nutukta Sanctio:n'lann kal
~masi zarurf oldugunu lleri silrmek
,. beraber lngatere h1lk1lmetinin Ak
~ dRletlm fZe mfsaktn 16 nci mad
tafnm tatbikahndan m1ltevellfd kar
fllakli ta.ahhtltlerlne ifaret etmif w 
uanctfon•lann kaldinlmasina karar 
,.,.au cfahi bu ta.ahdiltlerin lnglltere 

r'Gfindan hitama erme11erek bunu ta
edecek olan mi.Lbhemi11et devresin
cfevam edecegini 1ca11detmif ve bu 

bez;anatin, lngiltere hilkumetince h4-
dtsata tevafuk ettigi takdir olundugu 
milddet~e, tesirini muhafaza edeceDtni 
ildve etmi~tir. Bu beyanat daha evvel 
lnglltere Avam kamarasinda if ade e
dilmi$ ve hiikilmetimize metni bir 
muhtira ile bildirilmt#ir. 

Cumhuri'llet hiikumetinin herhangi 
bir talebi ve bizimle bir mii~avere ilze
riM yapilmt~ olmzyan bu bir tarafli ta
ahhildiL hilkumetiniz takdir ve kaydet .. 
m~ vs bilmukabele ingiltere hiikume
tine milddeti ahvalin icabma gore ta
raftmizdan takdir edilmek suretiyle 
teminatimzzin lngiltere hilkumeti ta
rafindan hi<;bir arzu izliar edilmedigi 
halde bir tarafli olarak devam ettigini 
bildirm4tir. 

Temmuzun 27 nci giinu ziyaretime 
gelen ingiltere bi.lyuk el~i ingiltere 
Bariciye nazinnzn ayni gii.nde Avam 
kamarasi komitesinde yapacagmi ta-
1arladigi beyanatm bu hususa taallUk 
eden kismmdan mal11mat verdi. Bu 
beyanat yapilm~ ve Anadolu aajnsi 
ne~retmt~ oldugu cihetle malUmunuz
dur. Hiildsasi Akdeniz vaziyeti ilzerin
de ltalya hilk-0.metinin Tilrkiye, Yu
goslavya ve Yunan hiikumetlerine ver
m4 oldugu cok dostane teminat ln
gtltere hUkumetince kaydedilerek bu 
wu1yete nazaran Akdeniz ii.zerinde in
giltere hi.lk'O.metince verilmi~ olan tek 
tarafli teminatm idame&ine mahal 
kalmadigwir. Fllhakika italya hilku
meti Ankaradaki buyilk e~isi vasita-
6fvle hariciyenize ttalyanzn aramzzda 
mevcud dostluk muahedesi icabla
rivle kendini bagli addetmekte de
iiam ettigini dostane bir ltsan ae ifa
da etmi$tir. Bu dostluk muahedesinin 
lcaplanna Tii.rkiye tarafmdan da ay
nl ve<;hile bagli bulunuldugu malU
munuzdur. 

Diger taraftan !ngiltere Hariciye na
nnnzn biraz evvel zikrettigim nutkun
cfa Akdeniz milnasebatinda salah hu
mle geldigi ayrica tasrih edilm4 ol
masina ve tki giin evvel gorii#iigiim 
ltalya bii.yii.k elcisinden italya - ingil
tere mi.lnasebetlerinin <;ok iyi bir yola 
girm4 oldugunun ogrenilmesine gore 
Turkiye tarafmdan ingiltereye tek ta
rafli olarak verildigini arzettigim ta
ahhiltlerin artzk devamma mahal kal
mam4tzr. Cii.mhuriyet hii.kumetinin bu 
/ikir ve kanaatim 11ilksek heyetinize 
aruderlm. 

Normal bir vaziyetin avdeti arzusu 
Ile yapilan bu beyanatim inglltere iZe 
aramzzdaki samim£ itimatkar dostluk 
m1lnasebetlerine a.sla dokunmaz. Her 
ikl memleket arasincla bugiin ~ok do&
tane milnasebet mevcuttur. Biltun bu 
hddiulnf esnannda lflerin hep anlaf
ma roluna glnnesi ~n lngiltere Bari
ci11• nannmn gosterdigi bi.lyUk kiya
uti ve aartetti#i emekleri hurmetl8 
yautmeyi ~k zevkli bir vazife bilirim. 

1 Ajustos 1936 

( Ba Sabahki Telgrafiar ) 
Saragosa taarruz akim kald1 

Asi kuvvetler, yine Madrid 9ehri 
Uzerine yUrUmeQe ba~lad1lar 

Paris 1 - Hilkftmet kuvvetlerlnln 
Saragos kuvvetlerine yaptlklan taar
ruz ak1m kalnn~tlr. thtilfilcller, Mad
rlde buyilk bir taarruza ha.zrrlam
yorlar. 

Asi.Ierin topc;u kuvvetleri bu sabah 
Guadaramada ~iddetll bir bombard.1-
m.ana ba~Ianu~Iar ve Madrid ile bir 
~ok ~ehlrler arasmda telgraf ve tele
fon muhaberelerini kesmi~lerdir. 

Asi general Molamn kuvvetleri 
Madride 25 kilometre yakla~Iru~larchr. 

Paris 31 (~am) - ispanyada ~id
detli muharebler devam ediyor. Har
bin uzun si.irecegi anl~1lmaktad.lr. Bu 
sebeble Madriddeki scfirler toplana
rak ecnebilerin ~lkanlmas1 i~in tedbir 

Ba~vekil ve 
dahilige vekili 

Bugunlerde lstanbula 
gelmeleri bekleniyor 
Reisicumhur Atatiirkiin bugiinler

de ~chrimizi ~ereflendireceklerini yaz
nu~tik. Reisicumhur lie beraber, Bai;;
vekil ismet inontiniin de ~ehrimize 
gelmeleri ve bir milddet Heybeliada
daki ko~klerinde istirahat etmeleri 
kuvvetle muhtemeldir. 

Cumhuriyet Halk !1rkas1 umumi 
biirosu, pazartesi giinu istanbula 
nakledilerek burada c;all~malanna 

devam edecektir. F1rka umumi katibi 
ve dahlliye vekili B. ~ilkrii Kaya da 
~ehrimize gelecektir. 

S1caklar 
Termometre Cf Un 
de 34 dereceye 

kadar c;1 ktl 
S1caklar biltiin ~ddetile devam edi

yor. Termometre diin de 34 dereceye c;1k
m1~trr. Geccleri bir~ok kimseler gee; 
vakte kadar ac;1kta oturuyorlar. 

Trakyada ve garbi Anadoluda s1cak 
daha ~iddetlidir. Bazi yerlerde termo
metre 36 dereceye kadar ~1lam~tir. 

izmir 31 - Birkag giindenberi bu
naltic1 s1caklar htikiim siiriiyor. Ter
moetre golgede 36 derecedir. 

BULGARiSTANDA SICAKLAR 
Sofya 31 (~) - Bulgaristanda 

havalar ~ok Sicaktir. 

alma~a karar verm1~lercllr. 
Htikfunet kuvvetleri San Sebastien 

civannda Asilere kar~ muvafakiyetler 
elde etmi~lercllr. Donaruna lsilerin or
dugA.hlaruu bombard.lman et~tir. 

Asner Fastan asker nakll ic;in gemi 
bulainiyorlar. Tayyare ile asker t~
mak istenmi~se de kafi derecede tay
yare bul unamam1~t1r. 

Madrid hilkfuneti Valansln ft.slierin 
eline ge~tiginin asll olmad.lgm1 bil
dirmektedlr. 

Fransada Bayonne ~ehrine gelen Al
man mi.iltecileri Gijon ~hrinde anar
¢stlerin f~istleri kur~na dlzdirdik
lerini, ahalinin yiyeceksiz kalcbgm1 
bildirmii;;tir. i?ehir, lsilerin elindeki bir 
gemi tarafmdan topa tutlmui;;tur. 

Habe' harbl 
Bir muhimmat deposu 

patlad1, Kassan1n 
oglu yaraland1 

Roma 1 - Eritrede, Musavvada bir 
mtihimmat deposu patlailll~ ve bir 
c;ok kimseler olmti~ ve yaralamru~tlr. 
infilakm, s1cagm ~iddetinden vuku 
buldugu tahmin edilmektedir. 
Habe~ c;etelerinin Adisababaya ya

p1p akim kalan son taanuzlan esna
smda ras Kassanm oglu yaralanm1~
tlr. 

Rusyaya kredi 
lngiltere Sovyet Rusyaya 

10 milyon sterlinlik 
kredi ac1yor 

Londra 31 (A.A.) - B. Runcimann 
Avam kamarasmda beyanat a bulu
narak Sovyetlerin ingiliz tanayiin
den miibayaatta bulunmalanm tes
hil i~in 10 milyon ingiliz liralik blr 
krcdi ac;1lnu~ oldugunu bildirmi~tir. 

Sovyetlerin yapacaklan sipari~ler me
yanma harb malzemesi adhil degil
dir. 

1940 olimpiyad1 
Tokyoda yap1lmas1na 

ekseriyetle karar verildi 
Berlin 1 (Ak~m) - Dtin Berlinde 

toplanan olimpiyad komitesi 1940 se
nesi olimpiyad oyunlanrun 27 reye 
reye kar~ 33 reyle Tokyoda yapilma
sma karar vermi~tir. Aleyhte verilen 
27 rey miistakbel olimpiyad.ln Finlan
diyada Helsingfors ~hrinde yapllma
Sl lehinde idi. 

Bir Alman olmi.i~, bir ~Ok AJmru: 
yarala.mm~trr. 

Llzbon 31 (A.A.) - Radyo klUP. 
ispanyol lsllerinin Guadarama kas&1 
basiru zaptetmi~ olduklanm bild.l.ri 
mektedir. 

Hilkumet kuvvetleri, Guadarama 
muharebesi esnasmda umumi kara 
gA.hlanru orada kurmu~lardir. 

Madrid 31 (A.A.) - Komunist p 
tisinin resmi orgam olan el Mundc 
Obreo gazetesi, asiler magltip edildik· 
ten sonra koylUiere ve ameleye veril&. 
eek milkafattan bahseden bir yaizs1 
da hilkiimetten bi.iti.in ispanya arazi: 
sini tevzi etmesini isteme_!{tedir. Zir 
bi.itiin arazi sahipleri, fa~tlerden ve 
ya f~ist taraftarlanndan ibarettir. 

Botazlar 
mukavelesl 
Sovyet Rusya da 

tasdik etti 
Ankara 31 (A.A.) - Bogazlnr mu 

kavelesi Bilyiik Millet Meclisinde re 
ye konduktan sonra Mecliste bnh.ma 
Sovyet rnaslahatgilzan hilkumeti n 
nuna hariciye vekili doktor Tevm 
Rti~tti Aras1 tebrik etmi~ ve Sovye 
hilkumetinin de Bogazlnr muknvele. 
namesini tasdik etmi~ oldugunu res• 
men teblig etmi~tir. 

ltalya ve Almanya Lokarno 
konferans1 na i§tirak edeceklE 

Paris 1 (Ak~am) - Almanya v 
italya hiikumetleri, Lokarno devle 
leri konferansma i~tirak edeceklerin 
resmen bildirmi~lerdir. 

~anakkale ~ehitleri 
Diin biitiin mezarhklara 

~elenkler kondu 
<;anakkale 31 (A~m) - BugilI1 

valinin riyasetinde toplanan bir he! 
yet seddillbahire giderek Fransiz ora· 
dan Kilidbahire gec;erek Alman, An· 
burnunda da ingiliz mczarllklanna d4 
nanmarmz nanuna ~elenk koymu~lar• 
dir. 

Heyet ayni zamnda Ariburnundald 
Mehmed c;avu~ abidesine de bilyi.ik bi 
~elenk koymu~tur. Her ~elenk kon~ 
heyecanll nutuklar soylcnmi~ olilleri: 
ad.l hiirmetle arulnu~br. 

Meraslmde komutanlar, subaylar 
belediye ve parti azalan ile bir kltti 
asker hazir bulunmu~tur. 

Maydos s1rtlanna biiyilk taZllarhl 
21 temmuz 936 tarihi kazilarak yazil• 
cak ve bilyiik giiniin hatiras1 tesbH 
edilecektir. 

Portekiz 
miistemlekeleri 
lngiltere ba,kas1n1n 

bunlara goz koymama
lar1n1 temin edecek 

Pllj ve teferriic; yerleri ~k kala
bahk oluyor. S1caklar dolayisile 
Rus~ulttan 17 y~lannda Hasan oglu 
Cev4et adlnda blr Ttirk ~ugu yikan
maga diye girdigi Tuna nehrinde bo
tuJarak olmii~tiir. Cesedi ild ballk~ 
tarafmdan bulunm~tur. 

Franszz m?~afili lngiltere-MISlr 
hegecan 1~1nde 

ingiltere namzetligini koymaktan 
vaz gec;~tir. 

BERLiN OLiMPiYADI BUGUN 
BA!?LIYOR 

lngiliz kabinesi 
Baz1 naz1rlar aras1nda 

degi§iklik oluyor 

Londra 31 (A.A.) - Havas ajansm
~: tyt malQmat almakta olan ma
bam, mgllterenin Portekizin mils
lemlekelerinl muhafam edebllmesl 
'8 difer devletlerin bu m11stemleke
lere gaz koymamalan 1~ Portekize ta
:tnamne mtizaheret edecettnt beyan 
ttmektedirler. 

SOylendigme gore bu karar diln B. 
Iden ile B. Monteiro arasmda yap1-
ian go~menin neticesidir. 

Avusturyada 41 nazl yenlden 
tevklf edildl 

Ylfcula 11 (A.A.) - OllmplJat bay
ranu esnasmda ftkua gelen hadbre
Jer doJayJllle, yakmda atf1 umumlden 
IAlfadl eden nasymW 8CIJ&llat b(1.. 

Gazeteler ltalyan1n yar
d11mn1 protesto ediyorlar 

Paris 31 (~am) - ltalyanin ta11-
uare gondermek mretile lspanyol tisile
rine yardim etmekte olduguna dair 
alinan haberler Fransada bir heyecan 
u11andirmi~tir. Fransiz gazeteleri bu 
mesele hakkinda uzun yazzlar ne~ret
mektedirler. 

Sol cenaha mensup gazeteler bu ha
reketi ~ddetle protesto ediyorlar. Diger 
gazeteler de ltalyanin tayyare gonder
JMsinin yapacagi tesfrleri kaydediyor
lar. Yalmz sa# cenah gazeteleri ltal-
11anzn tayyare gond.erdigine inanmi
rorlar. 

K1br1sta tayyere meydam 
lAfkofe Sl (A.A.) - (KJ.bns) bava 

m&ref&l1 sir Robert Brooke - Opbam, 
tanare ~ infaatma 
mak a.. dGll Jl!pberlnde .... 

Yak1nda kapitOlasyonlar 
meselesinin gora,01-
mesine ba,lanacak 
Kahire 31 (A.A.) - Havas ajansm

dan: Resmi mahafil, Sudan mesele
sinde bir itila! yapllmak iizere oldu
gunu beyan etmektedir. Bu mahafil, 
1ngiliz murahhasalarmm biiyiik blr 
anl~ma zihniyeti gO.stermekte olduk
lanm ehemmiyetle kaydetmekte ve 
Sudan meselesi halledilir edilmez ka
pitillasyonlar meselesinin goru~ille

cegini ilAve eylemektedir. 
Aym mahafil, ~etin mtizakerelere 

yol ac;mas1 muhtemel olan kapitu
lAsyonlar meselesl bakkmda tahmtn
lerde buJunmaktan ~kinmektedirler. 

ldarel hususlye tahakkuk 
mOdOrlOIO 

Afyon defterdan Ze\"Dt>labldln Ak• 
k6k 1stanbul ldare hUSU'ilye tahakkuk 

Berlin 1 (Ak~m) - Olimpiyad me
.falesi bugiin saat on iic;te olimpiyad 
stadyornuna vasll olacak, Ollmpiyad 
kasabasmdan Berline kadar olan 3000 
kilometre Uk mesa! enin son kilometre
sini 1896 olimpiyad.l bayrak ko~usu 

~mpiyonu Yunanh Lows ko~cak ve 
me~le bizzat M. Hitlere teslim edile
cektir. Mtiteak1ben olimpiyadm ac;w~ 
torenl yap1lacaktir. 

Jhtigat zabitleri 
staf a ba~ladzlar 
Evvelce llan edilen Siruflara men

sup olup 45 giin mtiddetle staj gore
cek olan 313 llA 326 tevelludilne ka
dar olan lhtirat zabitlert, dttnden ttt
baren tevzi edlldlklerl alaylara Utlha
Jra bqlam•flardlr. Bu defa ataJ lfire
cek olan ihtlyat zabltlerl memur ve 
muaDlm gtbl ream! vultelerl 01an1ar
dlr. Bun1annldn1 serbelt mealek erba-

Lomira 31 (A.A.) - Kabinede esrut 
h nezaretlere dokunulmamak ve ka• 
binenin milli siyaset istikametindE 
bir gtina degi~iklik yap1lmamak iize: 
re bazi tadilat icra edildigi resmell 
bildirilmi~tlr. 

Ziraat nezareti parlamentc 
mtiste~n M. Robertsham , tekaiit 
naZlfl, miisternlekat nezareti miiste! 
~n lord Plymouth, ge~enlerde naful 
nazin tayin edilmi~ olan lord Stan• 
hopeun yerine hariciye milste~n ol 
mu~lard.lr. 

Halihaz1rda terbiye nezareti parlA.· 
mento miistef&Il olan lord de la Marl 
m'Clstemleklt nezareti milstepn, 1ord 
Evenbam, Zfraa• nezaretl parllmen 
mtistefan, mhhlye nezaretl milstefa: 
n M. Oeofferey Shakespeare ter 
nezaretl mttstqan, tekailt D8.'?m 

Budsoa, S1hhlye nezaretl parllmen 
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AK~Al\lDAN AK!~Al\IA: 

--~----=-..... -=---
Istanbul .. Trieste 

Hnyat pahahllgma dair bu siltun
larda yazd1~rim1z yazilar okuyuculan-

b B' rok m1zm pek dikkatini celbediyor. ir ¥ 

mektuplar allyorum. Bunlarm hepsin
den her zaman bahse bittabi imkan 
olmuyor. Fnkat bir miiddet Tricsteye 
giderek orada oturmu~ ve yeni avdet 
etmi~ bir arkada~tan al~igi~ .~ektubu 
~ok alakaya degerll gordugum i~in 
okuyuculanma bildirecegim. . 

Italyaya gidip gelen vatand~ di
yor ki: 

¢Avruparun en pahall memleketle
rindcn biri italyadlr. Son zamanlarda 
sehayat etml~ olanlar bunu pek iyi 
bilirler. ~imdi size Avrupamn en pa
hah blr diyannda, Triestedeki eg
lence ve plllj fiatlerini haber vere-
yim: . 

Konserli bir gazinoda bir fmcan 
· kahve su ilc bcraber bir bu~uk liret

tir, yani on be~ kuru~tur. italyada fle
kerin kilosu bizim para ile 65 kuru~, 
kahvcnini kilosu 350 kuru~ satlldl
~m da unutmamak lA.zimdlr. 

ftalyamn dondurmalan biltfin diin
yada me~urdur. i~e bu ~zel . don
durmayi yalmz on kuru~a yiyeb1lirs1-
niz. Bisktii arasmda elden alac~k 01.u:
samz iki kuru~luk dondurma bile s1zi 
memnWl edcr. 

PHijlara gelince: Tricstcnin en Id.
bar denilen plflj1 cSavoya> ile cTuzo
na:. dlr. Bu su gemisi ge~en scne ya
p1lnu~tir. A~ag1 yukan bir milyon ll
rete mal olmu~tur. Beton dort be~ ha
vuzu, blr cok soyunma yerleri, giinc~
lenme tarasala11, gazlnosu, restoran1, 
haSilI her~eyi vardir. Buranm diihu
liyesl iki bu~uk lirettcn yani y~rml 
~ kurul?tan ibarettir. Kabine fllan 
hepsi i!;lnde. 

Bir de S. Nikola plfij1 vardir ki bi
zim Florya gibidir. Buraya vapurla 
~rden (i~ ~eyrekte gidilir. Oiizel, 
gent~, aga~hkh bir yerclir. Trieste
den buraya vapurla gidi~ geli~ de da
hil olmak iizcre banyo fiati otuz befl 
kuru~! 

S. Nikolaya bir ~ok aileler ycmekle
rile beraber gidcrler. Orada Tratoryn
Iar yani lokantalar varchr. BOyle ol
rnakla be.raber, orta halli l'e kalabahk 
aileler yiyeceklerini beraber gotfuiir
Ier. Lokantalardan ba~ka kahveler de 
varchr. Ycrncklcrile beraber gidenler 
o kahvelerin biraz ilerisinde oturur .. 
Jar. Bir masa alirlar, iskemleler ister• 
Ier. Knhvecl bardak filfin da verir. 
Hi!; bir ~ey icmczler. Yemeklelini ye~ 
ler, on para vermeden kalkarlar. Kali
veci masa ve iske1~le verdim diye a~
zuu a~1p du bes para istemez. 

~imdi ~Ci vesaire glbi halk taba
kaSinm deniz ihtiyacm1 nas1l temin 
etiklerine baklmz. 

Beledige bir 
talimatname 

hazzrladi 
Otellerin yeni b~an tanzimi ve bun

lann ihtiva edecekleri tertibat ve kon
for iizerine taksirni i~ belediye tara
!mdan bir talimatname hazirlarum~-
t1r. 

Bu talimatname projesinde her ote
lin haiz olacagi vas1flar, temizlik, 1s
Urahat sartlan, bir otelde bulunmas1 
elzem ol~ c~ya ve saire -otelin nevi
ne ve dcrecesine gore- tasrih edllmi~
tir. 

Talimatnaine projesinin katl bir 
sekle girmesi icJ.n bclediye memleket1-
i°nizin tanmm1~ simalaruun ve diger 
alakadarlarm miitaleasrm almag1 mu
\'aflk gormil~Uir. BunWl icin ~hri
rnizdeld seyahat acenteleri, biiyiik o
tel sahipleri, Avrupayi yakmdan ta
mnuli maruf ~ahsiyetler, ressam, mu
harrir mimar gibl kiiltilr sahlplcrin-

' . .. den miirekkep bir toplanhda plOJe mu-
nakasa edileccktir. 
Bu~dan sonra proje ~ehir meclisln

de milzakere ve kabul edilecektir. Ta
limatname otellerirnizin zamarun ihti
yacma uygun bir hale getirmek ii.zere 
tanzim edilmesidir. 

lktisad vekill yarm geliyor 
iktisad vekili B. Celru Bayar yann 

~ehrimize gelecektir. Vekil burada fab
rikalan gozdcn ge~irecek ve Moda 
deniz yan~lannda haz1r bulunacaktll'. 

Ciizdan 
T utulan adam "haberim 

yok,, diyor 
Bartlnll Mustafa admda bir tiiccar 

yamnda Ridvan admda biri oldugu hal
de MIS1r ~ar~smdan gecerlerken ya
runa biri sokulmu~ ve clile omuzWla 
vurmu~tur. Mustafa doniip bakmca 
yanmda blr adam gorm~ ve bunun 
deli olduguna hiikmedrek gene yolu
na devama b~lam~tir. Fakat o SJrada 
arkadan: 

_ Baba cebinden ciizds.nm1 cnidl-
lar .. diye sesler duym~tur. v 

Bay Mustafa elini cebine soktugu 
zaman hakikatcn ciizdanmm ~nl~ 
oldugunu gormu~ ve y~dan ka~an 
adamm pe~nden k~maga b~lruru~- ' 
tir. Nlhayet polis i~e el koymu~ ve Ah .. 

d admda bfrl yakalanm1~t1r. Yap1-
~ tahldkatta Ahmc~ Nabi adlnda 
bir arkada~1 daha oldugu ve Nablnin 
ciizdaru ~allp Ahmede verdi~ anla~Il
m1~t1r. Ahmed diin Sultanahmed sulh 

AK~AM 

erak 1 bir ava 
-----

T elefon memurlan eski 
§irket hakk1nda mahke

meye ba§vuruyorlar 

Eski telefon ~irketinin memw·lan, 
kendilcrine ikramiye haklanm verme
yen ~irket aleyhine dava ~ak i~ 
rn.zun gelen hazirliklan bugilnlerde ta
rnamlayacaklardlr. Bu maksatla dava 
har~anm aralarmda toplamaga ba.,
Ianu~lard1r. Alakall 284 memurdan 
200 ii haq;larm1 ~mdiden yatirmI~lar
d1r. 

Iler memurun ~irket aleyhine ayn 
bir dava acmas1 icap ettiginden verile
cek hare 2000 lirayi bulmaktadrr. Bil
tiin memurlar mahkemede haz1r bulu
narak mil~tereken haklanm mildafaa 
etmegi kararla~t.Ird1klarmdan davamn 
~k dikkate ~yan bir ~ekilde olacagi 
ve bu mimasebctle eski ~irketin ic yii
ziine dair milhim bazt hakikatlerln 
meydana ~lkanlacagi sCiylenlyor. 

KomOr yukleme ve bo§altma 
Ocretleri arttmlm1yor 

Yeni liman tarifesinin buglin 1kti
sad vekflletinden gelmesi beklcniyor. 
Tarlfe bas1ld1ktan sonra tatblkine b~
lanacakbr. AnnatOrler arasmda yen! 
tarife ile komiir yilklcme ve bolialtma 
iicrcUcrinin arttlnlacagma dair bir ~
yia ~1km1~tir. 

Llman i~etme idarcsi, bu hususta 
tel~ dil~ alakalllar tarafmdan ya
p1Ian milracaatlara cevaben bOyle bir 
~y olmad1g1m, komiir iicretlcrine do
kunulmadlgm1, bilakis ileride daha zi
yade ucuzlatilmas1 i'tin yilkleme ve bo
~altma i~Ierlnin makinele~tirilecegini 
bildirmi~tir. 

~ 

V ekaletlerin 
Resmi 
Dairelerin 
Nazar1dikkatine 

Maarif ccmiyeti, resmi ilanlann 
ne~rine tavassut ii;in, Heyeti Veki
leden aldJg1 kararda aynen: c ... ilful
lann nc~ri hie bir suretle teahhiire 
ugramrunak ve hazinece bu tarzda 

olcu salonu 
Hazirlanan proje 

dun vekalete 
gnoderildi 

Galata nhtmunda eski gfumiik an· 
trepo ve bilro binas1 tadil ed.llmek su
retile yapilacak bilyiik yolcu salonu 
hakkmdaki proje diln Iktisad kfllcti
ne gbnderllmi~tir. Proje tasclik edilln
ce in~aata ba~lanacaktir. 

Yent salonda vapurlardan ~lkan yol
cularla buradan gideceklere ve kar~1-
layacakl ara mahsus yerlcr biribirin
dcn cam bir bolme lie aynlacak, bu 
suretlc bir tarafta bulunanlar diger ta
rab goreblleceklerdir. Haricten gele
cek ~ olcular icin salonda istirahat yer
ler1, biife, gazcte sa~ mahalll v~ Io
kan ta bulWldurulacaktir. Bu salon, 
¢mdikine nisbetle ~ok ge~ olacagm
dan izdihama mehdan verilmiyecektir. 
Ecnebi seyyahlann para de~tirme * 
lerini kolayllkla yapmak ii.zere salon
da Merkez bankas1 tarafmdan bir gi~ 
a~1lacaktir. 

Salona gelenlerin vesikalanru, pasa
portlaruu, lii.zumu halinde ~alanm 
muaycne i~in ihtiyaca Mil ~kilat 
kurulacakt.Ir. Hususi telef on • odalan 
ynp1IacaktJ.r. Yolcular, e~yalanru ta
~yan hamallan takibe mecbur olmiya
cnklar ve hamallardan alacaklan nu
mara ile dogruca muamele ~elerine 
milracaat ederek ~yalanm teselliim 
edeceklerdir. Salonun cok aydmllk ol
mas1 icin iistii sadece buz camla ortil
lecektlr. 

Bu mi.inasebetle cskl salonda yolcu
larnu bekleyenlere mahsus kls1mda 
mevcud tel orgiller hatira gellyor. Qir
kin bir manzara t~ etmekten ba.,
ka bir ~eye yaramayan ve i¢ne kimse
nin girmek istemedigi bu tel orgillcrl 
kaldmnak lftzund1r. Zatcn vilAyet de 
bunlarm kalkmasma taraftar bulun
maktadlr. 

Yedikulede 
Bir yuk vagonu 

yoldan ~1kt1 
Diin sabah Alpulluya gitmek iizere 

Slrkeci istasyonundan hareket eden 62 
numarah mar~ndiz trent Yeclikule is-

verllen ilanlardan daha fazla ucret 
itasma mecbur kahnmamak ve 
istenildigI zaman bu ~ekilde ilan 
vermck ~ikkma nihayct vermek ... > 
flUrtlnnru uzerlne alm~t.Ir. 

~u hale gore ilanlann1 
gazetemizde ne~rettir -

tasyonunun biraz ilerisindeki makastan 
g~crken yiik vagonlanndan blri hat
tan ~nya frrl~r. O SJrada arka 
vagonda bulunan gardifren bunu gor
mu~ ve birdenbire frenleri slkarak digcr 
gardifl'enleri de haberdar etmi~ ve 
tren derhal durdurulmak suretile bii
ytik bir kazmn bnilne gecllmf~ir. 

Sahife 

SOJIBET: 

Eg enceli bir 
m harrir 

M. Julien Benda, bugliniin Fra 
muharrirleri arasmda hie ~ilpheslz 
en zevkle okunanlardan biridir. Fi 
le1ine i~tirak etmlyebilirsiniz; za 
kendisi de, dilnyanm bu karma k 
~k zamanmda, fikirlerine ilitirak ed 
bulunmas1m pek istemez. Kendi 
dii~nenler olur ve bunlar coga 
sonra M. Julien Benda'run ~ikay 
hakkl kalmaz. Halbuki, yaZilanna 
kll1rsa, onun b~ keyfi, zaman 
hasbi tefckkUte zerre kadar itibar 
garazs1z, ihtirazs1z dil~ilnen bir m 
di vefak:Ar kalmadlguu s0yleylp a 
pilskiirmektir. Bazi kimseleri, b 
ziimrcleri recmc kalk1~t.Ig1 i!;in ona y 
dlm etmek istiyenler oldu; fnkat 
Julien Benda donup onlan da: cSiz 
otekilerdcn h1rll dcgilsiniz ya!> di 
aznrladl ... 

Ger!;i ytllardan beri, ~u yeni tabir 
l numaral1 dil~an1, M. Charles M 
urras ile tllmizleri, yani kraliyet tar 
tan milliye~ilerclir; onlar aleyhin 
cild cild tcnkit, tarih ve hatta me 
fisik ld.taplan yazdl. Jacques Bainvi 
le Oldiigil zaman M. Benda Amerika' 
lmi~; o muharrir hakkmda yazilan s 
tayi~kar sOzlerl hakikate, hakka, h 
sil1 biltUn mukaddesata, belld. de ke 
di ~ahsma bir tecaviiz sayip ta den· 
derya ardmdan kli!iirleri basti ... F 
kat M. Maurrasm aleybinde olan c 
reyan1ara da ytiz vermez. Bu ay gel 
la Nouvelle revue fran~aise'de, Co1 
mune muharrirlerindcn M. Friedman 
n'a ~1k1~yor. 

Bunlnr Icin cBazus Populare> adrm 
verdiklcri bedava deniz hamamlan 
ynpilm1~tir. Ge~en yil, belcdiye blr 
~ok para hai c1yarak Barkolada ik1 
tane b0 to11 dcniz hamam1 yapt1rmI~, 
biri erkeklerc digeri kadmlara mahsus 
Buraya gidcnler on para bile venncz
ler. Ya1mz, sabahlcyin erken gidenler 
iki kuru~ tramvay paras1 verir, o ka
dar. Bu deniz mevsiminde Trieste !de
ta ba~tan ba~n. soyunmu~ bir halk kut
Iedl i~ndc caikamr. 

istanbul bilytik ~chirdir, Trieste 
kil~iik bir merkczdir diye dil~ilnmeyl
niz. Trieste zenginlerinden bir ikisi 
bizim istanbulun biltfin zenginlerini 
ceplerindcn ~1kanrlar.> 

a mahkemcsinde mevkufen muha-
cez .. ii kati keme eclilmi~tir. Suglu bu curm -
en inkAr cderek: . 

Y - Benim boyle bir ~eyden habe.nm ' 
yok.. demcktedlr. . . 

$ahidlerin ~ngmlmasi 1~m muha
kcme ba~ka gilne b1rakllm11itlr. 
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mek ve taahhura ugratma
mak isteyen resmi daire
ler bu ilanlann1 miinha
s1ran "Resmi ilanlar tiirk 
limtet §irketi ,, ne gon
dermelidirler. 

Yap1lan tahld.kata nazaran Yed1ku
le koprilsil ile istasyon arasmdakl ma
kasta vagonlarm bir klsm1 gectikten 
sonr makns birdenbire kapanm1~ ve 
o andc gecccek olan vagon da yoldan 
~1km1~br. 

Kazayi haber alan ¢mendifer mii
hendisi ve ~efleri hftdise mahalline git
~ler ve Iaz1m gelen tertibat almarak 
~1kan vagon tekrar hatta allnm~tir. 
Biitiln i~Ier saat 12 de bltiri~ ve 
trcn yoluna devam etmi~tir. Vagonun 
dilzeltilmesi icin gecen ii~ saat zarfm
da banllyo trenleri tek hattan i~lcmi~
lerdir. 

M. Friedmann'm kabahati, M. Ben 
da'nm Oteden berl bir tilrlU taham 
mill edcmedigt, aleyhinde iki cild ki 
tap ve btr yigm makale yazrugi filoso 
Henri Bergson'a sata~ olmaktU" 
Bergson: <Ben sendika neye derler 
pek bllmem bile!> gibi bir ~ soyl 
mi~; Friedmann onup bu sozfinii, da 
ha lla.,ka sozlerlni ve umumi har 
s1ralanndaki vaziyetini, konferansla 
m ileri silrerek -cesaretsizligini, etra 
ile alfikadar olmamasm1 tenkid ediyo 
Filosoflarm, ~airlerin bir k~ye ~ekili 
milce!:redata dalmalan, y~1yan ins 
lann halleri, didlnmeleri, istu a pl a 
ilc alakadar olmamalan yalruz blr 
Zl.ilmenin, bugiln M. Bendn'dan b~ka 
llerkesin sinirine dokunuyor. Gerci fi
Iosofun da, sanatkann da mevzuu, ha 
yat.In gc¢ci hacllseleri degil, insanhw 
ebedi meseleleridir; fakat ebediyet de
dlgimiz ~ey de, ge~lcidir diye hor gor
d Uglimiiz hadiselerin rnecmuu, hie ol
mazsa onlann altmda gizll olan blr 
~y degil midir? :;>air Leconte de Lis
le: «Ebedi olnnyan biltiln bu ~eyler de 
nedir ki?> cliye dudak bilkilyor ... Oy
le, oylc ilstadlm ama sizin istirnbnuz, 
benim emcllerim, ko~un1un didinm 
si bir ~Y dcgilse bizim de bircr parcn
Sl oldugumuz insanllgm da bir klYJ:lle· 
ti knlmaz; parcalar A4'1lkmca butun 
nasll kalrr? bilmem. 

M. Benda, Bergson'u miidafaaya 
kalknllyor; ondan yine istihfafla bah
sediyor: «Les Donnees immMiates ile 
:Maticre ct B!emoire'm muharrlri oldu· 
gunu idclia eden miltefekkir ... > cM. 
Bcrgson'w1 tcfckki.iri.i ciddi olsaydl .. > 
Hay1r, o accm klllcl gibi iki tarafa da 
vuracak: hem Friedmann, hem de 
Bergson paylanacak; birl filosofta has-. 
bi, i~ yaramaz zihni faaliyetten b~
ka blr ~y daha, etrafma kar~1 alft.ka, 
cesarct ve seciye aradlgi i~in, otekl de 
cratiollllaliste> oimadlgi 1¢n ... Hem dt 

Muhtcrem okuyucunun ~ yazilan 
lizerlnde derin de1in dil~nelim de 
sonra derdl~riz. Ak~amc1 

F otograf miisabakam1zda kaza

nanlarm isimleri 11 nci sahifa- u 

m1zdad1r. 
~1'!!!!1111!!111~~~'!!!"!!! ,,I 

~irketin adresi: istanbulda An
. kara caddcsi, Kararnanzade ham 
ucilncil kat. 

Tclefon: 20960 

Bay Am ca.ya gore ... 

_ Gecen gi.in b · yerde scnden, se
nin y~mdnn laf n~llch bay Amca ..• 

. . . Bilisl ¢27 agustos 1929 da dog-

1
1 dugWla gore bay Amca bir .ay sonra 

tam yedisine basacak!) ded1 ..• 

, 

I 
... Bhisi «Bu, gazetedekl y~ll ... 

Bence bay Amca mis gibi klrk ikilik
tir> dcdi ... 

. . . ~imdi dogrusunu sen soy le, ne 
zaman dilnyaya gel din?. 

B. A. -Diln ~ saat yirmldcl ... 

[Devami 4 ncii. sahifede] 
Nurullc.Ji Ata9 

-? ? ? ........... . 
B. A. - Evet, dun a~ saat yirml· 

de Karakoyde bir kaldmmdan bh kal
d1nma c 
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ANONiM TORK 
SiGORTA $iRKETi 

Sigorta Tekni9inin modern esaslar1 iizerine kurulmu' en 
itimad edebilece9iniz Sigortad1r 

1 Atustos 936 dan itibaren 
Yeni postahane kar,1s1nda Biiyiik K1nac1yan han1nda faaliyete geqmi$tir 

• 
Sigortaya aid her mii~kiliniz hakkznda gi§elerinden meccanen malumat alabilirsiniz 

lsmet lnoniiniin nutku 
"(Ba, taraf1 birinci sahifede) Bumm gibi, m1ll.etler de haysiyetli ve 

tnflletimizi yeniden ttimad ve iftihara kudretli olarak sulh davasmda bera-
gark edecek miihim bir hd.dise kar~ ber yiirilmek ~resini bulabilirler. (Bra-
1indayiz. ( Alkt~lar:a. vo sesleri, al~lar ). 
TVRKiYE siYASETiNE trtMAD Hukukan, Bogazlara kayitsiz hakim 

t Arkada~lar, yeni Bogazlar mukave- oldu§umuz zaman, yani teslih etmi~ 
lesi lle memnun oldugumuz diger bir oldugumuz bu zamanda dahi soyZi-
cihet deTiirkiyeye, Tiirkiye siyasetine, yorum kl, beynelmilel siyasette miis-
M:illetler arasmda gosterilen yiiksek takim sulhcil bir yol taktb etmekten 

It
. a-»- aynlmiyacagiz. ( .Alk~lar ). 
mta UJr. 
150 senedenberi aciz ve zayd bir Os· ~· Bizim bu siyasettmizi ho~ gorenler 

numb imparatorlugu zamamnda tiir- bizimle beraber ~ali~maktan istifade 
Jii ~ekillerde mevzuu bahis edilen Bo· edeceklerdir. Bizim bu siyasetimizden 
gaztar mukavelesinin 936 da Tiirkiye ayn bir siyaset takip edecegimizi u-
Cumhuriyeti i~in bulunan ~ekli, Bo- manlar, elbette inkisara ugnyacaklar-

• gazlann Tilrk milletinin hakimiyetine dtr. 
kay1tsiz ve !iiartsiz teslim edihnesidir. Arkad~lar, Bogazlann hukukan si-
.(~iddetli allo~Iar) Beynelmilel sulh lahs1z bulundugu ~u kadar sene zar-
l~in, Bogazlar iizerinde Tiirk milleti- fmda yapllabilecek olan biri;ok ~eyle-
nin hakimiyeti en emin ~are oldugunu rin ihmal edildigini farzetmessiniz. 
anlamak, be~eriyetin sulh hayatmda ~imdiye kadarki ~artlar dahilinde da-
bir tekamiil t.?lak.ki olunmahd.Jr. (Sii- hi eger Tilrk vataru tecav\ize ugrasa 
rekli allo~lar). idi mudaafa i~in bir9ok hazirhklar 

Bogazlar konferansU?-dan memnuni- yapllnu~t1, bi~C?k ~~r~ibler a111~m1.~t1. 
yetle c;lkl~nn1zin bir miihim sebebi, ala.- B:mu ~unun ic;m soyliyorum ki, .!?i;n· 
bdarlann hepsinin de memnun c;lk- diye kadar Bogazlarm hukukan silah-
Dll~ olmalanchr. t~tirak edenler kami- siz kalmasmdan, her tiirli.i teslihi yap-
len imza ettiler. Bu meyanda 923 mu- makta oldugumuz yent devresine ka-
kavelesini kabul etmemi~ olan dostu- dar, bu memleket parc;asmI bir gi.in ol-
muz Sovyetler de bizimle beraber im· sun tedbirsiz brr~ degiliz. (Alkl~-

1 r.a ettiler. lar). 
I Bunu memunlyetle kaydetmeyi bir 
t:evk telakk:i ederim. Ve size yine mem
nuniyetle haber veririm ki bu anda 
Sovyet ittihad.mda dahi Bogazlar mu
kavelesi tasdik edil~ bulunuyor. 
JAllo~lar, bravo sesleri). 
~ Bu memleket, bir bu~uk aydanberi, 
helecan ic;inde konferans1 takib etti. 
Bu milletin hususiyetlerini yak1 r ·'::i.n 
tamyanlar ve bu milletin tarihini bi
lenler bunu gayet"tabii bulacaklarchr. 
Bogazlarda yatan olillerden her evde 
bir hatrra varchr. Tiirk milleti bunca 
senedenberi kahramanlarm hatrras1-
na kar~1 Bogazlar iizerinde eksik kal
~ bir vazifesi oldugu kanaatmda idi. 

Mukavelenin imzasrm biiti.in mem.le
ket gece yans1 oldugu halde ac;lk mey
danlarda sabirsIZllkla bekledi, neticeyi 
ogrendikten sonra, gtinlecre bayram 
yapt1. Buyiik millet meclisinde hatip
ler, Tiirk milletinin anlayi~a ve his
lerine sad1k terciiman olm~1ardll'. 

Eminim ki biiti.in memleket bunlar1 
ogrendigi zaman aynca gurur ve zevk 
hissedecektir. Ytireginde duyduklan
run, Bliyiik Millet meclisinde soylenmi~ 
olmasmdan bahtiyarllk duyacaktir. 
Arkad~lar, TUrk milletinin siyase

tinin beynelmilel bir emniyet kazan
masi, iizerinde durulacak bir noktachr. 
Bu bize yalmz gurur ve bahtiyarllk 
vermiyor, vazifelerimizin agrrhgmi ve 
mesullyetleri de hai1rlatiyor. 

YEN1 VERGi YOK 
Yenl Bogazlar mukavelesinin bize 

verdigt vazifelerin orada bir~ok mas
rafian icab ettirecegine ~phe yoktur. 
Tiirk milleti emniyet ve miidafaa me
selelerinde ~ok hassastir, daha muka
velenin imzas1 mevzuu bahis olur ol· 
maz, her tarafta bunun masrafa liizum 
gostcrecegi idrak olunmu~tur. Hatta, 
bu ytizden biri;ok vergiler konulmas1 
tabil gorillm~tiir. Fakat arkad~ar, 
di.in de maliye vekilimizin soyledigi gi
bi, size haber vermeliyim ki, biz, takib 
ettigimiz mali siyaset dahilinde, mem
leketin mi.idafaasi i~in icabeden va
s1talan bulabileceguniz kanaatuu mu
hafaza ediyoruz. (Bravo sesleri). 

Tiirk miJletinin, icab ederse, yapa
cagi f edakarhklann hududu olmadt
giru billriz. Size haber verebilhim ki, 
bugiin Bogazlann yeniden te~bjz olun· 
mas1 i~in vergi koyacak ve yeniden 
kiilf etler teklif edecek degiliz. Biz 
memleketin iyi bir iktisadi ve mall si
yasetle elde edecegi tabii inki~afm di
ger ihtiya~lara oldugu gibi, ordsunun 
ihtiyacma da kMi gelecegi kanaatlDl 
muhafaza ediyoruz. 

Mali siyasetimiz bu noktai nazar
dan bir iki defa misalini gijsterdigi
miz gibi, mevcut vergilerden baztlan
m indirimeye mutemayildir. Bugiin
kii siyasetimiz budur. 

Beynelmilel vaziyet fevkalide bir 
mecburiyet gostermezse, bu t.akib et
timiz mali siyasete devam edecegiz. 

MOLA BiLMiYEN iLERLEME 

Sohbet 
(Ba, tarah 3 iincii sahlfede) 

bu, la Nouvelle revue francaise'in ge
~enlerde olen emekdar miinekkidinin 
hatrras1ru tebcil i~in ~1karchgi ntisha-

da, yani Bergson'un da o mecmua ile ili
~igi olmachgi halde ed.ilen davet iize
rine bir makale verdig; niishada ... Soy
ledim ya! M. Benda'mn yazilan zevkle 
okunur; fakat bu zevk kavga seyret
mekten, homurtu dinlemekten, ars1z 
cocuk hikayelerinden ald.Igmuz zevk
tir. M. Benda'ya ars1z ('ocuktur demek 
istemlyorum; o, daha ziyade, hep ge~
mi~ giinleri methedip zamanenin hi~ 
bir huyunu, hii; bir adamuu begenemi
yen acuzelere benzer. Ona, Fransiz fi
kir adam.lanrun kaynanas1 demek de 
caiz olur. Zaten ikide bir: «Muharrir 
lnsm1 bekar oturmalidlr! .» diye de 
evli olnlara ta~ atar. 

Her ne kadar aslen ibrani ise de h1-
ristiyanllgm, rahiplere evlenmek hak
kl vermemesini pek be~enmi~tir; zaten 
onun indinde fikir dlemi ihtirass1z, 
di.inyadan elini etegiru i;ekmi~, mutlak 
hakikati anyan insanlarla dolu bir 
manastir, bir nevi Aynaroz olmallchr. 
Onlann gece yar1s1 ktyaf et deg~tire
rek ka~malarma, di.invaya kan~ala
rma cevaz verebilir; fakat diinyada gO
recekleri i~erden manastrrda bahse~ 
melerine klzar. Bir muharririn insan
hg1 ile miitefekkirligi ayn ayn ~yler
dir ... M. Benda bu fiki:rlP.rini mtidafa
ada degme flrka adammda bulunnuya
cak blr ihtiras gasteri ~; y::\zllar1m asil 
tatll kilan da beJki l:t1d11r. Latince 
nusraian, vezni bozarak zikrettigi ri
vayet olunur ama bll~si de hayli ge
nl~tir; roman yazmaga kalktig1 zaman
lar mtistesna, yazilanm, fikirlerini ka
bul etseniz de, onlara ofkelenseniz de, 
son satirma kadar okutmak hi.inerini 
bilir. Fakat, yerdigi z8.lll3"1la beraber o 
da gei;ip gidecektir. Nurullah Ata~ 
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lruvvetli olmak ic;in mola bilmiyen, da
imi bir ilerlemeden ibarettir. (f?iddetli 
ve silrekli al~lar.) 

Goqmf4 olan imparatorluktan sonra 
kurulan yeni Tiirle devletinin zihniye
tinde hayatiyet, enerji, nefes almak 
kadar hergiin lazzm olan bir nusur-

dur. Bunu Tiirk milletine soylemeli
yiz. Bundan onbe~ sene sonra Tiirki
yeyi, bugunkii gibi degil, bundan on 

kat daha yiiksek, daha kudretli, daha 

ileri bir hale vardirmagz hepimiz bir 
vazif e bilmeli ve bu nu herkese anlat
maliyiz. 

Arkad~lar, bi.iti.in millet bizi i~itiyor, 
kendisinin Atatiirk devrinde, Atatiirk 
rejiminde, ona kar~1 g&terdigi bag
llhk ve onun siyasetini takib etmek 
i~iµ gasterdigi dikkatle elde ettigi ne
ticeden, ayni yollardan yilruyerek da
ha biiyiik neticeler elde etmek i~in bii
tiin varhgmuza daima c;ab~acag1rmza 
soz veriyoruz. (Bravo sesleri. alk1~lar), 

Arkad~lar, Tiirk milleti huzurunda Millet hayatmda kuvvetli birlik ve bu 

ltalya,. lspanyol isilerine 
yard1m ediyormu$ 

'(Ba~ taran 1 inci sahifede) 

ping, ikinci pilot, ~a~ Ferozi, zabit 
vekilleri Sigismondi Givanni, Americo 
Vanturini. 

Olenlerin cesedleri Oudaj hastane
sine nakledilmistir. 

:iTdnci tayare; hie; bir hasara ugra
madan Mouloa nehri munsabma 
inmi~tir. i~indekiler, sag ve salimdir
ler. Bunlar pilot yiizba~1 Tiicesi, ikin
ci pilot Gilliberti, ~avu~ Tagoti Rena
to, Belzio Elio, Terrio ve Bopestini. 

Tayyarelerin her birinde dorder 
mitralyoz, bomba atmaga mahsus hi
rer cihaz vardir ve her biri aynca mit
ralyozlerle milhimmatl hamil diger 
bir tayyare, kaza mahallinin iizerin
den u~mu~ ve sonra garbe dogru git
mi~tir. 

Bir italyan dcniz tayyaresinin de 
Cezair sahilleri a~Iklarmda kazaya ug
rrum~ oldugu haber evrilmekte ise de 
bu haber heniiz teeyyild etmemil?tir. 

iTALYAN lUAHAFtLi NE D1YOR? 
Roma 31 (A.A.) - Havas ajansm-

Ac1k te~ekkOr 
Etimin muptela olduiu soiiia kanseri 

bayabn1 tehdid ebnekte iken muracaat 
ettijimiz Caialoilunda Karde,ler apar
tonanmda Operator Profesor Kazrm la
ma.ii kendisine ~ok muhim bir emeliyab 
barikulade bir ternizlik "'e siiratle ya
parak hastanuza oliimden kurtann11 ve 
aile yuvamm tenlendinni§tir. Memleke
timizin iftihar edeceii bu gen~ ve gijzide 
iistada candan sevgi ve saygilar sunanm. 

AdanaL Tecimen Mustafa Tamer 

IBORSAJ 
Istanbul 31 Temmuz 1936 
(~AM KAPANI~ FiATLERf) 

Esham ve Tahvilat 

1st. dahilt 96,50 I~ B. Hami!ine 9,90 
Kuponsuz 1933 • Muessis 85,-
istikraza 96,- T. C. Merkez 
Onitlirk I 21,70,- Bankasi 72,50 

,. II 20, 15,- Anadolu hisso 25, 70 
,. Ill 20,40,- Telefon 8,50 

Miimessil I 47,- Tcrkos 12,50 
• II 45,30 <;imento 10,35 
• Ill ILtihat de~r. 8,60 

It Bankasi 9,90 Sark • 0,70 

... - (Para (Cek Iiatleri) 

Para 12,05,50 Prat 
Loncira 631,25 Berlin 
Nev York 79,45,-
MUano 10,09,-
Atina 84,25 

Madrit 
Bcl~ad 

Zloti Cenevre 2, 43, 40 
Br4.kael 4,7163 Pcnro 
AJ1U1terdam 1,17,- Biikrq 
Sofya 63,46,50 Moskova 

19,22,66 

1,97,36 

S,87,45 
34,74,70 
-4,22,83 

4,32,35 
107,73,16 

24,86,25 

r-TAKSiM 

dan: ispanyol Fas1 yakmmda dii~miif 
olan italyan tayyareleri hakkmda 
italyan gazetelerinde mah'.imat ve ha
vadise tesadili edilmemektedir. 

Tayyarecilik mahafili, italyanm bir 
kat; sene evvel ispanyaya bir i;ok tay
yareler satllllijl oldugunu ve bu tay
yarelerin kl.yamctlarm ellerine di.i~ 
mil~ olmasmm muhtemel bulundugu
nu beyan etmektedir. Bu mahafil, 
italyanm general Francoya harp mal
zemesi satmarm~ oldugunu ilave eyle
mektedir. 

Roma 31 (A.A.) - italyanm ispan
yol asilerine tayare vermil? oldugu 
hakkmdaki haberler tekzip ediliyor. 

Rabat 31 (A.A.) - Benzini ttiken
mil? oldugundan dolayi Mouloya neh
rinin munsabmda mecburi surette ka .. 
raya inmi~ olan italyan tayyaresinin 
pilotu Sardunyadan Melilla ~imalinde 
kain Madorda bir vazife gormek ilzere 
aynlrm~ oludugunu beyan etrni~tir. 

Tayyare, hasara ugramanu~tir. 

Fmd1k Ozerine alivre satl§lar 
Yeni fmchk mahs.ulii iizerine alivre 

satI~lar <;ok hararetlenmi~tir. Fiat 45 
kuru~a yiikselm~tir. Piyasa ~ok sag
lamdrr. Mahsul ge~en seneye nisbetle 
yiizde 20 kadar az oldugundan fia~ 
lerin daha zivade ytikselecegi umulu
yor. 6m....................., 
Tepeba~1 Bah~esi 

BugOn saat 17 de 

MAT· I NE 
Gece suvaresinde me~hur 

4 EVERSTONS 
Akrobatlar ve 

FAMA 
Dressur • AKT'in numaralan 

Y arm saat 17 de biitiin 
yem programla 

Biiyiik matine 

.,...._._. _ _...._.~ T AKSIM bahc;esinde 

Bu ak~am 21,45 te 

DENIZ HAVASI 

BAHCESi-... 

• Bizim, yeni Tilrkiycnin siyasetini an
lamak ic;in, onun zihniyetini de bll
mek lbunchr. Bizim zihniyetimiz, im· 
paratorlugun beynelmilel aleme mal 
etmi~ oldugu kanaatlardan blisbiitiin 
ba~kachr. Biz, beynelmilel beraberlik ve 
8ulh hayatmda ~al1~irken, ge<;~ ha
trralardan asla. kin tutmuyor ve asla 
lntikam takib etmiyoruz. 

konu~urken, ona hakikatlan oldugu memleket bir tehlikeye ugrarsa hepi-
gibi soylemek Iazrmd.rr. Eide ettigimiz miz bir tek ki~ gibi butun varligrmiz- BugQn saat 17 de ve gece 22 den itibaren 

neticeler, ~u kadar senelik: <;alu;;mamiz la ortaya atilarak, mem.leketimizin s1- FIMELS KARDE$LERiN Akrobatik oyunlan 

KORKU BiLIUiYORUZ 

ve icab ederse biiti.in var1Igrm1zi mem- nrrlannda her suretle h bul 
azir unaca- W i P L 0 S mecihur hava oyunlan 

leket i9in ortaya koyacagumz zihniye- gumza goz veriyoruz, (siirekli alki~- Y 

tinin hastlas1d.rr. Biiyiik neticeler, alm- T AMARA BECK 
· Arkada$lar, bumm kadar miihim o- d1g1 andan itibaren ilanihaye teminat lar) · iaa ' 

~imdi arkada~Iar, bu u 0D-ul'lu toplan-lan bir ~ey daha vardir. Biz, korkuya altma almrm~ degildir. Milletler haya- "Y .., • • ·1 b. k t I 
mu .. stenid bir siyaset bz"lmz·yorU"'. (Su··- t d ·i· ·h t . t bmz1 bitirtrken hiiktlmete gosterdigvi- tn yern programl 0 Ir ~0 varye e OYUO ari "' m a 1 am aye enuna veren nokta, T 
rekli ve $iddetli alkz$lar, bravo sesle- milletin fasilasiz hayatiyet g0sterecek niz tevecci.ihi.i reylerinizle bildirmenizi A M A R A B E C K ? 
ri) Biz, zannediyoruz ki, haysiyetli ve olan iradesidir. ve bu suretle hukfunete, agir mesuli- Parisin Foliberjer, Gomon Palas, Paramount, Skala Berlin, London 
kudretli adamlar, biribiriyle iyi geqin- Milletlerin hayatI, daha ziyade ilerle- yeller i<;inde, yeniden taze ne~e ve ha- Kolosyum tiyatrolan y1ld1zlarmdan miite~ekkil ROVO HEYETI 

~--m_ek_'JJ_o_Zu_n_u_i_n_sa_n_i~ha~Bi_e_~u_b_ula_bil_' i_rl_er_. _ m_e_k __ , daba __ zi ....... ·y __ ade ___ ~_a1""""'1~""--a_k_v_e_dah_a_._ ..... Y.._a_t _v_er_m_e_n_1z_i _is_te_rim._..:.:.<:.....AI_~_!_Jar~>·_.::.........:- :......:"W~--=F-=i~ya~tJ~a~r::........:..:85 • 50 _ 35
1 
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I Agustos 1936 

DU~UNCEI,ER: 

SORUYORU~? 
Soruyorum: 
Yemis iskelesi ka~ paraya tamir olu-

. t ? nur? Ne zaman tamir olunacak IT. 

Yemil? iskelesinin tamiri belediyenin 
i~i degil midir?. 

Soruyorum: 
istanbul Kad1kby su ~irketi ne za

man dag1tllacaktir? Bu ~irketi derhal 
dag1tmak i~in biitiin ~artlar yok mu
dur?. 

Soruyorum: 
Sangilzel ne zaman akrmyan ~e~

melerin ve su yolcularrmn istibdachn
dan kurtulacakbr? Belediye su gitmf: 
yen semtlere su gottirmek i~in ne gibi 
hazirllklar yap~trr?. , 

Soruyorum: 
Hali~ istanbul hudutlan i~inde mi· 

dir, degil midir? istanbul hududu i«i;in· 

deyse Defterdarla, Eyi.ible, meselft. A· 
yaspa~a ve diger c:mfunta~>_ se~t~~r 
gibi ugr~tlmlyor. Belediye icm butun 
semtler miisavi degil midir?. 

Soruyorum: 
istanbulda hi~ olmazsa yeni bir ta

ne hastahane a4tmak i~in te~ebbilslere 
giri~ilmi~ midir?. 

Soruyorum: 
Belediye halk i~in paras1z plftjlar a~

magt. d~ilntiyor mu? Bilhassa fu~ara 
mahallerinde gocuk bahgeleri yapacak 
m1?. 

Soruyorum: 
GOri.iyorsunuz ya sorduk1arnn belki 

c:incir "ekirde~b doldurrmyan ~eyler· 
dir. Fakat bu dncir ~ekirdegb doldur
miyan sorgulann cevabrm almak ister-
dim yine.. Orhan Selim 
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BRi~ KRALi 

Eli Ki.ilberston bri" kralldir. Bu a
dam senede 500,000 dolar kazaruyor. 
Onun sistemi ile 15 m.ilyon kio!?i bric; oy
namakta, dort ytiz bri~ muallimi onun 
sistemini ogretmektedir. 

Eli Killberston her giin Nev-York 
Taymis gazetesine bir makale yaz1yor 

1
ve100 dolar allyor. Bric; haklanda yaz
wgi kitaplar yilz binlerce nilsha sat1· 
hyor. 

Ktilberston Amerikah bir mtihendl· 
sin ogludur. On be~ sene evvel ~ok fa
k:irdi, bri~ sayesinde zengin oldu. 

ri'RANSADA BOGA GURE~t 

Bugilne kadar ispanyamn milli oyu
nu olan boga giireo!?leri Fransaya ya· 
Yilmaga ba~ladi. Normandiyada kuru
lan biiyiik bir panayirda fen er alayi, 
bisiklet yan$Ian yap1Ichktan sonra bir 
de boga giirelji yapilch ... 

Fransa matbuati buna hayret edi
yor ve Frans1zlarm kanl1 oyunlardan 
ho~lanmadrklarm1 soyliiyorlar. 

KORLER VE 8 inci EDVAf\D 

8inci Edvard ge~en pazar gilnii Vi
lni 'de Kanadall eski muharipleri zi
Yaret etti. 

Bir arallk rrmhariplerin safmdan 1Jir 
zenci ileri at1ld1. Eyvah! ... Hayd park
taki silah ~akas1 burada da tekerri.ir 
n1u edecekti?. 

Zenciyi yaklad1lar. Adam maksa
dmm, kral ile gori.i~mek oldugunu soy
ledi. Bunu duyan kral: 

- Buak.iruz gelsin, dedi. 
• Zenci krahn ontinde egildi: 

- Birkag sene evvel Kanadaya gel
diginiz zaman sizinle mil~erref olm~
~um. Benim alt1 arkada1~m daha var
dll', hepsi de kordiir, muharebede kor 
Oldular. Bu arkada~lanm elinizi sllt
~ak istiyorlar. 

Kral alti harp mallliilniin ellerini 
S1kti ve onlarla uzun uzun gorii-?tii .. 

K.ADIN ISLIK ~ALAlUAZ Ml? 
Evlendiginin ertesi giin adam aynllk 

davas1 a~1yor. Mahkeme reisi soruyor: 
- Neden aynlmak ist!yorsunuz?. 
Adam anlatlyor: 
- Giivey girdigim gece karim oda

da isllk ~almaga. b3iladl. Bir~ey s<>y
lemedim. Fakat soyunup yattlktan 
sonra isllk ~alm.akta devam etti. Sus
masim rica ettim, clinlemedi. Kalktun, 
giyindim, ~Iktun. ~imdi aynlmak tstl
yorum. 
H~kim aynllk hii.kmii vermedi, dedl 

ki: 
_ Bir kachnm sabahtan ak?ama ka-

dar chnlt1 etmesindense, isllk ~almas1 
hayirlldlrl ..• 

llAFlz 
Amerikan Klkll gazetesi hayrette: 

Cenubi Afrikada bir imam diyor, bil
tiin Kur'aru ezbere biliyor. f;Jaka delil 
bu 2,400,000 kelimeyi ezberlem~ ... 

Bu gazete muharriri, yer yiiziinde 
bu 2,400,000 kelimeyi ezbere bilen bin
lerce ~i oldugunun farkmda bile de-
gil ... 

Maamafih cenubi Afri.kadaki ima
mm miihim bir meziyeti var: Adam do
kuz ya~dan beri ba~ka hi~ bir §ey o
kUmam~! ... 

YENt DEGiL ESKt... 

Ro~ofor koylillerinden biri, ko~
sundan intikam almak i~in ke~ilerin
den birinin kulaklarm1 kesti. Mahke
me koyli.iyti bir ay hapse mahkfun etti. 

Bu hiikilm, biltiin himayei hayvanat 
cemiyeti azalanru sevindirdi. Fakat 
mahkeme, yeni kanunlara dayanarak 
bu hiiknri.i ver~ degildir. Bu husu.s
taki kanun 1791 den beri caridir. Mil
li meclisin 6 te~rinievvel 1791 de clkar
chgI bir kanun maddesinde deniyor kl: 

dumki, b3ikasmm tarlasma girer, 
hayvanlarma zarar verir ~ara cezas~~ 
~arptl1r; eger hayvan aldlg1 yarada.n en 
liir, altl ay, sakat kalltsa bnna sebep 
olan bir ay hapsedilir ... > 

Bereket versin ke~i olmemi~!. · · 

0~ sucu arasmda kavga Tablo dO§tO, odayt temizliyen 
Suculuk yapan R1zn. ile Veil ve kar- kadm yaraland1 

de~i Halid diln mi.i~terilere su satmak Tophanede oturan ~ilkriye achnda 
llleselesinden kavga etmi~lerdir. Kav- bir kachn diin odasmda temizlik ya-
gada Halid birdenbire R1zanm lizeri- parken karyolarun b~ ucunda astll 
lle at1larak ba~mdan tehlikeli surette bulunan bilyiik bir levha d~mil~tilr. 
Yaralam1~trr. Vakaya polis el koym~, Levha kadmm kafasma ~arparak ca-
Yarall R1za hastaneye kaldmlrm~, Ha- mt kmlnu~ ve cam par~alan ~Ukri-
lld Yakalannn~tir. , yeyi tehlikeli surette yaralami~tir. ~illc-

Bir tercuman ba§ka bir riye hastaneye kalchnlrru~tir. 

tercumam dovdo Bir kayik~• ba§ka bir kay1k~1y1 
Otel terciimanlarmdan f?erif ve ~o- I d 

tor ihsan adlarmda iki kisi di.in liman- yara a 1 

<la seyyahlara terciimanhk yapmak Salacak civannda Omer ve Cemal 
llleseresinden kavga etmi~lerdir. Kav· adl.annda iki kaylk~l diin bir su me-
gada ~ofor ihsan tekme ve yumrukla selesinden kavga et~lerdir. Bunlar-
~er.ifi fena halde dO{;mil~tiir. Dayagm dan Omer bir demirle Cemalin b3illla 
teshile agzmdan, burnundan kan bo- vurarak agrr yru:alami~tir. Cemal soz 
~anan ~elif baygm bir halde hastane- soyliyemiyecek bir halde hastaneye 
Ye kalchnlnus, ihsan yakalanarak tah- gotiirillmii~, zab1ta Omeri yak~l~yarak 
ltikata bR-?la~stir. Uskiidar adliyesine teslim etm1~br. 

K'A'N"'S"i"Z"[i"'K""'~FJ.;:~· 
t:enizsizlik icin yeg<'tne dcva kanl. ihy~ ~d~n SIROP DESCHIENS PARIS 

ll l:luntahip etlbba tarafmdan tertip edilmi~tir. f 

1,so kuru§tan Esnaf cemiyetlerind 
fazlaverilmiyecek I h t I k 
Hususi telefon merkezle- IS a a yap1 aca 
rinde fazla para istenirse 
bunlar da mumi merkez 
gibi takibata ugriyacaklar 

istanbul telfon direktOrH.igil umu· 
mi miikaleme merkezlerinde halktan 7 ,5 
kuru~tan fazla para almmasrm yasak 
etmi~ ve bunlara ~iddetli bir tamim 
gondererek ida]ienin tebligatma riayet 
etmeyenlerin telefonlanru kapataca~
m bildir~ti. 

Fakat bazi umuml santral sahipleri, 
hususi merkez kullanan bir k1S1m abo
nelerin telefonlarrm umumt mtikAle
melere tahsis ederek halktan diledik
leri kadar para ald.Iklanru goz oniin· 
de tutarak telefonlarllll bu ~ekilde ser· 
bes kullanmak i~in telfon idaresine 
bal? vurmu~larchr. Telefon direktorUlfU. 
vaziyeti incelemi~ ve ihtikft.nn oniine 
ge~mek i~in umumi miikaleme mer· 
kezlerine aid yasagm makinelerini U· 

mumt miikfilemlere a~ diger abo
nelere de te~milini kararla~tm:ru~tir. 

Naf1a vekfileti, bu karar1 tasvip ede
rek derhal tatbikata ge~ilmesi hak
kmda dtin emir vermi9tir. Bu itibarla 
artlk bOylc hususi merkezlerde, umu· 
mi miikaleme santrallanna dair hii· 
kiimlere tabi tutulacaklardlr. 

Hususi telefonlarim para mukabilln· 
de halkm konu~masma a~1k bulun· 
durmak suretile bir lli vas1tas1 olarak 
kullanan mil.esseseler bundan sonra 
halktan ii~ dakikahk her mi.ikAleme 
i!;in 7,5 k~tan fazla para alanuya· 
caklarchr. Binaenaleyh bOyle milltMe
me yapanlar daha ziyade para verme
mell ve bununla da kalmlyarak mull
tekirleri telefon idaresine ~ikAyet et
melidirler. Bu ¢k!yetler derhal tahldk 
edilecek ve sabit oldugu ta.kdirde alA
kall muessese sahlplerl tipla umuml 
merkezler gibi takibata ugrayacaklar· 
chr. Baz1 husust merkez sahlplerlnin 
7,5 kuru~tan ziyade para koparmat, 
i~in lleri siirdiikleri iddialar hi~ varld 
degildir. Qti.nkU telefon idaresinln koy
du~ tarife ile boyle miikA.lemeler yttz.. 
de 33 kAr brrakmaktadlr. 

Bu da, htikQmetin karan ~ok J'• 
rlnde oldu~u gasterlyor. 

Men~e 
~ehadetnamesi 

Almanya, gonderdigimiz 
mallar icin ~ehadetname 

istiyecek 
Alm.an htikfuneti, memleketimizden 

ithal edecegi her nevi mal ic;in 1 agus.. 
tostan itibaren me~e ~ehadetnamesl 
istemege karar vermi~tir. Rayh~tag 
me~e ~ehadetnamesi olmayan e~a 
ic;ln Tti.rkiyeye havale maksadile yap1-
lan tediyat1 da yanndan sonra kabul 
etmiyecektir. Bundan ba~ka gonderi
len bir sirkillerle men9e ~ehadetna

melerin ~ Almanca me~ruhat konulma
sma da tacirlerimiz mecbur tutulm~
larchr. 

Bu ha1eket alakaltlan tel~a dil~
m~tiir. Qtinkii boyle bir kayid ihraca
timiz1 ~ok gi.i~le~tirecek ve hattA bazi 
mmtakalarda i91erin durmasma sebep 
olacakt1r. 

Memlcketimizin birc;ok yerlerinde 
Almanc-;i bilen olmad1gmdan bu nnn
takalarda menije ~ehadetnamelerinc 
almanca kayid koydurmaga madd11m
kft.n yoktur. Almancaya vakll insan bu
lunsa bile bu muameleyi yaptrrmak 
tiiccar i~in ki.ilf etli ve masrafll ola
cak ve vakit kaybettirecektir. Hilktlme
timiz iki memleketin ticad miinase
betlerine dokunacak mahiyette olan 
bu tedbirin kaldmlmas1 i~in Alman hti
kfunetil} temastadrr. 

Ancak tatbikata gec;ilmesine pek az 
zaman kalchgi ic;in tacirler endi~e i~in
dedirler. AlAkaWarm bir klsrm, vazi
~etin di.izeltilmesi ic;in iktisad vekA
let~ne b~ vurm~lardrr. 

Izmir panaym i~in bir toplant1 
izmirde a <;1lacak beynelmilel pana

yir ic;in diin Ticaret odasmda bazi sa
nayi grupla11 mi.imessillerinin i~tira

kile bir toplanti yap1Im1~tir. istanbulun 
ticaret ve sauayi faaliyetini pana
yirda b\itun canllhgile gostermek ic;in 
yapllan bazll'liklar tamamlanmak i.i
zeredir. 

Butun esnaf okuyup yazma bitecek esnaf1n 
seviyesini yukseltmek icin mektepler ac1lacak 
istanbul partl ka9kan11guun esnaf 

i~lerile yakmdan alakadar olmas1 es
naf cem.iyetlerinde btiyiik bir faaliyete 
yol a~m~tll'. Ticaret odas1 esnaf ~u· 
besi direktorliigiiniin yeni ~all¥11a 
prograrm cemiyetlere bildirilmi~tir. Bu 
islahat programma gore, b~llca yap1-
lacak i~ler ~unlarchr: 

Cemiyet idare heyetleri, kendilerine 
verilen vazifeleri, esnafa itimad ve sev
gi telkin edecek ~ekilde ifa edecek
ler ve nizamnameden katiyen aynlnu
yacaklard1r. Esnafm cemiyetlerden 
ka~masma meydan verilmiyecektir. 
Her idare heyeti bir ay zarfmda cemi
yete ne kadar aza kaydettigmi, ka~ 

defa toplanchg1ru, esnafa ne gibi fai· 
deler temin ettigini oda esnaf ~ubesi 
mtidilrli.igi.ine bir raporla bildirecek ve 
ayhk gelir, masraflarma dair muva
zene cetvellerinl bu rapora baglaya
caktir. Cemiyet idare heyetleri bunla
n, yalmz kendilerini miirakabe ile mii
kellef makamlara vermckle kalrmya
rak hesap sorari. herhangi bti' esnafa 
da istedikleri malfunat1 gosterecekler 
ve dedi kodu ~tkmasma miisaid olan 
hesap i~lerlnde ~ok temiz, hassas ve 
agllt hareket edeceklerdir. Esna! ~
besl direktoril her ay biiti.in cemiyetle
ri dol~arak vaziyetlerini, randlmanla
nni kontrol edecektir. ilk olarak ka
p1ctlar cemiyeti tedkik edilml~tir. Es
nafm mesleld ve manevi varllklanm 
yiikseltmege ~ok ehemmlyet verilecek· 
tlr. Bu maksatla a~llacak mektepler 
hakkmda cemiyetlerin idare heyetle
rlnden hirer proje istenm.Lftir. 

F.snaf ara.smda okuma yazma bilme
yen kalmamas1 i~in kendilerlne hiivl· 

yet ctizdaru verilirken millet mektep
leri ~ehadetnameleri istenilmesi muva 
f1k gori.ilm~tfu. ~imdiye kadar bu 
mekteplere gitmemi~ bulunanlar ken· 
di mmtaklarmda ac1lacak millet mek
teplerine sevke~lerek bilgisizlikten 
kurtanlacaklardrr. Bundan b~ka es
nafm asrile~tirilmesine, hakiki csnaf
llga uygun tipler vticude getirilmesine 
~al1~1lacaktir. Bu hususta idare heyet-

. leri esnaf l~inde yeti~i~ bulunanlar
la te!D-asa gelerek birer rapor haz1rla· 
yacaklardn'. 

Ticaret odas1 bu yolda biitiln meka· 
nizmasile esnaf cemiyetlerine miizahe
ret ve yardun edecektir. Esnafm ce
miyetlere gelmesi beklenmiyerek cemi
yet te-!?kilatmm esnafa ko~as1 goz 0-
niinde tutulacaktrr. 

Esna! te~ekkilllerinin, diger saha· 
liJ.rdaki eserler kadar miitekamil bir 
safhaya girme~ bulunmas1 nazan 
dikkati celbettiginden noksanlarm ta-
mamlanmas1 i<;in bunlann islahile e

'sash surette ugra~J.lacakbt. 
1 Esnafin ' i~lerini hiikUm.et nezdinde 
takibeJmemur eililmi~ olan cemiyet u- ' 
mumi ka.tiplerinin esnafla ~ok s1kl te
mas etmeleri kendilerine teblig edil
m~tir. Cemiyet mu.hasipler:i.nin, iizer
lerindeki vazif enin ehemmiyet ve ~
muliine daima dikkat etmeleri, Iailb!-

lilige meydan vermemeleri istenilmi~tir~ 
Cemiyet memurlanrun esnafa neza

ketle muamele etmeleri, yarchmlanna 
k~ak ~lerini kolay~tmnalan hak· 
kmdald emirlere riayet edip etmedik· 
Ieri miitemadiyen kontrol edilecek, iso 
tenilen randllnaru veremeyenler tasfi· 
yeye ugrayacaklarchr. 

Deniz gedikli Erba§ 
mektebi 43 mezun verdi 

Yukanda bu sene mezun o1an, qagula derece aJan talebe 

Hasunp3iadaki deniz gedikll erba., 
hazirlama okulu orta mektep hallne 
ges:tikten sonra bu sene ilk olarak 43 
mezun vermi~tir. Di.in bu miinasebetle 
mektepte merasim yap1lm1~ ve mekte
bi birincilikle bitiren talebelere mtik~
fatlan verilmi~tir. 

Merasime saat 16 da ba~l~ ve 
deniz komutaru yarbay Mah.mud me
zun olan talebeleri tefti~ ederek hatll'
lanm sormu~, kendilerinl tebrik et
ffii.titir. Bundan sonra mektep komu
tam yarbay Hilmi bir nutuk soyliye
rek talebelere hitaben demi~tir ki: 

- Bu mektcp bi.lyiik harp i~inde 

kuruldu. Eger kara gi.inlerimizde, mu
tareke y1lla rmda mektep kapablma
nu~ olsayd1 bugun deniz ku~vetleri
mize sizin gibi bir~ok er yeti~tirmi~ 
bul unacakt1. 

Bmada size biiylik erkfm1 harbiye 
reisimiz mare{al Fcni Qakmagm bir 
soztin il h atlr latmak iste1im. 0 da ~u-

dur: cBen az adam, fakat oz adam ts
terim.> 

Alkl~larla biten bu sozlerden sonra 
mezun talebelerden Turgud geride ka
lan arkada~lanna mektepte tahsile de
vam eden talebelerden Fethi de mezun 
olup giden arkad3ilarma hitaben birer 
nutuk soylemi~lerdir. 

Bundan sonra mcktebi en iyi dere
ce ile bttiren Cemil ve Turgud takdim 
edilm.i~lerdir. Kendileri zabit yeti~mek 
uzere Heybeliada mektebine gonderile
cektir. Bundan b~ka Ankara askeri 
sanat lisesine de iyi derece alanlardan 
be~ talebe gondcrilecektir, bunlar Meh .. 
med, Bahaedin, Kadri, irfan, Kenan
dll'. Bunlardan ba~ka iyi derece al· 
d1kanndan dolay1 Sefaya altm saat, 
Ahmede de altm kalem hcdiye edilrrlliJ 
Ur. 

Bu merasimden soma talebeler mii
zikli jimnastik hareketleri yapm1~lar 
ve alk1~lamm~Iard.ir. 



Agustos Ziraat· Takvlmi 
Vmuml ziraat iflerl - Bu ayda,harman lflerine devam edillr. Harmam 

yapll~ hububat ambarlarda lnrm&JllaBI 1~ mk mk ak.tarma edillr. To
humluklar aynllr ve temizlenir. Nadasa bJraJnlan tarlalann siirillmesine, 
amzlann bozulmasma devam edillr. <;ayirlann lldncl hatta u~\incu defa 
bi~llmesine, kurum~ otlann hemen balya yaptlmasma devam edillr. 

Bagczlik ifleri - Havalar ~ok yagmurlu gittiginden, killdirtleme ve goz
~Ilamaya devam edilir. Salkllnlardaki nk ve hastahklt taneler, sivrt uc;lu 
makaslarla ayiklamr; asmalardaki koltuklar, fazla boy atan tornruklar ko
partl1r. <;apa ameliyatma devam ediUr. 

Yeni dikilen fidanlarm surgilnleri temizlenir, bogazlan ac;Ilarak bir gaz 
tenekesi hayvan f1~klsl ~erbeti verilir. 

Bu sene dikilen asma fidanlan i.izcrinde ye~il budama, koltuk ve u<; alma 
yap1l1r .. 

Meyva bahqesi i~leri - Fidan ve aga<;larm otlan <;apalamr. Puscronlarla 
rnlicadeleye devarn olunur. Meyva hasadJ. fenni bir ~ekilde yap1hr. Yabani 
fidanlara durgun goz ~ISI yap1hr. Tohum yastiklanmn sulanrnasma ve ot 
almrnasma devarn edilir. Bir senelik, yeni dikilen aga<;lara haftada bir su 
verilir. Zayif kalm1~ olanlara, ic;ine bir mikdar kire<; kan~tmlmak l?artile ve 
bir agaca yar1m gaz tenekesi iagim suyu veya kilbre ~erbeti ve iki teneke de 
su verilir; bu ameliyat bu ayda iki defa tekrarlamr. 

Sebze bah~esi i#eri - Kl~bk sebzelerin fideleri bu ayda da dikilir, sulan
masma ve l?erbet verilrnesine devam edilir. Yazllk sebzeler birer glin fasila 
ile sulan1r. Tohumlan almacak yazl1k sebzelere i~ret konur ve bunlar 
seyrek bulundurulur. 

Turp, maydonos, ispanak tohumlan, taze olarak sarfedllecek sogan, 
sarnusak, salatalar, son turfanda olarak ekilir. Cilek tohwnlan da bu ayda 
ekilebilir. 

<;U;ek bah~esi 4leri - Soga.n!t Qi<;eklerin soganlan bu ayda topraktan ~1-
kanhr, muhafaza edilmek iizere kurak mahallerde bulundurulur. 

Giillere de durgun goz a~is1 vurulur. Karanfil, yasemin ve bazi sU.S ag~
lannm ~elikleri yaptl1r. 

KU.mes i~leri - Sansarlarm kilmeslere hiicumuna, bunlarm yakalanma
sma, girecek deliklerin iyice kapanmasma, dam1zl1k pili~lerin aynlrnasma 
devarn edilir. 

KU~LIK SEBZELERDEN: 

Bu ayda fideleri dikilen Briiksel lahanalan 

Ll.hanalarm bir 
cinsi olan Brilk
sel lahanalan , 
maalesef, heniiz 
bizde yeti~tiril

mesine b~an

manu~tir ; fa
ka t, lahanalan
nuzdan ~ag1 olmayan ve bazi hassa
larmdan dolayi bu labanalann da 
memleketimizde ye~tirilmesi fay
dahd1r. 

Resmimizde goriildilgii gibi, yap
raklann diplerinden ~1kan, kii~tik 

18.hanaciklar sonbabarda, lo~ dog
ru, toplanarak, bunlarm muhtclif ~e
killerde etll ycrneklcri, keza ha~ana
rak, gilzclce kly1hp ezildiktcn sonra, 
etli yemeklerde graniti.ir olarak kul
lamld1gi gibi, bunlardan yapllan 
hardalh tur~lar da pek rnakbuldilr. 

Brilksel 13.hanalan, tlpkl la.hana
lanm1z gibt yeti~tirilir. Mart veya 
nisanda tohumlan bah~elerde, iyi ha
zirlan~ tahtalara ekilir. Beher 
metre murabbama 100 gram tohum 
Widir. Tohumlar ekild.ikten sonra, 

iiLUNCEYE 

timuk ile kapatihr ve toprak bir 
tokmakla tazyik edilir. Hafif~e. serp
me olarak sulanir. 

5 - 10 gUn sonra tohurnfar ~irnle
nirler. Fideler 3 - 4 yaprak olunca, 
yerlerine nakledilir. Fidelerin yerle
rine dikilmesi agustos nihayetine ka
dar devam edebilir. Memleketimiz, 
ncak oldugundan, fidelerin ge~ dikil
mesi daha muvaf1ktrr. 

Fideler 70 - 80 santim arahklarla 
dikilmelidir. Gfin ~m sulamr ve 
haftada blr defa ~apalarur. Fideler 
tuttuktan sonra, artlk, bir mi.iddet 
su kesilir, verilmez. 25 gun sonra, tek
rar sulanabllir ve bu sefer de, blr 
kere, giibre 1?erbeti verilir. 

Brilksel IA.hanalan, serln. derin, 
ozlii, nem.li topraklan sever. Kirc<;
ten ho~lamr, onun i~in kiregsiz top
raklara biraz kireg ve1mek fayda-
1.Ichr. 

Bu l?ekilde dikilmi~, muamele gor
m~ Briiksel Ia.hanalan, ~ag1dan 
yukan sakl iizerinde, kii<;iik kiigiik 
IAhanalar ~kkill eder ve te¢nisa
niden ta llkbahara kadar mahsul 
verlrler ... 

KADARI.. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Ne yapayim, ab~trm bir kerel .. 
Beni oyle bliyiittiller... :;JrmartttlarJ.. 
Dans1 gok seviyorum!.. Spora bayih
yorum!.. Bazan kammm damarlan
mm i~inde flklr f1klr kaynad1gim, tu
tu~tugunu hissediyorurn! .. Ko~ak, 

atllmak, bagirmak benirn i~ln bir ih
tfyac oluyorl.. 

- Bak, i~te klz karde~imin bilt\in 
bu ihtiyar;lan benim yilziimden, i~in
de burkuldu, kald1! .. 

- Arna bOylc s0yliiyorum diye sa
kln beni fena bir klz zannetmeyin! .. 

- Hayir, bilflkis, dedim ya. Sen <;ok 
iyi bir k1zsm ! .. 

- Bir Fransiz darbt meseli vard1r 
bilirsiniz, cHer ~eyi ac;1k olarun i~i 
temizdir~ derler!.. Ben de temiz ve 
bilhassa metin bir klZlm inammz bu
na I.. Kard~iniz kadar temiz ve me
tin!.. Siz benirn bu k1sa pantalonuma, 
yakas1 ac;1k bluzurna bakmaym!.. 
Kahkahalanm, ne~cm, hepsi kendirn 
ic;indirl .. Ben tan1d1g1ruz k1zlarm en 
kuvvetlisi, en metanetllslyim, buna 
inanm beyefendil .• 
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- l?iiphe yok yavrurn, fakat neden 
ooyle konu~ak llizurnunu hissedi
yorsun? 

- Beni oyle krrdnnz ki bu ak~aml.. 
GOzlerinde blr darnla ya~ parhyor ... 

S1cak, masum, temiz bir damla ya~! .. 
- Halbuki ben, cke~ki sizin gibi bc

niin de bir agabeyim olsaydl> dedigim 
zaman nasll ic;im, temiz bir hisle tit
remi~i bilseniz!.. 

-Klzim ... 

- Ben slzi ka~ aydlr taruyordum ... 
Kac; defa dersinize geldirn. Metin, mag· 
rur, temiz yiirekll bir adam oldugu
nuzu biliyordurn. Burada bir aychr 
slzi gorilyorum. ilk goril1?mek dogru
lugunu Adada bU.Sbiltiin ogrerunil? ol
dum. Etraflruzda dol~ golgelerin 
arasmdan nas1l magrur bir lAkaydile 
¢ct1gimzi, pe~inlzden ko~nlara nas1l 
ac1 ac1 bakti~ biliyordum. Siz bu 
ki.i~iik ya~rmda tamdlgun erkeklerin 
en kuvvetlisl, en iyisi idiniz, hi~ obur
lerine benzemlyordunuzl.. Onun i~in 
cah benim de bOyle bir agabeyim ol
saydl> dedim.. karde~ lnskan-

Sansarlara kar11 ne 
7apmabd1r? 

1 - Bu tahrlpkar hayvanlann ta
sallutundan tavuklanmz1 kurtarmak 
i~in, tavuk ve pilic;le1inizin banndlk
lari kiimeslerin, muhafazall yap1lma
s1, kiirnes ternellerinin ta~ ve tugla ile 
oriilerek iyice s1vanmas1, penccrele
rin, c;ati kenan aral1klarmm, or
giilil tel ile kapat1Imas1 lazrmd1r. Ak
~arnlan, tavuklarm bulunduklan kii
meslerin, kap1 ve pencerelcrinin dai
ma kapah bulundurulmasm1 unut
marnak laz1mdir. 

Ki.imcs yanmda, hilcrelerden birin
de, bir kac; kaz bulundurulmas1 !ay
dal1dlr. Sansarlar, ktirnes etrafmda 
dola.5tlklan vakit, bunu hisseden kaz
lar, derhal gtiriiltii yapmaga b~lar
lar, bu suretle hem sansarlan ka~mr
lar ve hem de ev hallum uyandrra
rak onlan ikaz ederler. 

2 - Sansarlan oldliren veya bun
lar1 canl1 olarak yakal1yan kapanlar
dan da istifade etmek laZlilldir. 

Sansar kapanlan iki tilrltidlir. Biri 
sansarlar1 canll olarak yakalar, dige
ri de <;arparak oldtirtir. 

Canl1 yakalayan kapanlar, kulla
ru~11I.g-I, derilerini bozmayarak yaka
lamas1 hasebile, oldiirerek yakalayan 
kapanlara tercih edilmesi lazirndlr. 

Canl1 veya oldlirerek yakalayan 
kapanlarmI en iyisi, Alrnanyada yap1-
lan c i?vanenhals > kapanlandlr. 

Sansarlan canh olarak yakalayan 
kapanlar sansarlarm gezinebilecek
leri kilmes veya bah~eler civarlanna 
kurularak konur. Bu kapanalarda, 
kapan mekanizrnas1 iizerine konan 
en iyi yern, incir veya yumurtachr. 
Sansarlar yumurta ve inciri c;ok se
verlcr. 

Diger, ~arparak oldiiren kapanlar 
da iki klsma aynhr. Biri hayvan ka
pana basarak tutulur, digeri yerni 
yerken, ismp c;ektigi vakit yakalayan 
kapanlardrr. Resmirniz boyle bir ka
pam gostermekte. A harfilc gosteri
len ipin ucundaki yerni yiyip ~eker
ken kapan hernen kapanarak yaka
lamr. Bu iki nevin daima ikinci ~ek
li, yani yerni yerken tutulan kapan 
nevileri tercih edilrnelidir. 

Kapanlar, geceleyin kurulur ve 
alessabah tekrar alm1r. Aksi takdir
de, evde mevcut diger hayvanat ta 
yakalarur, ayni zamanda kapanlar 

dim ... Halbuki siz anlamadm1z bunul.. 
0 kadar incittiniz ki beni bilseniz .. 
ne ya.zikl .. 

Asfalt yolun lizerine gelml~lerdi. 
Klz blzdenbire bisiklete atladl. Bedri
nin bir tek s0z soylernesine meydan 
vermedi, yalmz titrek, hafif bir sesle: 

- Allaha 1srnarladlk beyefendi, de
di. 

Ayaklann1 ~evirdi, Bedri ~~rnu~t1, 
arkasmdan: 

- Nesrin hanim durun, btr 1?ey soy
liyecegirn size!.. Diye seslendi. Kiz 
dinlerntyor ... Ayaklanm bir kat daha 
lnzla ~evirdi. Bisiklet ba~ dondiiri.i.cil 
bir siiratle yoku~tan a~agi inmege 
b~lad1 ... 

- Nesrin hamm, Nesrin han1m! 
Durun d~eksiniz, zincir koprnu~ 
tekerlege talohyor ... durun!.. durunl .. 

Kiz b~ bile ~evirmecli. Dinleme-
dl ... 

- Nesrin haruml .. Nesrin hanun! .. 
Bir dakika ... kan~ bir gfuiiltii ... 

sonra silik bir ses ... birdenbire bisiklet 
yana dogru devrildi, devrilmesi lle be
raber klzm blsikletin iistiinden bir 
top gibi Sl~nyarak asfaltm iizerine 
yuvarlanmasi bir oldu... ince, ti trek 
bir feryad! .. 

- Ahl .. :Ayagim! .. 
Bedri biran oldugu yerde donakal

mlf}tl, sapsan blr yiiz ... Ko~a ~ 
ladl, biitiin kuvvetlle J.O~tan qagi 

c- ' 

Y AZ CiCEKLERINDEN : 

BU A Yl.A.RDA GOZEL ClCFJCLER 
ACAN VE YUMRULARb..E. YET1$

'11R.tLEN BIR ~N CICEC! 
Gloxinialar, Iii· 

zel ve tath renk• 
Ii ~ic;ekleri kadi
fe gibi yumu§nk 
ye1il ve m ya1J• 
raklan ile salon• 
lanm1z1 ai.isleyen. 
hot manzarali, him 
nevi saks1 c;ic;e-
gidir. 

Gloxinialarm men§ei Brezilytd1r. Tern· 
muz ve agustos aylannda, <;an tarzm· 
da, beyaz, kum1z1, benekli, bazan da 
leylak rengindc, kenarlan k1v1rc1k c;i· 
c;ekler ac;arlar. 

Yaprak c;i.iri.inti.isi.i, funda toprag1 ile 
kan~1k c;iirum§ giibreli topraklan sever. 

K1l)l muhafazah yerlerdc gec;iren yum· 
rulan, §ubat veya mart aylannda fun· 
da toprag1 ile doldurulmu§ saks1lara ko· 
nur ve bidayettc aulanmaz, yalmz, 
saks1lar s1cak mahallerde bulundurulur. 

Yumrular ac;1lmca, dikkatli bir 1ckil· 
de, arasua sulamr ve bilahare yaprak· 
lanml§ <;ic;ekler I 8 derecei hararetteki 
mahallerde ve rahp olarak bulundurulur. 

Gloxinialar sicak yerlerden ho§lamr· 
lar ve bu aylarda bol bol c;ic;ek a~r· 
lar 

Sonbaharda, c;ic;elderini tamamile 
dokti.ikten sonra, yumrulan topraktan 
<;ikarmak, Imm vcya c<;i.iriimiit aga<; to· 
zu> ic;erisine konarak I 0 derccei hara· 
retteki mahallerde lu§• gec;irmeleri. la· 
z1mdir. 

Gloxinialar; yumrularile, tohumlarile 
teksir olunurlar. Bununla beraber ka· 
Im olan yapraklannm, hpk1 begonya· 
larda oldugu gibi, kumlu toprak ic;eri· 
aindc <;eliklemeleri yap1hr. 

Gloxinalara Sinningia da tesmiye 
ederler. 

Gloxinialann pck <;ok nevileri var
d1r. K1rm1z1, menck§e renginde ~ic;ck· 
ler ac;an cWaterloo veya Vaterloo> kc· 
za mavi bcyaz ~ic;ek ac;an cKayzer 
Fredrik> ismi verilen Gloxinialar ~ok. 
mak~uldiir. 

En gi.izel, zarif olan ve resmimizde 
gosterilen Gloxinia bybrida grandiflora
du. 
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biraz toprak ic;erisine, otlar arasma 
kuruldugundan tehlike daima vardlr. 
Bu cihetle ev halkmdan kimsenin, 
kapanm kuruldugu mahalle gitme
mesi tenbih edilmelidir. 

Sansarlan, canh olarak yakalayan 
kapanlarda tchlike yoktur, onun ic;in 
bunlar tercih edilir; ancak bunlarm 
bir rnahalden digcr bir rnahalle nakli 
~Ok rnii~killdilr. Halbuki c;arparak ol
dliren kapanlann nakli kabil ve ko
laydlr, onlarm da bir muhassanati 
varchr. 

Gerek canll ve gerek <;arparak 01-
diiren sansarlarm, derilerini ylize
rek ne suretle terbiye edilip klymet
lendirmek icap ettiginl, ikinci bir ya
ZllDlza brraklyoruz. 

ylklllr gibi ko~yor ... Nihayet nefes 
nef ese bisikletin devrilcligt ye re gel di. 
Klz kalkamanu~b.. dagmlk sac;lan 
aym 1~1g1 altmda bir saz demeti gibi 
dalgalamyor! .. Dizleri billtiilu kalnu~ ... 
Ayaglillll birisi kaniyor... Bedri he
men klZl kollanmn altmdan tutarak 
kaldirmaga ~h~b ... 

- Ne yaptm klzim, ne yaptm! .. Ne 
dellce gidi~ti ol .. Dur bakayim ~yle, 
ayagm rn1 kamyor ne? 

- Evet! .. 
- Ac1yor mu? 
- «;ok ac1yor .. 

- Ah Yarabbi; bu gen~ lozlarl .• 
Deli rnisiniz nesinlz, kabahat sizde 
degil, sizi bal?l bo~ b1rakanlarda ooy
lel .. 

Klz1, hiddetle tutarak ayaga kaldlr
maga gab~1yor ... 

- Bas bakayim ayaguu yere, ~ 
1.f1ga dogru don, glireyim bir defa, ne 
pldu? 

c;ocuk, ~1plak, esmer ayagm1 yava~ 
~ yere bast1, fakat basmasi Ue bera
ber; 

- Ah!.. dlye bir feryad kopararak 
can ac1sile kendini Bedrinin boynuna 
atmas1 bir oldu. Korkudan kollanru 
biltiin kuvvetile 8lklyor fimdll .. Ken
dlni brraklyor ... ~; gene adamm 
omuzlanrun tlsUine dilf}iiyor ..• 

- Ah! .• Camm ~ok ac1yor Bedri 

OKUYUCULARl!UZIN 
SORGULARINA CEVAPLA.8 

AlaA(:LAR NED EN ZAMK Y Af 
Betiktaf, B. Necati: 

1 - Kay1S1 ve badem agac;lartnm 
.Japmaamm aebebi, agac;lar ilze1 
her hangi bir sebep dolay1sile, ze1 
nen aksamm, yaralanm kapamak 
tabiat bir nevi zamk maddesi ifraz 
rek yaralan ortmek ister ki: Aij 
zamk yapmas1 bundan ileri gelebilir 
nunla beraber, kay1S1, badem gibi s 
larda zamkm te~ckkiiliinP. sebep 
Clasterosporium Carpopihilum ma 
]and1r. 

T edavi c;arelcri: Bir agn~ta bu 
yaralar goriiliir goriilmez. keskin 
c;ak1 ile, o yaray1 temizlemeli, ke• 
ve i.izerine evvela kibriti hadid m 
]ii ve katran, pi§mi~ keten yag1 il 
~ineli a§I macunu siirmeli, bununl 
ray1 ortmelidir. 

Badem agac;lanm zamktan kurta 
1c;m, aakm1 bir kac; yerinden, b1 
~izmek te iyi netice verir. Bundan 
ri aga~lar i~in, koklerine, sonbah 
doki.ilcn kirecin iyi netice verdigl 
ri.ilmektedir. 

2 - Elma, armut agac;lan ii;,1 
de uc;u~an kclebeklerin mcyvalara 
bg1 zararlar hakkmda, gec;en h 
ni.isham1zda, bir yaz1miz intipr e1 

tir, o yaz1m1z1 okumamZJ tavEiye ed 

3 - Elma ve ayva aakm1 de1 

tahribat yapmak suretile agac1 ku 
ha§ereler hak1'mda, yakmda bir 
m1z inti§ar edecektir. 

4 - Meyvalarm ~ic;ek ac;ma 
nmda, tiddetle esen ri.izgarlann t 

mani oldugunu, korpe dallan k 
hakkmdaki izahatmm alika ile 
duk, buna kar§l yap1lacak fey, ban 
zin etrafma cmaldora, gladic;ya, 
tarafma, aelvi ve akasya gibi ag~ 
ekerek bilahare ri.izgarlara man 
maktir. 

Bu fidanlan, fidanc1lar ve yah 
rim bakanhgi fidanliklanndan 
edebilirsiniz. 

Meyva agac;lan hastahklan hal 
da, istediginiz tarzda, ti.irkc;e ya 
timdilik bir eser yoktur. Biz, biJa 
bu cihetlcri de temine c;ah,acag1z. 

( A~AM) m ziraat miitehus1~ 
Okuyuculanmmn si.iallerine 4 

vap ver.iyor. Ancak yazacag1 
mcktubun zarfma adresten sot 

cZiraat muharriri i!;in~ kelimele 
ilave ediniz. 

Gazetemizde inti 
eden ziraat yaz1lan 
iktibas1 ve kitap, ris 
§eklinde ne§ri hakk1 m. 
fuzdur. 

beyefendi; basanuyorurn yerel .. 
Bedri heyecan ic;inde ... HAift. 

nin kuvvetle vurdugunu hissedi3 
- Ac1yor ya!.. Ac1sm da ~im 

ren!.. Laf dinlediginiz yok kil.. Ni 
yi.ik s0zii anlarsm1z, ne kiic;ilk 
n~! .. Barnb~ka mahliiklars1mz 
Ne bic;im gidi~ti o soylesene bana 
dlnm gibi uc;uyordun, ne oluy1 
arkandan kovahyan m1 vardl bil 
ki! .. Heyecandan kalbirn dura 
az kalsm!.. 

- Ayagun ~ok s1zhyor Bedri 
- Dur bakayim, dur ne oldu 

lftrnbarun altma kadar ytirliyern 
siniz, gayret edin birazl .. Bas! .. 
bas yavrurn!.. bas ... ha!.. 

- Hayir, hayir basamiyorurn 
ac1yor. 

Bedr1, hemen yere dogru 1 
Kollanrun btrini, klzm esrner, c;· 
ayaklannm altma, obiirilnil de 
sardl. Ki.i~licilk, ince, ate~ gibi Yi 
blr bell .. 

- Beni iyi tut; kollanm bo 
Slklca dola !.. Salon b1rakma 
dedi ve klzl birdenbire yerden 
dl. 

- Durun, durun; d~iirecc 
benil .. 

- Slk1 tut sen kollanm, ac;m 
kml .. 

l 



ene k1zlar1m1z aras1nda miithi' 
bir boks merak1 ba,lad1 

Olimpiyat mektuplarz 

Bertine giderken yolda gOrdiiklerim 
Besim gene rekor kmyor. Oyle bi 

i$tahl1 yemek yiyi~i var· ki ..• "Y edigimiz her yumruk bize tath 
geliyor, erkeklerle de dOgii§ebiliriz,, 
'' GUne~,, klUbU boksOrlerinden iki ba
yanla pek dikkate deQer bir konu9ma 

f
. . den bunda gen kalsmlar?. r _ 

Berlin 28 (Olirnpiyada giden mu
hanirimizden) - Son dtiduk ~alch, 
vedaa ge~ bfr ~ arkada~ gozle
ri, bir defa daha gOzlerimlze dildldi. 
Biitun ~elerde, aynll~ dogan 
Uzilntii var ... Vapurumuz ya~ ya
V&f Galata nh.Wmndan a~1hyor. Kimi 
~pkasuu, k1mi mendilini ~Ikart1yor. 
mendil ~nn bazilan g0zlerin1 
siliyor, detken nhtundan bir ses: 

Dekor yine degi~ti. Daha kesif 
ri.ka bacalan eflake ba~ kal 
her taraf nurani 1~1klar i<,;inde .. 
Berlina girdik. 

Berlinin i~inden ge<,;cn ~men 
den Frederik ~rasse istasyonun 
dik. Bankadan psr:umzi kmnen 
darik: ettikten sonra ~ehri ~yle 

Giine~ klilbii boksOrlerlnden bayan 
Fcthiye 

Kadmlanm1z hi<,; bir sahada erkeJc .. 
lerden geri kalmak istemiyorlar. Me-
sela ~mdiye kadar bizde bob yalJUs 
erkeklerln yaptigi bir spordu. Halbu .. 
k1 son zamanlarda gen~ klzlanmm 
arasmda bu erkeklerin bile gozilnfl 
yildlran <,;etin .spora-karfl deh.fetll b1r 
heves uyanm1~11". Bir ~k spor kulilp
lerimizde gen<,; k1zlar ellerinde bilmem 
ka<; numarahk koca koca eldivenler 
boksa ~all~yorlar, oyle kro~eler, oyle 
direktler salllyorlar ki degme gitsm._ 

BoksOr bayanlanm1z arasmda en 
ziy de naza11 dikkati celbeden cG0.-

1-~ • kulubu boks ~ubesinden. Bayan 
Fetl } e ile bayan $aziyedir ... lki geJ19 
ktz tam bir boks0r olarak yeti~mi~ler
dir. Bun r Ki tlaym kennesinde Ro
m y an g 1 eek k dm boksorlerle 
d I r, aynca kendi aralann-
d d b r l <,; yapacaklard.tr. 

.lll :;; ye ile Bayan Fethiyeyi 
de eld nleri kar~lamlCla me

n c Fi h nl hanl bilyiik bir topa 
yumruk larken buldum. Bir «gonk 
sc ll :yap ikl n e~rsizlere kil~ilk bir 
ta ila verdiler. Konu~aga ba.,lachk. 

- Boks i~in pek kadm sporu de
mezler... Sporlardan bilhassa boksu 
tercih etmenizin sebebi nedir? 

- Bir kere boles tam m~nasile bir 
kadm sporudur. Boks ytizde elli kuv
vet i i oldugu kadar, ytizde elli de ze
kA \e l .. afa i 'dir. Boks yapan blr ka
dmda sinir diye bir scy kalmaz. Son
ra bir kachn da tipkl bir erkek gibi ica
bmda ni~in bllegine giivenmesin .. 
yarm obur gt.in kadmlan vatan mil
dafaasma ~an zaman neden 
bedeni bir h:mrhkla bu buyi.ik vazif• 
ye kOfllllyallm?. Bence kadm en ailr 
spora bile tereddud etroeden girebWr .. 
eoiira memleketimlzde kadm1ar he 
sahada kmdllerbd ~ ... 

{)tedenbeJ1. boks bizim ruhummu 
okfuyordu. En btiyilk emelimiz mem-
leketin ilk kadm boksOrleri olm~ 
Ve emelimJze yaklaftik. Emine pehUi
'Varu giire~ sahasnda gordilgfunltz za .. 
man 1<,;imiz gitti. Bize bu ilharm o ver .. 
di. 

- Vatan mttdataasindan bahsettl· 
nlz .. askerlig! Il88ll buluyorsunuz, Jal.. 
dmlar 1~? .. 

- Bi~ilmlf kaftan .. bug\in ~gxrsm-
Jar, buJiln glderiz. 

- Boksta erkeklerle de kar~lqa. 
cak mUDJU2? 

- Tabit ... 
ild boksOr bayan cesaret dolu gtsz. 

Jerle erkeklere meydan okudular: 
- Meydan a~ir. .. Kilomuzde 

olan her boks0rle kar~1la~maga karq t 

verdik .. 
- Peki a.ma .. boksorlilgiln icab et;.. 

tirdigi bir r,;ok feragatler varchr .. me
sela. yumruktan boksOrlerln burunla
n klnl1r ve ~··· 

- B12 buna <,;aktan raziyiz.. boks 
iein yapnuyacagmuz f erakat yoktur. 
insamn besledigt ideal i~n burnu kl
nlnu~. ~irkinl~ bundan ne !;lkar?. 

Giin~ Jdiibft boksorlcrinde:n. bayan 
~aziye 

- Ben, dedi, evlemnegl tabll bir 
netiee olarak telfildd edertm .. lMdn 
meslege kendimi o kadar verm.1~ kl, 
ancak bir meslek~la hayatmu blr
le~tirebilirim. 

- l\laldur hakemler i;erefine il~ de
fa ~k <,;Ok •• 

- Y., Y~. Ya:Ja ... 
Ses ytikseldi. Fakat gilrleyen bu 

sesteki hakikati derhal anlad1m. Haki
katen magdur hakemler: 

Suphi, Nuri Bosot, Halid Galib, Ah
med Adem. 

ifte yajmur da baf1ach. 
Vapurnmuz ~ini bir kuf ha

fitlitile ~. Boguin son Jo.mmuta 
13 senedir hasretini ~gtmlz pnlt 
bayragumzm; sahil bataryelerinin 
ii2erlnde yillcse~ni gormek btitiln 
hiiznfuntizt1 giderdl. 

Vapurumuz gittik~e Karadenizin 
enginlerine dogru llcrliyor. Vapura a
cele lie yemek yemeden irenlerin ka
nnlan ac1klru~ .. Omer B ·m K lay: 

- H ydi <;ocuklar yemek yiy eek 
yok mu? diyor. Diyor, amma kcndi
sinde ne bir ~Ikm, ne bir paket var .. 

taslak bir gedk. 

Dilnyanm dort bucagmdan g 
olimpiyad mii~dleri alan hal 
otelleri dolduruyor. Her yer oJ.imp 
da ~ak eden mllletlerin b!lyra 
rile donat1lm1~ .. Yalruz bu ba 
arasmda ay yilchzl1 bayragim1z1 
mek pek fazla milinkiin olmuyor. 
hassa indigimD lsta.syonda, Fr 
:;Jbassede .prktan tutun, garbe k 
butan milletlerin 7-8 metre 
iunda bayraklan a.sill oldugu haJ 
bunlann arasinda TUrk bayr 
g<Srmek kabil olmach. Pek hakh ol 
teessilre kap1ld.tk. 

Trenden ind gimiz gun belediy 
«Halka kolayhk idar b nanu al 
da ar,;tigi bir m · sse ye muracaa 
y lerimizi te n cttik Yem kleri 
yedi en so "'nluk yo culu 

lu k i~ yat 
t kb"r u 

d k. Bugiin bll' 
omn bti.sle dola 

clik. Berlin pek muazzam bir ycr .. 

Emin olun yedigimiz en ~ddetll 
yumruklar, en muthif direktler, kro
~eler bize her ~yden tath geliyor. Siz 
~imdl 1¢inizden belld: cYumruk tatll 
olur mu?> diyeceksiniz? inanm k1 
ideal ugrunda yenilen yumruk her 
~en tatlld1r. glinkil biz her yedigi- · 
miz yumrukla yeni bir vuru~. yeni bir 
mildafaa usuIQ ogrenfyoruz. Bunun 
1~ neden tad duynnyaJrm?. 

- 1936 gen~ klzJan sinemaya merak
lan i1e ~ salmJ'1ardlr .. slz1n sine
ma meraklmz da yok mu?. 

Besim yine rekor kmyor. Bu ince 
viicutlu Besimin oyle blr ~II ye
mek yiyip var ki, c;:oban Mehmed bile 
o kalm viicuduna bu kadar fula ~ 
mek Slfdaramaz. Belli kl, atleUlm ct. 
tem etUil relmtJarm Y&V&f JUllf la
nlmaJI& ...,whim• g6rilnce lfl bafb 
sahada oo.,Ica rekorlar klrmaya dok
mill1. 

Yemekten sonra herkes bir ko~eye 
~ekildi. Yava~ yava~ da ak~am olu
yor .. 

Biz caddeden ~erken Finlandt 
hlar bUyU.k bir kafile halinde gel 
t~ bizim istanbul spore 
JUD yakl»dan tamc:hlt 58 kil 
Perttunen de bulunuyorou. 

Bugiin lasmet olursa olimpf 
koyline bizim <,;ocuklan gormege 
cegiz. 

- Tuhaftlr .. yfiziinu?.de bir boya 
zerresi goremiyorum ... 

- Kendisini spora vernili} bir gene 
k'1z boyamr rm?. Bizim i~ln sunt gfl
zelliklere lilzum yoktur. Sporun, kuv
vetin ,.:erdigi giizellik bize kAfidir .. 

- ~1k11ga merakmiz var m1dlr? 
- Hayn· ... Mcsclll bizim i~in en ~k 

eldiven nc podosiled eldivcndir. ne 
y1lan derisi eldiven ... Bizim en ~1k el
diveniJmz boks eldivenle11dir ... 

- Be1ki de evlenmegl bile dU~iin-
muyorsunuz .. 

Bayan Fethfye abld1: 

- Ben.. katiyyen... Btr goniilde 
ikl a~k y~ma.z. Ben kendimi boksa, 
boksun Bfklna verdim. BaJjka bir ~ey 
dii~iinmiiyorum. Evlenmek akluna bl-
le gelmiyor. B~mm i~ini i~gal eden 
~ey yumruklannu biraz daha kuvvet
lendirmek ... 

Gtililmsedim: 
- Zaten bu derece kuvvetll bir bok

sor bayanla evlenecek erkek pet ce-
sur, yahut kendlsi de bokst>r olmab.. 

Bayan Fethiye: 
- Evet.. dedi, belld bir bokl&' i. 

yania evlenme#e de pek cesaret eden 
olmu. 

BaJall ~Je1e so~ 
-Yalld 

- Kilgilklilktenberi kavga sahnele
rini, boks mac;larm1 seyre bayilinz. 
Eger kavgal11 bokslu, sporlu flllm olur
sa kacmnayiz, gider goriiriiz. ••• 

Sabah, f&faktan evvel al&ca karan .. - Meslegtnizde sinirfnize clokunan 
~ey nedir?. 

- Kadmlann boles yapmamni bir 
fantezi telAkki edenler ... Kadm1ann 
boles yapmaJ::m ni~in blr fantezf ol
sun alarmyoruz. Ben boksu her kadl
na tavsiye ederim. insan blr kere bt
legine gi.ivenmenin zevkini tattiktan 
sonra bir daha art1k bu lez tten ken
dislnl alamaz. Ve emin olun pek ya.km 
zamanda bir <,;ok kad.tn boksO lerimiz 
olacak.. Tekrar gonk !;nlmca yerlerin
den f1rladllar. Ve ckzersizl re basla-
d1lar. · 

Kendi kilolannda ~ka kadln bok
sar rakib olmachgi i~ gerek bayan 
:;>aztye ve gerek bayan Fethiye craldb
siz kadm boks ~piyon> lan addedt
liyorlar. - H. F. Es 

Bir merkez memuru 
. alt1n saatle taltif edildi 

fzmir (Ak-
~) - izmir 
emniyet mlidilr-
lilgtt birinct 
komiseri iken 
merkez memur
Iutuna terfl etti
rllen ibrahim Er- ~-.~ 
dele, bu sene :ts
t.anbul polis mem. 
teblnde (184) 
1d,a 1~ blrb 
dlikle diploma 
almlWIJJldan do- ftrahlm ErdeJ 
laJI emniyet umum mildilrlfigilnce ar
tm bir saat v~. 

Bu suretJ.e taltif ed1len ibrahtm 
Erdele, altm saat bmir hilldbnet av
luaunda merkes memurJan, knmtser 
ve polis memurlan Olliinde meras1m.1e 
verllmiftir. ~k ?11fhn bir ~ 
olan yeni merkez memurunu bb de 
takdfr ederiz. 

AKBA 
Anlrarada her dilde gazete 

mecmua ve ldtaplan bottla 
mektep kitaplan Ye lartulyeyi 
ucuz olarak A K 8 A mtte1se
aleriode tedarik edebUininil. 

Weta JClirrtenceye geJdik. Ba,U derdU 
olan paaport muamelesini izzet :Uu
hiddin Apaim milyonu ap.n te{;ekkilr 
mermileri lwlayllkla hallettl. 

Giinu11k ~ de olduktan sonra biz 
hakemler kafilesi trene bindik. 

Burada nnzan dikkatimizi celbeden 
~ey, hemen hemen h rk n Tiirkce bil
mcsi olm~tur. Vaktile Turk elinde 
olan bu yerde ektiguniz t-Ohumlann 
iyi semereleri olan bu dil ynkml1gm1 
Tiirkltik lehine bilytik bir avantaj 
olarak gordiim. 

Trenimiz Bukre~ yolW1da ilerliyor .. 
Her tarat IlUSlr tarlalarile dolu . Bir 
karll1 bo~ yok .. 

8 saatlik bir yolculuktan 80nra Billc
refe geldik. Bizi Berlins g()tilrcek 
trene ye~edigimiz Ir,;ln, ~ 
kalkacak tren saatine kadar otomo
blllerle ~ehri b~an ba~ gezdik. 

5 Saatlik bir tevakkuftan sonra 23 
temmuz ak.,am1 saat 7,50 de Berline 
miiteveccihen hareket ettik. Alman
lar, memleketlerini propaganda i<;ln 
vagonlara Almanyamn en gilzel yer
lerinde Cekilmi~ c;ok zarlf fotograflan 
~c;eveleyerek asnu'1ar .. insan bu re
simlere bakinca gayri ih.tlyart bu 
memlekete, bu giizelllklere hayran ka
llyor. Bunn gOriince, tabil gilzellikleri 
itlbarile dnnyamn en g(lzel yen olan 
yurdumuzdan gil.lel ~ gOste
ren remnlertn vesaltl nalclfyemizde 
~ yer bulmamgma ~- Rumen 
arazisinfn son ~ru gece ge<,;erek 
sabah ~akla Polonya arazialne gir
dik. 

Arazi tamamen deg~tJ. Her tarafta 
bacalar yiikseliyor. Hemen hemen her 
evde anten var. 

Yalruz bu arazidelrl seyahatimiz, 
Rumen arazfsindeki sehayatimize nis
betle haylt pahah oldu. Vagon resto
randa bir <Sile yemegt ancak blr bu~uk 
lira, b1r gazoz 25 kuru~ .. 

Omer Besim KO?lay yine faaliyet
tc .. Hie bfr yerde ge~mJyen, Napoleon 
paralanm burada btiytik bir maha
retle milbadele vas1tasitas1 olarak kul
Iaruyor. 

in~allah ikinci mektubum o 
olacaktir. istanbula, Ana yurd 
hasretli sela.mlar. 

Ahmed Adem Go" 

&tSKr.l'BOL TAKIMIMIZ Bta 

SERStz MA~INDA 45-9 '""' .. ..-
Berlin 31 (~) - Milll 

bol takunmuz, ~m takimile Ilk m 
bakasuu 7 agustosta )apacaktir. 
ketbolcillerimz, Uruguayhlarla 
tlklan bir ekzersiz ma~mda 45 9 
nlldiler. 

Iki tahta ka~1k! 
lki kad1n biiyii yapm 

istemi~! 

Akb1yik civarmda oturan bayan 
!1a ile evinde kiracis1 Ay~e Edirn 
civannda mezarhklar arasmda 
~rlarken bek!;i gonn~ ve yav~ 
kip etmiftir. iki kadm m~la 
rini ka~lar ve ii;ine bir ~Ikln 
duktan sonra tekrar kapayip 
lardlr. 

Kadmlar mezarbktan ~1kac 
s1rada bekgi kendllerini yakalamlf 
karakola gbtfumti~tiir. 

Zab1ta mcmurlan kadinlan allp 
zarhga donm~Ier ve bunlann 
Jan mezardan topraklar kal:cnrwna 
zerlerinde arap harflertle garlp 
Iar yazm lki tahta ~ bulunm 
Natza ile Ay~ sorguya ~tmnce 
Ianni itiraf ederek Mehmed 
bir aclama biiyti yapmak mabadlle 
~klan mezara gmndiiklerinl 
ml~Ierdtr. ikt kadm btlyflctllftk 
dan adllyeye teslim edllm!flerdir. 

Esnaf bankast umumf he 
dOn toplanamad1 

Tasftye halinde olan Esna! b 
s1 umumt heyetl dtin fevkalAde 
rak toplanacakti. Fakat lllSl!Jeclill'llt 
cogunun gelmemesi yiiz{lnden ~ 
24 agustosa kaJ~tir. 

Bankarun ta.sfiye heyeti istifa 
ve yerine ~en yeni heyet azalan 
bu vazifeyi ll(l.bul etmamtf old 
i~n i~lere banka milrakibi B. z 
Sabit el koymu~ ve milessesentn 
yas1m muhafaza nltma alrm.¢n'. 

l'akmda dogu~ek olaJl ud bok.sOr bayan menecerlerile beraber bob .klyareunde Telefon : 3377 
26 temmuz giindilzil Polonya ara

zisindc ~U. Gece Alman hududuna 
girdik. fit Alman istasyonu: BOyten. 

Gelecek i~timada ekseriyet iiuw.m 
yarak bankamn vaziyeti g6rtifill 
ve yeni bir tasflye heyett t.ep"lllne 
§llacaktir. 



Kabartma filimler 
Ilk tecriibeler muvaffak1-

yetli netice verdi 

Fransadn. kabartma sincma tecrU
bclerine devam cdiliyor. Bu sinema
larda daglar, topragm anzalan ta
mamen mevcud gibi goriinmektedlr. 
Yalmz bunun i~in seyirciler siyah hu .. 
susi birer gozlilk tak1yorlar. 

Kabartma filimleri yapan, ilk sine<" 
may! vucuda getiren, L<>uis Lumler~ • 
dir. L<>uis Lumiere senelerden beri bu 
i~le ugra~maktadir. Bir ka~ aydan bC4 
ri muvaffakiyetli neticeler elde etmi!1 
ve adam akllli.lifimler yapmaga ba~
lami~tir. Bu filimleri gostermek tlze
re hususi bir sinema a~1lm1l?br. 

Frans1z Alimi, ke~finin heniiz ibtl· 
dasmda bulundugunu ve bu ke~finin 
~ok terakki edecegini, blr kac; sen• 
sonra kabartma olm1yan filim kalrru· 
yacagm1 iddia etmektedlr. 

* Amerikalt komik Jaque Oakle 
son filminde lise talebesi roliinu oyna• 
maktadlr. Film.in bir c;ok sahnelerl 
bir lisede c;evrilmi~ir. Mtist bun· 
dan c;ok memnun olmu~tur. c~diye 
kadar en ziyade istekle ·~virdigim ti· 

lim budur.> diyor. 

* Mefbur komik Harol U>yd yeru 
bir filme ba.flamt~t1r. Filmin ach he
niiz kararla~tmlmami~tir. 

~ Marlene Dietrich Ue Gary Co
operin son c;evirdikleri cArzu:t fllml 
'1mdiyc kadar 25 milyon frank has11at 
temin etmi~tir. * Avusturyalt rejisOr Pabs cmat-1 
mazel doktor> isminde blr fllim ~evl• l 
recektir. Bu filimde ba., roller! Dita ! 
Parlo, Pierre Fresnay ve Pierre Blan· 
char yapacaklardlr. 

Holliwtun yeni ytld1zlanndan Harriot Hector 

* Sevimli Fransiz artisti Meg Le
monnier ckalb tarafl> isminde bir fi· 

lim c;evirecektir. 

Marlene Dietrich 
Artist F ransaya geldi, 

Avrupada 3 ay kalacak 

Marlene Dietrich Hollivut
tan Fransaya gelmi~tir. Artist, 
oglu ve kocasile birlikte bir mild .. 
det Fransada kalacakbr. Ora
dan ingiltereye gidecek ve L<>n
drada bir filim ~evirecektir. 

Marlene uc ay sonra tekrat 
Hollivuta donecektir. 

Artist kendisile gorii~en ga· 
zetecilcrc art1k Amerikaya don· 
miyeceginin ash olmachgm1 
IOylemi~tir. Marlene daha ii~ 

sene i~in yeni bir mukavele yap. 
nu~tir. Bu mukavele mucibince 
~evircccgi !ilimlcrin senaryosu
nu kendisi sc~ecek ve hangi re
jisori.in idaresi altmda ~all~a

cagm1 da kendisi tayin edecek
tir. 

----- --* Jean Kiepuranm Amerika
da ~cvirdigi filminde tenor For· 

cellir.i rolunu yapan Alan Mow
bray ~imdiye kndar ~evirdigi 

f illmlerin ekse1isinde olmekte-
d!r. Artist ~imdiye kadar klrk 
de!!ldan fazla olmil~tiir. 

• 

/ /_ 

Yukarada Jean Har1o~, Clark Gable ve Myrna Loy~ aptJda 
1en~ yt)d1zlardan Gail Patrick 

t 

Ydd1zlar bergiin tart1larak 1i1manlay1p fi~manlamad1klar1 kontrol edilir. 
Resmimizde Genova Hall tarbhrken gorliliiyor. 

Sinema haberleri 
1f Bulgarlar tarafmdan Bulgaris· 

tanda yabanc1 filim ~ekilmesi i~in 
hari~te yap1lan propagandalarm nC.. 
ticesi olarak atustos nihayetine 
dotru Bulgar sahillerinde ve Pie~ 
nede Turk • Rus harbin
den kalma eski miistah· 
lcem mmtakada Rus - japon 
harbine aid _• Port-Artur• 1 

admda bir filim ~ekile· 
cektir. Bunda Japon kadm1 
rerine maruf Frans1z sine
tna artlsti Daniel Darieu, 
Rus zabiti olarak da Adolf 
Volbriik oymyacakur. 

>I- Me~hur Alman rejisorii 
Max Reinhardt Dantonun 
hayatma dair biiyiik bir 
Imm yapacakbr. 

Meh~ur tenor Jean Kipuranm son resm1 
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1 Agustos 1938 

S allre§lV v <e B©ilbo6Dof1lftln 6~ ydJl~l\JJ Amerika garibelerinden •. 
Yazan : SOLEYMAN KANI fRTEM - Terciime iktibas hakk1 mahfuzdur - Tefrika No. 727 Gen~, giizel btr kad1 

~irkin bir adam1 sevd 
Biitiin protestolara ragmen 

misyonerleri ~al1~makta 
katolik 
devam 

ve protestan 
ediyorlar 

Gregoryen mezhebine bagll Erme
niler harici niifuza kaq1 aksiilamel 
ha.zirlamak istiyor, bununla ugra~1-
yorlard.J. Ermeni ruhani ricalinin en 
bi.iyiiklerinden Ar~vek Horen Narbeg 
bir defa vaiz kiirstisiinde (Ermeni ki
lisesi esasen milli bir kilisedir. Bunun 
i~indir ki biitiln dini zehablan bir ta
rafa b1rakarak milletin medeniyet~e 
tcrakkisine ilgi gosterir.) demi~ti (1) 

Patrik Matheos <;uhac1yan gibi Ke
vork Tahtac1yan da protestanhga sil
lUk eden Ermenileri aforoz etti. 

Ermeni cemaatinin en alim ve me~
hur rahibi Ormanyan Tiirklerle git
tikce daha samimi olacak rab1talar 
tesisine hemmezheblerini te~k etti. 

Katolik Ermcni patrikleri de impa
ratorlug·a sadakat vaizleri ediyorlard1. 
Fakat i:ngilterenin himaye ettigi pro
t estanhk gizliden gizliye tesirlerini 
gosteriyordu. :tngiliz postalan, Angli
kan misyonerleri Ermeni ihtilal ne~ri
yatiru biltiin imparatorluktaki Erme
niler arasmda tevzi ediyorlardl. 

Ermeni rahibi Hrant Vartabed (otuz, 
kirk senedenberidir ki kilisemizin ve 
milletimizin sinesinde protestan ce
maatleri te~ekkulil, bunlarm Ingilte
re ve Amerika tarafmdan himayesi, 
kilisemiz igindeki ihtilftflar ve gergin
likler hep kenclilerini medeni sayan, 
fakat en mukaddes duyguyu, din duy
gusunu, istismar etmegi ~ edinen 
garb devletlerinin menfur hareketle
rinden ba~ka ~eyler degildir.) 

Diyerek Ermeniler arasmda yap1-
lan propagandalardan ~iddetle ~nra
yet ediyor: 

(Biz Albiyonun - Ingilterenin - zirh
Wanm, Mariannenin - Fransamn • 
si.ingtilerini, ortodoks miistebidinin 
- Rusyanm - himayesini istemiyoruz. 
Ruhumuz, kalbimiz bunlardan nefret 
ediyor. Orta gaglann budalaca dint 
di.i~iinceleri, Qagda~ zamanlar:in din 

1 pcrdesi altmda gizlenen siyasi hesap
lan artik hakikati goren fikirlerimizi 
karartnuyor; Ermeni kilisesinin ne 
protcstan ingiltere, ne katolik Fransa, 
ne ortodoks Rusya ile temasma mii
said bulunmayi ihtiyatkarane bir ha
rekct sayamay1z. Bu ne batII zehab
lardan , ne de taassilbdan ileri geliyor. 
Ermeni kilisesi boyle bir leke ile kir
lenernez. Biz Ermeni kilisesini kendi 
k1ymetile, incile ve luristiyanllga kar
~1 rs11fardanbcri muhafaza ettigi sa
dr kc.ti ihH'll edecek dini nilfuzlardan 
ooade ' :; m listakil gormek isteriz.) 

Boyle protestolar ne protestan, ne 
katolik misyonerlerini i~lerinden all
koyamarru~tir. 

Onlar kapittilasyonlann himayesi, 
mensub olduklan ecnebi kaynaklar
dan gelen tahsisatlarm cazib tesiri ve 
kuvveti ile deruhde eylemi:,; olduklan 
vazif eyi ifadan, mesleklerinin icab1 
olan propagandalannda devamdan 
biran hali kalmarru~Iardlr. (2) 

Bu yolda dini miiesseseler yaruba
~mda Iayik miiesseseler ve te~ekkiil
lerde az i~ gormi.iyordu. 

Layik mtiesseseler vilcude getir
mckte italya, Fransadan a~gi kal
:rnamaga -;a1I~1yordu. 

Frans1zlann (Union Frangaise) ine 
kar~1 italyanlarm da dillerini tamim 
i~in (Sosyete operaya italyana) ve 
(Unitaria) Ian vard1. Frans1zlann 
Alliance Francaisele1i gibi onlar da 
bir (Dante Alghieri) cemiyeti te~il 
eylemi~lerdi. 

Fransa hiiktimeti Osmanh impara
torlugu dahilindeki ilmi ve dini heyet
lerine sencde bir milyon iki yiiz bin 
frank ile yard1m ediyordu. 

Almanya ecnebi memleketlerdek% 
mektepleri i~in bir milyon yilz bin 
mark sarfediyordu. 

Rekabet sahasma en yeni atllan 
italya ise bu ugurda ii~ milyon frank 
sarf1ru gaze alrru~ti; (3) bunun bir 
lllilyonunu Osmanlt vilAyetlerindeki 
:tnekteplere tahsis eylemi~ti. 

Rusya da bundan az sarf etmiyor
du. Aynarozdaki Rus manastm biitiin 
ortodoksluk alemince ehemmiyeti ha
lz bilyilk din! bir mi.iessese olmu~tu. 

Kongrcgasyonlarm mesaisine 1905 
denbcri rnyik Frans1z mtiesseseleri de 
~tirak ediyordu. Bunlar ti~ sene igin-

de SelAn:ikte bir lise, bir ticaret mek
tebi, geng klzlar i~in tali dershaneler, 
diger taraflarda da mektepler actilar. 
Alyans Fransez, Frans1z dili tedris 
eden Musevi, Rum, Ermeni, Tiirk mu
esseselerine nakden veya kitablar, mti
kafatlar ile yard.Imda bulunuyordu. 

Avusturya devleti Arnavutluk ve 
Seianik limaru lizerinde besledigi 
emelleri biribirine diigi.imlememi9 gi
bi goriiniiyor, bu emllerine vilsul i~in 
?imali Arnavutlukta dini propagan
dayi en birinci bir siyaset aleti olarak 
kullaruyorlardl. Bu maksatla iskodra
da vesair mtihim merkezlerde kato
lik ve cizvit misyon heyetleri yerle~
tirmi~ti. Bunlarm yorulmak bilmiyen 
faaliyetleri dini olmaktan ziyade siya
sl idi. 

:t~kodrada katolik mekteplerine de
vam eden Arnavud ~ocuklanna arna
vut~aya da tercilme edilen almanca 
Avusturya mar~m1 taganni etmek og
retiliyordu. Avusturya imparatorunu 
sevmek, Osmanll pa~aluna kar~ im
parato~ kendilerine hAmi bilmek 
talim ediliyor, Avusturya ha~met ve 
kudreti Arnavutlar nazannda miim
kiln oldugu derece parlatiliyordu (4) 
Avusturya htikli.meti elde ettigi Arna
vud rilesas1 vas1tasile niifuzunu koy
lere kadar idhal etmek firsatlarm1 hie 
ka~1rm1yordu. 

italya ~arkta ticari, iktisadl te9eb
biislerini faaliyetle arttmyor, siyasl 

ntifuzunu da bu nisbette blr gayretle 
tamtmaga ~alI?tyordu. Fransa ile 
A vusturyarun ~arkta katolikler iize
rinde haiz olduklan niifuzu klrarak 
bunu kendi hesabma elde etmek i~in 
yol anyordu. 

Abdillhamid zamanma kadar Ti.irk 
devlet ricali (misyonerler nereye gir
seler ayaklan altmda Fransiz tohumu 
biter) derlerdi. $imdi bu dini misyon
Iarm ektikleri tohumlardan A vustur
ya gibi italya dahi istifade etmek is
tiyordu. Italya bu noktada papa ile 
anla~maga gah~rm~. fakat Fransamn 
tesirile iptida muvaffak olamarru~tI. 

Ancak Fransa din ile devlet i~lcri
ni ayirmaga karar verip papa ile bo
zu~unca bu hal Alman, Avustw-ya, 
italya hilkumetleri igin ~arkta Fran
Siz nilluzunu k1rmaga firsatlar haz1r
lad1. 

Almanyada imparatorun pek ziya
de himaye ettigi Kolonya katolik ce
miyeti ~arktaki Frans1z mekteplerini 
eh emmiyetten iskat igin sar!ettigi 
gayretleri bir kac kat arttird.J. 

(Arkas1 var) 

( I ) La nation armenienne. 

(2) Kara ~emsi: J"ur~set armennius 
devant l'histoire. 

( 3) Doktor Y ek: ~arkta Almanya, 
( 4) ~arl Valey: Anadolunun istikbali 

ve Akdeniz meselesi; miitercimi Yusuf 
Ziya. 

.. A~kta ne gi.izellik, ne para, ne de 
l<;timat mevki rol oyn1yabilir .. diyo 

Amerikahlar, diinyada garabetleri
le ~ohret kazaruru~lardrr. B~ 
memleketlerde garib ve giililn~ adde
dilecek bazi hareketler orada tabii ve 
miibah gorilliir. Fakat garabette Ame
rikakah kadmlar, erkekleri !ersah 
fersah ge~erler, a~agida anlatacag1-
rmz vaka, bunlardan biridir: 

Nevyorkta Madam Miryel Got na
rmnda, hem geng ve gilzel, hem de 
milyoner bir kadm y~1yor. Babas1 
oli.irken, bu geng kadma biiyi.ik bir 
servet b1rakrru~t1r. Bu servetin sene
lik iradl iki milyon dolar, yani bizim 
param1zla 2,5 milyon liraya yakm bir 
para tutuyor. 

Kadmm Nevyork kibar ve monden 
salonlannda biiyilk muvaffakiyetler~ 
vard.Ir. Arkasnn big brraknuyan, fir· 
sat bulduki;a kulagma ebedi a~ ve 
sadakat nagmelerini terenntim eden 
bir siiril peres~kB.rlan mevcuttur. 
Fazla olarak bu gen~ ve milyoner ka
chn evlidir de... Kocas1 oyle lumbll, 
~irkin, paras1 i~in zoraki evlenmege 
katlarulrml? bir adam degildir. Gen~
tir, san~m bir erkek gi.izelidir. 

Halbuki Madam Miryel, btitun bu 
saadetleri tep~ ve ktrkm1 a~m1~, ~ir
kin bir adam ile evlenmek i~in kocas1 
aleyhine bo~a davast a~rm~tir. Bu 
adam da kimdir, bilir misiniz? ~fOrii. 

Madam Miryel Got 

sevdigi bahtiyar ~foriin ad1 Jak 
dir. Gazatecilerin bir ~ok ara~tir 
lardan sonra izini bulduklan bu 
tiyar ~ofor, bidayette gazetecilerin 
allerine cevab vermek istememi~. 
kat ellerinden kurtulmak kabil o 

Madam Miryelin bu te~bbilsiinli yacagm1 gorilnce demi~tir ki: 
===============::::;:===============· neye atfetmek lazrmchr? Gegici bir - Size ne soyliyeyim? Bir erk 

kaprise, yoksa derin bir ~k ve sevda- kirk y~nda olsa bile sevmege ve 
ya rm? Madam Miryel, herkesi hay- vllmege hakkt oldu~unu kimse i 
rette birakan bu karanmn sebeplerini edemez. Madam Miryel beni se 
anlamak igin kendisini ziyaret eden ise, benim ne kabahatim var. B 
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(ngilterede tayyare hiicumuna kar~1 SJk 11k manevra1ar yap1l1yor. Vukanki 
resimde bir tayyare topu ile ve gaz maskesile yap1lan talim g0riiniiyor. 

, gazetecilere demi~tir ki: bir t~lifi nas1l reddedebilirdim . 
- Fikrimce ~kta ne giizellik, ne pa- husus ki, miistakb2l zevcemi tam 

ra, ne de i~timai mevki bir rol oyn1ya- le mesud edecegime kani bulun 
bilir? A~k iki ruhun anla~masi, ayru nun. 
fikirleri, aym emelleri besliyen iki Gazeteciler ~fOre sormu~lar: 
~ahsm manevt yakm1Ig1dlr. 

Sevdlgim ve evlenmek istedigim 
adamm benden on be~ yal? bUyilk, 
fakir bir fOfor olmas1 ve benim 
de sosyetede yiiksek bir mevki ii,;gal 
eden , zengin geng ve giizel bir kadm 
olmakl1~m, slzi hayrete diii,;iirilyor. 
~~maga hakk:Iruz da var. Fakat haki
kat, bu noktada degil, ba~ka bir nok
tadadlr. Bu nokta da insanlann i~ti
mai meselelerde kohnele~mi~ eski go
reneklerden hala yakalanm s1yirma
ga muvaffak oln.mamalarid1r. 

Sevdigim ~ofarle evlendikten sonrn 
hayatnnm, ~imdiye kadar mahrum 
kald1~1 bir mana alacagm1 umuyo
rum. Bundan ba~ka pek mesud ola
catrma kuvvetle kani bulunuyorum. 
Saadet ise, zenginllkten daha btlyiik 
bir loymeti halzdir.> 
Oen~. gtlzel ve mllyoner kadmm 

- Acaba bu macera uzun silre 
ml? Milyoner kadmm bu kapris · 
bir zaman sonra gegmiyecek mi? 

- Hie; zannetmem, boy1e bir i 
mall akhma hi~ getirmem. :;>uras1 
hakkak ki benim sevgilime kar~1 d 
dugum muhabbet, oyle kolay k 
sonecek gegici hislerden degildir. 
dam Miryelin de benimle aym fiki 
bulunduguna kaniim. 

- istikbal hakkmda dti9ilncel 
niz? 

- Istikbali 9ok p:irlak goriiyor 
Yegane arzum bo~anmu karan 
biran evvel elde cdilerek evlenmc 
ve uzun bir bal ayi. seyahatine ~1 
rmzd.Ir. ikimiz de bi.ran evvel bud 
kodu muhitinden uzakla~mak, eb 
bir bahar i~inde y~1yan uzak rn 
leketlerde saadetimizle ba~ b~ 
mak istiyoruz.> 

• DaDmf FotoQraf mOsabakamnz 
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Salamandra 

Keslmae gordugtinilz salamancbra· 
nm demi, san ~izgilerle Jum'1k ~k 
parlak bir siyahtar. 

Bu hayvan karanhk ve rutubetll 
yerlerde ya~r. Suya yumurtlar. Si· 
.nek ve solucan yer. Vilvudiiniin ifra· 
zatl onu bir miiddet at~ten korur, 
bunun i~in bu hayvamn a~ten yan
macbg1 iddia edilmi!'jtif. 
~Qnun i~n de amyanta ,¥1amandra 

~fl demi!jlerdir. Enel ~n biiyiicii
leri de ete~ periletine salanwpldra der
lerdi. 

ROnesansta at~li YFrlere bu hay· 
~ resmi yap1lmaga ~ch. 

Can mUZE}SI 
Almanyada ~ ~hrl Adeta blr 
~ ip.i.izesidir. Bu ~1~, bir c;ogu 
as1rlarca evvelden kalma ~ bin ~ 
Tardlr. 

Bu ~ kolleksiyonunu evveJA 
4 iincii as1rda ~ dokmecllerl top
lamaga bWJlam1~lardlr. 

Bu sene ronesans ve orta c;aglar
da dokillm~ olan c;anlar da getirti
lerek milze tamaml~tir. 

5 liman 
Ingilterede be~ liman vardlr: Has

ting, Rommey, Hyte, Dovr, Sandvich. 
Bu be~ limanda hfila orta ~aglar

da mevcut olan imtiyazlar bakidlr 
ve bu cbe., llman bek~llgb ne tayin 
edilmek en bilyiik ~reftir. 

I~te Hmdistan naibi lord Willing
tona 8 'incl Edvard bu be_, liman bek
~1ligini vermi~tir. 

I Kernan c;alan k1z I.. 
~am, kolunda kemaru, bir gene; 

lj' k~~· .. s1~raya sic;raya istasyona dogru 
yuruyor. 

Halinden belll, keman dersi almak 
it;in inmi.,, dersini bi unru.,, evine dO
n ilyor ... 

Hayir, hie; de deg.II.. 
Klz, k~yi saparken ay&gi siirc;til, 

yere yuvarlanch. Kendisi blr tarafa, ke
man1 bir tarafa ... 

Kemarun kutusu ac;llch ve ic;inden; 
yagh blr se!er tas1 lle, yagll ~1k ~
tal !1rlach ... 

Bu keman dersi almaga giden blr 1az 
degil, ~inden donen ve gQ.ya yaptlit 
ayipm~ gibi, yemegini tWJ1chgu11 belll 
etmek istemeyen blr zi.ippeden bWJka 
blr !?CY degllcll ... 
i~ giderken yemeginl beraber gO

tilrmek, ~al~an bir insan ic;in ~eref
tir, ~in degil .. 

Unutmaym1z, kl ,.:ilppeler de muhak
kak qezalanru bulurlar ... 

Me$hur bir hayd~d 
Amerikanm m~hur haydudlarmdan 

ignazlo Saletta tevkif edildi. Bu adam 
yalruz l~ki ~~1hltndan 3 mllyon 
dolar birlktinni.,, paralan Sicllya ban
kasma yatl1'1Ill4tl. 

1910 da kaW, lurslzhk, sahteklrllk 
ci.irmilnden 30 sene hapse mahktlm e
dilen Saletta 10 sene yattlktan sonra 
affl umumide ~lknuf, yen1den haydut
luga b&l}lamtftl. 

Bu sefer, hie; blr aftan.laUfade et
memeai kaydlle milebbed hapse mah
kUm edlldi. 

ITalililer I 
2Z mayis 19:8 

tarihll bilmectt
mizl dofru hal· 
leden 41 incl Uk 
okuldan 339 Ce
lal ikinci hediye-

miz olan «e~i» nl 
alm1~. 

Korkun~ Ivan 

Korku~ tmn ldkalnni alan 4 fln
ci.i Ivan 1533 te <;ar oldu. 1571 har· 
binde paytahti dupnan i3til4.nna u~
radi, yandi. Buna tagmen korku~ 
Ivan tahttan dii.rmedt. 

Rusya Sibiryayi Korkvn~ Ivan dn
rinde zaptettl. 

Ivana korkunfluk ldkalnm takb
ran kansile ~ocuklanm elilc oldilr
mesidir. 

Resimde gordiigiinilz MoskovadaJti 
kili3e de onun devrinde 1533 - 1584 
tarlhinde yapildi ve fOh1etini arttirdi. 

KUise yapzldiktan 1onra lmn mi
mara sordu: 

- Bu kfUleni1& bir qbd daha 11a
pabilir misin1 

- Evet. 
Bu cevap ilzerlne Kc;rku~ Ivan 

mimann iki gozii.nii. oydurdu. 

MUnak8$B 
Paris operas1run holiinde. iki me.t

hur sanatkAr kon~uyor: 
Son zamanlarda sahnede makine 

kuvvetinin tekemmillii, tiyatro ve ope
raya iyilik mi etU fena11k IDl?. 

Birl mi.idafaa cllgeri hilcum ediyor. 
Birl diyor kl: 

- Ben bi.iyiik blr artist! sinema per
desine, gilzel bir seal, gramofon plAit
na tercih ederim ..• 

- Ben etmem. Bence konserve be
zelye, taze bezelyeye muraccahtlr. 

()teld lozdl: 
- Haydl oradan bakkalt .. 

Bir nUkte 
Fransanm m~hur prenseslerinden 

Murat son zamanlarda oldii .. 
Bu kachn ~k haZll' ce!ap blr kachn

ch. 
Bir giln ona: 
- Falfmca ile g~meyiniz, onda 

h1rs1zhk illeti vardlr, dediler. 
• Gilldil: 

- Sari midir acaba? .. 

Telefon diyar1 
l\'Ufusa nazaran diinyarun en fazla 

telefonu olan yer VaUkandlr. Vatikan
da ·.·oo niltus vardlr. Telefon adedi 600 
dlr. Bu 700 ~n 1011 asker, 70 i jan
darma ve blr~ogu hizmetkAr olduguna 
nazaran 100 ki~lye 85 telefon dilfi1-
yor. 

I Talililer I 
30 mayis 1936 

larihli bilmece
mizi dofru hal· 
ledenlerden res
minl koyduiu-. 

mm ~dll, StineQ 
hedlyemlzi ka· 
un!IWI ve hedi
yesl olan bir bu
~uk lirayi a~ 
tu. 

trzun saman ya1alak kalacak olan 
hastalann tedavisinde maneviyatlan
m tedavi etmek te lazuncbr. 

Bunun i~in, mesela uzun zaman 
Sll'tiistii yatmak mecburiyetinde ka
lanlara, okumalan, yazmalan, iskam
bil oynamalan i~in n1asalar icad edil· 
ml!1tir. 

Resmimizde, klavyesi miiteharrik 
bir piyano goriiyorsunuz. Basta, ye
rinden k1m1ldamadan, s1rtiistii yatt1fl 
halde ~ok sevdigi piyanoyu ~yor. 

Bu hem kend.isi i~in kalbe kuvvet, 
hem de kendisine bakanlar i~in biiyiik 
sevin~lr. --------
ltalyan1n kuvvetlerl 

italyamn dogu Afrlkasma gonder
digi kuvvetler ,un1archr: 450,000 til
fek, 11,500 mitralyaz, 80,000 katir ve 
at, 13,500 otomobil. 

Betonarme 
ilk betonarmeler 1855 te yap1lch. 

Bu, betonarmeden yapllnu' kilc;Uk bir 
gemiycll. 

ilk betonarme kopril 1909 da ya
ptlch. 64 metre uzunlu~daki Saint· 
Claude kopriisi.idiir. 

Televizyonh telefon 
Ber Un de iki telef on merkezinde, 

telefonu a~anlar, kon~tuklan yeri 
ve kimseyi de televizyonla gorebili
yorlar. Gelecek sene televizyonlu 
iki merkez daha yap1lacakt1r. 

I Vatan1ndan ayraDan gelnnnn feryadDaroaaa I -Dur!. .. 
Sil!lhll ka<;ak~f - < i Don Pe-

rez, bir an, tilfeg .h. GOzle-
nle, karanhkta 1 ..... n kaptsm1 arWJ-
brd1: 
~ Gordun }a Ramiro?.. Adam

larina lazun gelen emrl ver. 
Ramiro, alt1 babayigit<' bir ~eyler 

mmldand1. Hepsinln ba~larmda klr
nuzi mcndil sanhydl. Perez yi.irildi.i. 
E:.mde fen r tutan ban sahibine yak
lasb. 

Rarni' adarr'.,rile kon~uyordu: 
- Galf vint g ·cidine dogru yay1Ia

caks1mz. Kaptan Daleski bizi orada 
b khyecc.: •• Perez onunilzden gi
d c k. Ben at kadan gelecegim. 

Ramiro, ~ sini gc"e y:>i.culugun
ha hazirlad1kt.a.n sonra dola.~ti. evln 
a, kasmdaki cama vurdu. Kalbi ab
yordu. Bu gecc, yola c;1kmadan ev
v 1 nii::anhs1 Blanl~ay1 gormek iste
mi~ti. Cams tekrar vurdu,ses yok. Bir 
~ ·mrukta cam1 kirdt t:li kanach. 
Bianka odada degildi ... 

Uzaktan Don Perez ishk c;alch. Ra
miro berbat bir halde arkad.a{ilarmm 
yanma gittl, bir torb;i. •"3 o yilklen
.d.i Yola c;1ktllar. Daga hrmanmaga 
baflachlar. A~1Iarda koy, tir tos
pata gibi yuvarlanm~ uyuyurdu. Et
rr.fta c;1t yoktu Ruzgar esmiyordu ... 
¥oJ.lm ta ~g1s111da hru1 goriinii
yordu. 

Bu h~n, ~tipheli acid111lay; yurduy
du. Gilndtizim kimseler gorilnmez, 
g ce olunca gOlgeler peyda olur, ka
p a yakla~1r, Blanka kap1yi ac;arch. 

Bu han, e rarengiz blr hand1. 
R m 1 o hem ytiniyor, hem dil~ilni.i

y u. Ac b Balanka)a ne oldu? 
C . d r G1 svint ge idine gircll. 

Y cv' 1, Got kralllliil 
F C! n Nos rinin ogluna 

l 2 k n, b mb yaz inekle ko-
~ :(z aiabalan bu gec;itten gee;-

mi~tl. Gelinin ach 
Galesvintti, gec;it 
onun ismini alrru~ 
ti. 

Bir bogazda c;e
te durdu. Bir ma
garadan kaptan 
ile adamlan ~lktl
lar. Don Perez: 

- i~e silAhlar, 
barut c;uvallan ve 
yiyecekler, dedi. 

- <;uvallar do
lu, tiifekler yenl 
ya? 

Tiifeginln nam
lusile c;uvallardan 
birlne ~iddetle vur-
du. Bir feryat du
yuldu. 

EvvelA. ~· 
chlar, sonra ses ~1-
kan c;uvala httcum 
ettller. Ramiro on
lnrdan evvel dav· 
ranch, (;uvalm at
ziru tuttu: 

- Bu kachn be
nimdir, ded.i, onun 
cezasiru ben vere
cegim. 

Ve seslendl: 
- Bianka! 
- tmdat, imdat Ramiro .•• Korku-

yorum, gellyorlar. 
- Kimden korkuyorsun? Kim ge-

lsim: . • . . . • • • • 

llyor? I 
- Kralcllar. 
Ayak seslerl uzaklarda aksl sada-

Bllinece 

dalar uyanchn
yordu. (;ete efrach 
yere yat1p tt>pra
ga kulak koydu
lar, sonra dogrul
dular. 

Perez hayklrch: 
- Kac;1mz, ~u

vallan da ahruz, 
kac;acak vaktiniz 
var. 

Ramiro ~uvala 

ayagm1 -basb: 
- Bunu almayt

ruz. 
- Ne yapacak

SlIUZ? 
- Meseleyi an

!:A.yacagim. Sen git, 
ben arkadan gell
rim. Merak etme. 

Perez uzakla~t1. 

Bianka c;ll'prm-
yordu. 

- Dogru dur ve 
s0yle bakayun, bu
nu neye yaptm? 
. - Ramt:ro!. Act 

bana ... Ku1·t.ar be
nt! ... 

- Hayir, oteki
ler geliyorlar ... Ev
velA cevap ver. 

- K~mak lstlyordum, orada kor
kuyordum. 

- Ben senln ~m degil miyim?. 

Tarih: i Agustos 1936 
• 

cReis> i ciklnci derece, manasma gelen 4 harm bir k lime>lin ba~ma koyu "lUZ yarmas1 makbul tUyli.i bir yemii;; 
meydana gelsin. 

Bilmeccmizi dogru llallcdenlerden birinciye: Fotograf makin si. ikinciye: El ~. Uciincilye: Asy'.lc'lau Bir Gtin~ 
Doguyor eserl. Aynca 200 kariimize muhtelif hediyeler ve1ilecckt1r. 

Neye benimle beraber ka~madm? 
-Seninle evlenmek istemiyordum. 
- Yoksa bizi otekllere sattm m1? .. 

Sayle bqka bi rile mi evlenecektin ... 
Kaba blr kiifiir savurdu. K.Iz yal-

varch: 
- Kurtar beni Ramiro! 
- Soyle diyorum. 
- Soyliyecegim. .. Kurtulmak ic;ln 

bundan bWJka ~arem yoktu. Beni ade
ta hapsetmi~tiniz. Sen ni~lun s1f a
tile b~imda nol>e~iydin. .• Aroma 
yakalanchn il?te ... 

Bir anda, etraflanru jandarmalar 
~tt1. Bl;mka seslendi · 

- Pablo, Pablo... Benim... Tam 
zamanmda yetil?tin ... 

Ramiro deli oldu: 
- Kahbe!. .. Bizi cle vermil?I. .. 
Ve jandarmalara dotru yl.irudil: 

- Cumhuriyet~ilerl anyordunuz de
gu mi?... Onlar c;oktan uzakl&.l?tllar, 
benden b~ka kimse yok ... Bu ellm-
dekl c;uval1 da alamazsllllz .. . 

Ve bir hamlede, c;uval u~uruma 

dogru yuvarlach, ~ ~agi att1 ..• 
Bo~lukta bir feryat c;u.lach. 
Jandarma mi.ifrezcsin.n kuman

daru: 
- Quvalda bir kachn varch de

mek? ... cllye sordu. 
- Yok canim!... D•1ymuyor mu· 

sun? ... Benim veya renin ~Im 
Bianka m1 saruyorsun? . . Hayir de
gil. Duydugumuz Galesvintin fer
yad1ych. Vatanmdan ayi.~arak, b~
ka bir diyara giden ve daerken bu 
yoldan ge~en gelinin f~rvach ... Vata
mndan aynllyor di ye aohyo1 du. Onun 
f eryatlan aksi sadalar ynpti ve bu c kl 
sadalar bu ger;idin urm um bo luk
lanna sindi. Haln ag1&) an g min 
sesini duyuyoruz. 

Oteki biraz dusilndu· 
- Haycll git, uedi. serbessin!. .. 
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Bogazlar meselesinde oe merhale 
Sevrde kaybedilenler Lozan ve 

Montreuxde nas1I elde edildi? 

' '(Ba~ taraf1 onuncu sahifede) 

· prensibi kabul olunmul?tur. Sulh za
manmda ticaret gemileri slhhi hii
kfunlere riayet ~artile gece, giindiiz 
hie; bir merasime tabi olrruyarak bo
~azlardan gec;ebileceklerdir. 

Bir harp zamamnda Tiirkiye muha
rib degilse ticaret gemileri gene bu ser
bestiden istitade edeceklerdir. Muharib 
olursa kendisile muharib olm1yan bir 
devletin ticaret gemileri dti~mana hie; 
bir suretle yarchrnda bulunmarnak 
~rtile bogazlardan gec;ebileceklerdir. 

Ancak bu gemilerin gec;i~i gilndi.iz
leri ve Tiirkiye tarafmdan her defa
da gosterilecek yolda vaki olacaktir. 

KARADENiZE SAIIiLDAR 
DEVLE'TI.ER 

Harp gemilerinin bogazlardan gec;i
~i ·c;in Tiirkiye htikumetine diplomasi 
yolile evvelden haber verilecektir. Bo
~azlardan transit halinde bulunabile
cek btittin ecnebi deniz kuvvetlerinin 
azami tonilato yekunu on be~ bini 
gec;miyecek ve bu kuvvetler dokuz ge
miden fazla olm.lyacakbr. Ancak Ka
radenizde sahildar devletler bu mik
tardan fazla bir tonilatoda olan safft 
harp gernilerini birer birer ve yanla
nnda en c;ok iki torpito bulunarak 
bogazlardan gec;irmek hakkm1 haiz
dirler. Denizalt1 gemileri bogazlardan 
ancak giindiizleri ve suyun sathmda 
tek ba~larma gec;ebilirler. 

Akdenizle Karadeniz arasmda sivil 
hava gernilerinin rniirurunu ternin 
i1:in Tiirkiye rnemnu bOlgeler haricin
de hava yollan gosterecektir. Sivil ha
va gemileri Tiirkiye hiikC1metine ev
velden haber verilrnek ~artile bu yol
lardan istifade. edebileceklerdir. 

Bir harb vukuunda Tilrkiye muha
rib degilse muharib olm1yan devletle
r in harb gemileri bogazlardan gec;ebi
lirler; muharib devletlerin harp gemi
lerinin bogazlardan gec;mesi yasak
t .. . Hnnlar bogazlara iltica edebilirler
se ne ouralarda (harb haklanm) kul
lanarnazlar. 

Montreux ahidnamesinin hie; bir 
hiikmii Milletler cemiyeti azasmdan 
olan devletler ic;in bu cemiyet paktm
dan miitevellid hak ve vecibeleri ih
lal edemez. Bunun ic;in Tiirkiyeyi de 
taahhiid altma koyan bir miitekabil 
mtizaheret muahedesi mucibince ta
arruza ugnyan bir devlete yap1lan 
mi.izaheret muharib devletlere ait 
harp gernilerinin bogazlardan gec;me
Bi yasag1 kaychndan miistesnad1r. 

Harp gemileri bogazlarda gec;mek 
ic;in lazrm olan zamandan fazla mi.id
det kalamazlar. Ancak Ttirkiye tara
fmdan bogazlarda bir limana mah
dud bir zarnan i~in, davet iizerine ne
zaket ziyaretine gelen gemiler bu kai
deye tabi tutulmazlar. Karadenizde 
sahildar olnuyan devletlerin sulh za
manmda bu denizde bulundurabile-

cekleri gemilerin tonilato yekunu 
otuz bini gec;miyecektir; bir devletin 
Karadenize gonderecegi gemilerin 
tonilatosu miktan da bu rakkamm 
iic;te ikisinden fazla olamaz. 

Ttirkiyenin Karadenizde sahildar 
olan devletlerin donanma kuvvetleri
le sahildar olnuyanlann bu denize 
sevkedecekleri kuvvetlerin nisbetini 
takib edebilmesi ic;in sahildar devlet
ler Ttirkiyeye her sene k§.nunusani
sinde ve temmuzunda Karadenizdeki 
donanmalannm tonilato yekllnunu 
bildireceklerdir. 

Tiirkiye muharib oldugu takdirde 
harp gemilerinin gec;mesi tamarnen 
Ttirk hiikumetinin reyine tabidir. 

TESiRSiZ BiR KAYID 
4 - Bogazlarm ve civar bolgelerin 

gayri askeri hale ifragmm Tiirkiye 
ic;in askeri bak1mdan bigayri hakkm 
bir tehlike te~kil etrnemesi ve ernni
yetin ef'ali harbiye ile tehlikeye dil~
memesi ic;in Lozan muahedesine ~oy
le bir kayid ilave edilmi~ti: 

(Boyle bir tehlike halinde devletler 
Cemiyeti Akvam meclisinin karar ve
recegi btitiln vas1talarla bunu mii~te
reken rneney liyeceklerdir.} 

Ttirkiye hiikumeti tarafmdan Lo
zan muahedesi htikiirnlerinin tadili 
liizumunu gostermek i.izere devletlere 
verilen notada bu kayd.m tesirsizligi 
pek ac;Ik olarak ispat edilmi~tir. 

Bu notada denilmi~ti, ki: 
(Siyasi buhranlar sarih surette is

pat etmi~tir ki kollektif garantinin 
bugiinkii mekanizmas1 pek ag1r suret
te harekete gec;mekte ve ge~ ittihaz 
olunan bir karar arsmlusal bir hare- · 
ketten beklenen istifadeyi ekseriya 
kaybettirecek mahiyet arzetmek.tedir.) 
Montreuxde bu harp tehlikesi mesele
sine de TiiTkiyenin emniyetine uygun 
bir ~ekil verilmi~tir: 

Ttirkiye kendisini pek yakm bir 
harp tehlikesi tehdidine maruz hisse
derse Akidlere ve Milletler cemiyetine 
haber vermek ~artile kendisi muharib 
olunca harp gemileri hakkmda alabi
lecegi tedbirleri ittihaz edebilecelttir. 
Fakat Milletler cemiyeti uc;te iki ekse
riyetle bu tedbirlerin liizumsuzlugu
na karar verirse ve akidlerin ekseriye
ti de gene bu reyde bulunursa Tiirki
ye hiik1imeti bu tedbirleri kalchracak
tir. i~te uc; ahidnamenin en miihim 
biikiimlerinde yapbg11mz bu mukaye
se Sevrden sonra en hayati noktalar
da millkt, asked siyasi bak.Imlardan 
neler kazand1g1m1zi sarih bir bil!m;o 
gibi gosteriyor. 

Umumi harpte c;anakkalede deniz
de ve karada kati ve pek parlak bir 
muzafferiyete nail olrnu~tuk; fakat 
bundan ytiz binlerce Ttirk gencinin 
kani ile Ttirk tarihine yeniden pek 
~anll sahif eler yaZllma~ gib.i bir ~~ 
reften ba~a maddi bll' istif adeill1Z 

----- -
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Diyerek sagma soluna donilp du- ga mecbur etmi~ti. Cephane ~~ai:i-

rurken, c;aylak Hasan da heniiz ya~ nm kaplSl oniinde, Ali pal?aya kolelik 
ma:rm~tl .. Bu kuvvetli hasmmm srrt1- eden iki nobetc;i bekliyordu. Ali pa~-
ru nastl yere getirecegini dti~iintiyor- ya: 

_ Yunus reisi de asacak mmn? 
~ ~da 

ild canbaz boy1Pr.~ bir ipte oynama- Diye sormu~larch. Bu ~~ . 
~a c;al1~1rken, pa"a gemisinde neler anl~hyordu ki, Turk genucilen Yu-
dondiigtintin kimse farkmda degildi. nus reisin agir ceza gormesine taham-

Levendlerden biri gizlice Yunus re- mUI edemiyeceklerdi. Bu yii1lden do-
isin bulundugu anbara ~·· bu,. kah- nanmada bir isyan ~ikmasI ihtimalini 
raman Ttirk denizcisinin kollanni dii~i.inen Ali pa~a Yunus reisi kolay 
~oziip kurtarmak istemi~, fakat y~ kolay asamazdl. 
\ayi ele vermi~ti. Ali pa~amn kendi diimencisi bile 
. All pa~anm: laf arasmda kendisine: 
' _ Direge sallandmn kopegi... _Yun us hapsedilecek bir adam ml-

' Ernri iizerine ak~rnm alaca karan- chr a devletlirn? Bir orospunun sozii-
llgmda n·i boylu bu delikanl1yi boynu- ne 'bakarak onu l?erefsiz bir esir gibi 
na yagll urgan ge~irerek sancak dire- neden hapsettiniz? demekten kendini 
gine as1vermislerdi. alarnarn1~ti. 

Ali pal?a Ragoza ile konul?tuk~a Yu- i~te bu vaziyet kar1?1smda eli bog-
nus Jeise kar~i ,ate~ ptiskilrmekten ge- riinde kalan kaptan pa~a ne yapaca-
ri durmuyordu. gim ~a~irnu~ti. Yunus 1eisi scrbest b1-

Yunus reisin kollanni ayrica zin- raklrsa, onun gene eskisi gibi ba.~m1 
cirle de baglami~lardi. Ali pa~a biitiin ahp gidecegini biliyordu. Mahpusiyc-
denizcilerin ona yiirekten bagll oldu- ti devam ederse, Yunusun taraftarla-

. · · · n asanm basma bir ara orab1 ore-

1 Agustos Cumartesi 
Istanbul: 18 dans musikisi (plB.k), 

19 haherler, 19, 1 S muhtelif plaklar, 

19, 30 ~ocuk saati, hikayeler, 20 aololar 
(plak), 20, 30 stiidyo orkestralan, 21, 30 
eon haberler, Saat 22 den sonra Anadolu 
ajans1run gazetlere mahsus havadis ser• 
visi verilecektir. 

2 Agustos Pazar 
Istanbul: 12,30 muhtelif plak ne~riyah 

ve halk musikisi, l 8 dans musikisi, 19 
haberler, 19, 15 muhtelif plaklar, 20 gi
tar solo, (plak), 20,30 stiidyo orkesra
Jan, 21.30 son haberler, saat 22 den son
ra Anadolu ajans1mn gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 

Istanbul Su Sporlan Ajanhgmdan: 
2 Agustos 936 pazar giinii saat on be~· 

te M~da yi.izme havuzunda Galatasaray, 
Berkoz, F enerbahc;e, 1. S. K., Giine~ 
kliiplerile Kocaeli mtntakas1 yiiziiciileri 
arasmda Su T opu turnuvas1 ba§hyacak· 
br. Bu ma~ iki seri iizerine tertip edilmi~
tir. Bu kli.iplere mensup atletlerin muay
yen giin ve saatte Moda Yi.izme havu
zunda bulunmalan teblig olunur. 

h; bulmak l~ln 
Uzun uiun dutlinecek yerde 

A K ~ A M gazetesine 

bir KO<;OK ILAN koydurunuz1 .1 .................... . 
olamarn1~ti. 

13 SENE tNTiZARDAN SONRA .• 

Mondros miitarekesinden sonra dii~
manlar istanbulu i~gal etmi1?tiler; 
Sevr muahedesile bogazlar elimizden 
almrn11? gibiydi. Seneler stiren mi1li 
cidalimizden soma Lozanda bogazla.
nm1z1 dii~manlarm ellerinden almak 
ic;in yap1lan hamlelerde dinlenmege, 
biraz kuvvet nlmaga ihtiya!; goriin
mii~tii. 

Lozanda muva!fakiyetli bir tecriibe 
gec;iren azim ve sebat hlzile on 'ii<;: se
nelik bir intizardan sonra Lozan dev
letleri - italya milstesna - Montreuxye 
davetimizi kabul ettiler. f?ilphesizdir 
ki Montreux konferanSI esnasmda 
murahhaslan.m.lz ve Ankaradaki bii
yiik siyasilerimiz tiziintiilii saatler, 
s1kmtill giinler gec;irdiler. Fakat iste 
kesel bilmiyen gayretlerile, sars1l~
yan azimlerile, bilgilerile, siyaset kom
binezonlannda ince ve keskin meha
retlerile nihayet muvaffakiyete iri~ti
ler; siyaset sahasmda en parlak bir 
sulh zaferini elde ettiler. 

Ttirk tarihinde ne miikemmel bir 
tecelli! 

Siileyman Kani trtem 

cagm1 da tahmin ediyordu. 
Ak~m olunca: cHele bu geceyi de 

gec;irelim bakahin. Giin dogmadan 
neler dogacak? ! > diyerek kamaraslllln 
kap1s1ru siirmelemi~, Ragozarun ba~1 
ucunda oturmu~tu. 

Ali pa~ bir muezzinin oghych.. ts
tanbulda be~ vakit namaz kllar, agzi
na ic;kinin katresini koymaz; fakat 
sefere c;1kmca her ~eyi unutur, yemek
te en a~ag1 bir litre ~arab i~erdi. 

••• 
«GOZLER:tM KARARDI, RAGOZA!> 

Gokyiiztindeki ila..hlan bile bir ba
kt~la birbirine katan Venus de - Yu
nan efsanelerine gore - naSil Akdeniz 
klyllanna ~arpan dalgalarm iistiinde
ki beyaz kopi.i.klerden viicude gel~ 
se .• i~te Lezina dilberi Ragoza da t1pkl 
onun gibi, gokyfu;tiniin biitiin tannla
nru ba~tan c;1karan Venils gibi ayru 
sahillerde dogmu~ ve Ttirk donanma
smm amiralini ba~an ~lkarmakta 
gecikmemi~ti. 

Ragozanm yak.lei bakl~an Ali pa
~ayi gtine~ kar~1smda eriyen bir buz 
par<;as1 gibi ~arc;abuk eritivermi1?ti. 

Ragoza: 
- ~arap i~elim, pa~amt i~ki, soh

bete v~ile olur ... 
!>iye soze ba9larm9t1. 
ic;ki yalruz sohbete mi vesile olur 

ya? .. 
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Her ak~am 1~ B • 
bir hikaye ~ lT apartiman hikagesi 

Nahid Sarni ilk a~k.Jm Pakize is
minde k1z1lc1k dudakll bir klzm kar
~1smda duymu~tu. 

Lakin hayatta insa.nlar umduguna 
degil, bulduguna raz1 olrnak mecbu
riyetindedirler. Nahid Sarni de Paki
zeyi kaybetti. Aradan uzun yillar 
gec;ti, Nahidin hayatma bir c;ok ka
chnlar girdi, <;1kt1. Lakin k1z1lc1k du
dakll Pakize Nahid Sarninin i<;in
de - sanki igne yutrnu~ gibi - bir s1z1 
halinde kald1. Sac;lan beyazlanmi~tL 
Lakin Pakizeyi unutam1yordu. 

Bir kere ona kopril ustiinde ras 
geldi. Seneler Pakizeyi epi degfl?tir
mi~ti. ~i9rnanla1m~, irile~rnil?ti. Sac;
lanmn ~akaklarma gelen taraflan be
yazl~mi~b. Lakin hala c;ok giizel
di. Gozler o kerli f erli, eski tabirle 
chanrmefendh tipine ragrnen hala 
eski ~eytani gozlerdi. Dudaklar ha
la eski k.Jzilc1k dudaklard1. 

Pekizeyi Karakoyi.in kalaba11g1 
arasmda kaybettigi zaman Nahid Sa.
mi ne kadar iizillmii~tii. 

Bir giin Nahid Sarni kirallk apar
trman anyordu. Taksim.de ~llt bir 
apartimanda «kirallk> lavhas1m oku
yunca ic;eri girdi. Kap1c1 one d~tii: 

- Heniiz kirallk daire bo~anmach. 
11}inde adam var.. lakin iii; giine ka
dar ~1kacakbr, st?: ouyw·unuz gezi
niz .. dedi. 

Kap1y1 <;ald1 ... Kap1 ac;tlm"a Nahid 
Sami sersemledi. Kar~ismcla Pakize 
varch. Hayretle gilliimseyerek kendi
sine baklyordu. 

Kap1c1: 
- Efendim, dedi, rni.isaaJe edcr

seniz sizin daireyi gezecekler. 
Pakize bu garip tesadiif kar~1smda 

daha ziyade gilliimsedi. 
- Buyursunlar, dedi, bizim llh:

metc;i izinli.. ben gezdireyim .. 
Kap1c1 a~ag1 indi. Nahid Sarni ic;e

ri girdi. 
Pakize son derece nazik, fakat son 

derece resmi: 
- Buyursamza efendim ... dedi. 
Evvela Nahid Samiyi ki.ic;ilk bir 

odaya soktu: 
- Burasrm biz ~ocuk odas1 yap

~tik .. 
Ko~ede kiic;iik beyaz bir <;o-

~ult karyolas1 vard.I. Karyolamn ya-· 
runda oyuncaklar, kocaman bir ay1, 
tekerlekli bir beygir, devrilmi~ bir 
teneke tren duruyordu. 

Nahid Saini bir riiyanm i<;inde 
imi~ gibi etrafma baklyordu. Pakize
yi bu irile~mi~, ~i~rnanlanu~ viicudu
na ragmen hAia 18 y~mda gibi gO
riiyor, onun c;ocugu, onda bir c;ocuk 
odas1 olacagma inanallllyordu. 

Kiii;iik odadan <;Iktllar.. yandakl 
bir odaya girdiler. Buras1 tam bir 
gene; klz odas1 idi. . . 

Pakize tatll blr ~eyden bahseder 
g'bi: 

- Buras1, dedi, biiyiik klznrun oda
s1... Bu sene on dokuzuna basti. 
Ko~ede bir piyano duruyordu, pi-

derinle~mesine ve bir ~ok gizli haki
katlerin meydana g1kmasma da yar
dlln etmez mi? 

Ali p~a da boyle dii~tiniiyordu. 
- Belki ~u kadmm agzmdan Vene

dik donanmasma ait bir 18.f kapanrn. 
Kaygusile derhal yerinden f1rhya

rak, kamaranm bir ko~esinde saklI du
ran kiic;iik bir ~arap kiipilnii meyda
na c;Ikarmi~. agz1ru a~arak glimti~ 
taslan ~arapla doldurmu!j:tu. 

Ragoza bir ~ehvet kaynagi halinde 
klrnuz1 bir hallnl.n iizerine uzanrm~ti. 

Ali pa~: 
- Klz, viicudtin ne s1cak? Klz, seni 

hangi ana d.ogurdu? 
Diyerek ~arap tasm1 kendi elile Ra

gozaya uzatt1. 
ilk ~arap kadehleri bir anda dolup 

bo~alchktan sonra, Ragoza, kaptan 
pa~ya sordu: 

- Bu, nerenin sarab1? · --tf 
- Gelirken Midllliden alm1~bk.. ~ 
- Qok nefis dogrusu. O kadar gii-

zel tad1 var ki.. 
- Ya kokusu? .. 
- Afroditin i~tigi ~araba benziyor 

ti pkt. 
- Lezinanm sarab1 da mcshurdur 

diyorlar. · ' 

- Evet ama, iyisini kilisedeki ra
hipler ic;er. Posasmdan yap1Ian da hal
ka i ol r 

yanonun usttinde tenis raketleri.. bu 
sirada i<;criye <;oraps1z keten elbise. 
sile, gunel?ten yanmi~, luzllclk du· 
dak11 bir gene; k1z girdi. 

Nahid Sarni bu km goriince «Pa. 
kizc> diye hafifc;e rrunldandl. I9te 
Pakizeyi aynen bu ya~ta tarum1~~ 
Gen~ kiz P,iyanonun iistundeki ra. 

ketlerden birini kaparak d1~an f1rla• 
ch. Nahid Sarni ile Pakize onun ar• 
kasmdan uzun uzun giilerek baktilar. 
ikisinin de gozlerinde eski bir hayali 
takip eder gibi bir mana varch. 

I 

N ahid Saminin Pakize hakkmda- 1 

ki iimitleri bir anda yik1Jrm~tI. Biraz 
evvel gordtigu kiic;tik ~ocuk odas1~ 
sonra bu geng k1z odas1 Pakize ile 
kendi arasmda ne kadar a~Ilmaz bir 
u~urum oldugum; gosteren iki abide 

gibi idi. ' 
Nahid i.ic;iincti odaya girdikleri za-

man kiic;uk bir masa gordti. Ustiin
de iki spor kupas1 .. 

Pakize: 
- Buras1, dedi, oglumun oaa:::.1 .. ; 

Galatasarayda.. deh~etli sporcu .• 
baklruz ~irndidcn iki kiic;tik kupa ka' 
zand1. Biri ytizrnede, biri ko~uda. 

Her girdikleri oda, Pakizenin haya .. 
ti hakmda verdigi her izahat onlan 
birbirlerinde biraz daha aymyordu. I 

Dordlincii odanm kap1srm Pakize o 
gii:>lerindeki me~hur ~eytan bakl~lari-
le aytl: \ 

- Buras1, dedl, gayet milhimdir. 
Kocamm odasi... I 
Yo~ede ~1k bir yazihane, gtizel bir 

rutiiphane .. duvarda Pakize ile ya
h~1kll bir adamm yanyana resim.
le1·L Pakize izahat veriyordu. 

Nahid i~inden: «Ne garip kachn: 
diyordu.. kocasmdan bahsederken ne. 
agJZ dolusu bir «kocam! > dcyisi 
vnr .. .> diye dii~iindii. · -

'\ie nihayet yatak odasma girdiler. ' 
Xa1 yola sanki bugiin evde d"Ggiin var-
1~1 gibi temiz, siislii, ~ik ve munta
iarndl. Kapal1 perdelerin aral.lgm
dan sizan iki uzun gtinel? i~1gi kar• 
yolamn ipek ortillerini, ipek yorgan
linm 1~1ldabyordu. Yatagm b~ 
ucunda Pakizenin kocasmm resml 
va• di ... 

I u biiyilk bir itina ile ha.zrrJamm~ 
yatak sanki Nahid Samiye: 

- Oglwn .. bo~una yoruluyorsun-' 
bak benim ~ siislti halime ... Koca 
s1~1 sevmiyen bir kachnm yatag1 boy 
le mi olur? .. diye baginyor gibi idi .. 

Pakize bundan sonra giizel bir ba: 
konun kap1sllll a~t1: 

- A~am iistleri, geceleri bu bal~ 
konun zevkine doyum olmaz .. dcdi 

Ve ilave etti: . I 
- Velhasil mesut bir aile ic;in bu-' 

J lll1rnaz bir apartrman. ne yazik ld 
biz Almanyaya gidiyoruz. Yoksa diin
yada buradan c;1kmazchm. 1 

~V'ahid Sarni te~ckktir ederek apar
tr l1andan ~Ikt1 ve bir daha Pakize
nin achru agzma almad1. J 

(Bir yildiz) 

oturuyordu . 

- Kilise dedin de hatmma geld4 
Ragoza! Senin gibi gi.izel bir kadmm 
giinahs1z kalmasma imkan yoktur. 
Sen hi~ papazlara gtinah c;1kartrna~ 
chn rm? 

Ragoza dudaklarm1 ISirarak giildii~ 
- Gtinah c;lkartmadan ya~1yabilm 

miyim? Her gece bir erkegin kolunda 
yatar, eglenirim. Erte8i sabah giinali 
~lkartmak i~in dogruca solugu Mado-
nada ahnrn. Allah raz1 olsun isaruri 
vekillerinden. Kiliseden don~iimde 
el degmerni~ bir elrnas parc;as1 gibi 
tertemiz olurum. 

- Bu temizlik a~ma kadar de-' 
vam eder demek? 

- Evet .. gece olunca hayatm koY'-' 
nuna atihnrn.. tekrar kirlenirirn. Er· 
tesi sabah gene papazlara ko~arun. 
T1pk1 denizde yikamr gibi, her gtin 
boylece temizlenir ve gtinahlanmdan 
s1yn1Inrn. 

Ali pa9a bu giizel rakkasenin sozle-1 

rinden o kadar ho9lamyordu ki .. ken• 
di akidesine uygun olm1yan bu genii 
mezhebliligi bile ho~ goriiyordu. 

- Demek sen her gi.in giinah ~1kar-
mak i~in kiliseye gidersin, oyle mi? 

- Evet .. gitrneden duramam. GU. 
nahtan korkanm 
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,.. $irket~e Agustosun dordiincu giinii akfam1 i~in tertip ve ilan edilen 
mehtap alemine ~irketten ayr1ca vapur istica"r1 suretile iftirak arzu
sunda bulunan muhterem lefekldil ve zevahn bir an evvel idareye 
mifrac tlar1 rica olunur. 

Istanbul Vak1flar Direktorlu .. o llanlan 
1 - den 100 e kadar 

101 - » 200 e kadar 
201 - » 300 e kadar 

3/8/936 
4/8/936 
5/8/936 

istnnbul, Beyoglu ve Kad1koy miidiiriyetleri m1ntakalari dahilinde 
bulunan Cami hademelerinin Temmuz/936 maa~lan yukarda yaz1h 
,giinlerde tediye olunacagmdan hademei hayrat o giinlerde mcnsub ol
duklar1 miidiiriyctler veznesine miiracaatlar1. ( 4373) 

nbul 
• re 

le o 
tOrJ••v••nde • • 

Hususi telefonunu para mukabili halkm konutmasma a~1k bulun• 
<lurrnak suretile telefonu bir kar vas1ta11 olarak kullanan diikkan, ya
z1hane, otel ve ne olursa olsun bu kabil yerlerden yaphr1lacak beher 
kom.rfma umumi merkezlerde oldugu gibi 7,5 kun.rthlr. Hilafmda ha
reket ederek halkdan f azla para ald1g1 sabit olan bu telefon sahip
leri umumi rnerkezler ha.kkmda tatbik olunan takibata maruz kala· 
caklard2r. (4358) ... 1 

I . ! IAnlar1 I · I 
Belediye rnnkineleri i~in 937 senesi sonuna kadar 1::zurnu olan 

209900 litre benzin kapah zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Eksiltme 
7 Agustos 936 cuma giinii saat 15 de daimi enciimende yap1lacak
tir. Bir litre benzine 24 kun.rt fiat konulmuftur. ~artnamcsini istcyen· 
ler levaz1m miidiirliigiinden parasiz alabilirler istekli olanlar 2490 
No. h kanunda yaz1h vesika ve 3779 lirahk muvakkat teminat mak· 
buz veya mektubile teklif mektuplarm1 havi zarflarm1 yukarda yaz1h 
giinde saat 14 de kadar dimi e ciimene vermelidirler. (B.) (4234). 

* Asgari 200 dit lastik beherinin tamiri 200 kurut 
Asgari 200 i~ lastik beherinin tl\miri 10 kuru, 
l 00 tane hortum de!igi yamasl beheri 20 kurut 
~ubat 937 senesi nihayetine kadar b~lediye vesaitine ait i~ ve dit 

lastiklerle itfaiye hortumlarmin lamiri if i a~1k eksiltmeye koulmut
tur. $a1·tnameGi Ievaz1rn miidiirliigiindc goriiliir. lstekliler kanunun ta
yin cttigi vesika ve 45 lirahk muvakkat teminat makbuz vcya mektu
bile bcraber 7 Agu£tos 936 '"cumagiinii taat 15 de daimi enciimen-
de bulunmalari. (B.) (4215) 

A~1k arthnna miizayecle ile tq 

Pnzar giinii &c"\at I 0 da Taksimde cum· 
huriyct caddcsinde (T aksim bah~i 

knr§tsmda) 49 No. lr Vifak palas apar
hmanm 3 No. h daircsinde mevcut bil
umum k1ymctli C§yalar ve biblolar ac;1k 
nrtt1rma suretile sat1lacaii ilan olunur. 
Nadide asri kiibik nkaju kapli ::remek 
oda tak1m1 iki tnrafh biife vittinli, dre
eunr, otomntik kare mnsa ve rnC§in kaplt 
6 sandalyesile, kadife kaph bir knnape 
2 koluktan ibaret olan salon tnk1m1, 
ipC'kli kanape 2 koltuk ve 4 sandnlyeli 
kiibik yemek oda tak1mi. kumn§ kaph 
kiibik yaz1hane tak1m1 bir kanape 2 kol
tuk ile, limon knph nsri kiibik miikemmel 
yntak oda tnk1m1 3 kapth aynah dolnp, 
tuvalet, §ifonyer, 2 gece masasi. iki san
da]ye ve Lir tabure ile, beynz lake aynn-
11 dolap, §ifonycr. divanlnr, gardroblar, 
ki.ibik ki.itiiphane, asri ynz1hane etajcrler, 
modern elektrik avizelcr, arabesk kolon
lar, demir karyoln, kadife vc kum~ pcr
'd ler, 1storlar. XV Lois gnrdroblar. 
ei:!:tra mnsalnrr, vazolar ve aair Hizumlu 
~ lar. K. P. M. markali ~y ve kahve 
kZldchleri, 98 parc;ndan miirckkcp Bohcm 
ru, §Clrap vc sampnnya kadch tak1mlan. 

Kadakoy icra dairesinden: 
Satt1 ilam 

Bir borcun tcmini ic;in haczedilip satl· 
Jarak paraya c;evrilmcsi kararla~tmlmt§ 
olan muhtelif cins cv ewas1 14/8/936 
cuma giinu saat I 0 dnn 12 ye kadar Ka
dakoy qya pazannda ac;1k artbrma ilc 
salll cagmdan % de iki hUt;uk tellaliye 
rcsmi mii terisinc ait olmak iiz:erc talip
lcrin mczkur gun ve saattc mnhallindc 
J:>ulunacak memura miiracant eylemeleri 
iliin olur. M. 800 

Istanbul BCJinci lcra memurluiundan: 
Bir borc;tan dolaya mahcuz vc sattlma· 

smn karnr verilen muhtelif hnne ~ns1 
6 8 9 36 tarihine rasliynn per§cmbe gil· 
ni.i snat 12-14 e kadar Beyoglu Tarlnba
§1 caddesinde I 72 No. h Papadopulo 
apart1mamn 4 No. Ir dairesinde 2 nci 
n<;:1k artlmn suretilc sablncagmdan is
teklilerin mnhnllinde ha21r bulunacnk me

murn miir caat etmleri ilun olunur M. 80 I 

A~IK AR'ITIRMA 
Agustosun 2 nci Paznr giinii saat 10 

da <;1kan pnzar giinkii havanm §iddeti 
sebebilc geri kalan Taksimde Me§elik 
sokagmda 22 No. h Pistikas apcuttmanm 
3 No. la dairesinde (Aya Triada kilisesi
nin kar§ts1) mevcut hilumum k1ymetli ~
yalar ac;1k arttirma suretile saulacaii ilan 
olunur. Nadidc ycmek odn tak1m1 kom• 
pie biif esi ac;1k iizcri kristal aynah asri 
vc lngiliz usulii otomatik kare masa ve 
6 mc~in sandalycsile, mukemmal yntak 
oda tak1m1 lngiliz mamulatJ masif mnvun 
agacindan mamul 6 parc;adan ibaret 3 
kap1lt nynah dolap, tuvalet, 2 komodin, 
sandalyc ve pC§kirlik, 2 adet emsnlsiz 
masif kahn bronz karyoln iizeri cibinlikle 
vc ha'kiki lngiliz mnmulau, 3 parc;a kadi· 
le kapl1 ve Hnyvot Ameriknn usulii bir 
knnnpc 2 koltuk, iic; pnrc;a kadife knph 
salon kanape ve koltuk asri ki.ibiic usulii, 
kullamlmam1§ portatif Sahibinin seai sa· 
Ion grnmofonu 25 plaklnrile, masaj ma· 
kincsi, mi.ihendis edevab, kadif e perde
Ier, ye§il istorlar ve misterlcr, Onib ko· 
lonlar, ~ini ve salamandra sobalar, Japon 
vazolar, kristal vc mnden )'"emi~likler, 
bronz avizeler, portamanto, yeni mu§am
balar ve sair liizumlu qyalar. Bir kac; 
parc;a seccadc (Apart1man dahi kirahk
t1r) Pey surcnlerden l 00 de 25 temi· 
nat almar. Satt1 pe§indir. 

Dr. FETH I 
I.JABORATUVARI 
CERRAHPA$A HASTANESt 

BAKTERlYOLOGU 
Kan, idrar, balgam, cerahat, me.. 

vada gaita gibi bbbi tahliller vc biitiin 
biyolojik teamUller gayet dikkatle 
yap1br. 
Beyoglu : Taksime giderken Me~elik 
~okagr Ferah npart1mnm Tel, 40534 

Znyi - Galata lthallit gi.imrugiine nit 
muaycnesi icrn edilmi~ 11569 No. lu 
I 7/11 /32 tarihli beynnnamenin 2 ci ni.is
has1 zayi oldugundnn hiikmii olm1yacag1 
ilun olunur. "-uigi Kaslovdd 

Semt1 ve mahalles! 

Kas1mp~a Qazi Hasanpa~a 

2103 Yenikoy 
2611 Boyaclkoy 

2858 Yenikoy Giizelce All p~ 

• 
3341 Uskiidar Yenima~lle 

3752 Beyog!u Hiiseyin aga. 
4615 Yenikoy Gilzelce AU pa~ 

5501 Galata Kemanke~ 

8272 Kad1koy Tuglac1 ba~ Fener 
yolunda 

8331 
8332 

> 
> 

> 

• 

Sokagx Emlak No. Cinsi ve His. 

1 Agustos 1936 

Hisseye gar 
muhammen K 

Mescit E. 22 - 22 Mu. Y. 34-36 Kfigir hanenin 1/2 His 

Baglar 

Re¢tpa~ 

Rum mezar1Ig1 c~d. 

Yenimahalle cad. 

t1 
98 Bag mahallinin 3/8 His. 25 

E. 1 Mil. 414 metre arsamn tamanu 110 

E. 77-77 M. EtrafI divarla mahdud 1700 K. z 
77 Mil. Y. 1-1-1 iCinde meyva aga9lan bu-

lunnn 18373 metre bag ve 
bah9e 

E. ve Y. 78 106 metre arsa 
ti rm 

Tekncct 
Baglar mevkii 

Eski ve Yeni 12-14 120 metre arsanm 1/2 His. 180 > 

89 3215 metre tarlanm 40 > 
24/ 34 His. 

Yi.iksek Kaldl.nm E. 122-124 Usti.inde odalan olan 2840 K. z 
Karakoy palas kar~si Y. 112-114 kft.gir diikkanm E. 122 Y. 

112 No. mahalllnin 3/120 
ve E. 124 Y. 114 No. lu ma-
hallinin 13/120 His. 

E. Bagdat cad. E. 49 Mil. 2088 metre arsa. 5250 > 
Y. Fenerll Ahmed bey Y. 40 

> E. 49 Mil. Y. 36 1927,50 metre arsa 4850 > 
> E. 49 Mil. Y. 38 2073 metre arsa 5200 > 

Yukanda evsaf1 yazill gayr1 menkuller on giln miiddetle sa~ ~1karllm1~ttr. ihaleleri 12/8/936 tarihine tesad
eden ~ar~ba gilni.i saat on dorttedir. Sati~ milnhas1ran gayri milbadil bonosiledir. 

AK$AM,m FA YDALI NE~RIY A Tl 
No. 25 

Faik Sabri Doran 

ISTANBULDAN 
LONDRAYA . 

~ILEPLE BiR YOLCULUK 

270 
sahife 
293 

resim 
75 

kuru~ 

MEVCUDU AZALMl$TIR 

Ta~ra i~in posta paras1 almmaz. 
Sall~ ycri : 

AKSAM MATBAASI 

Dr. 
(A. K U T I E L) 

Karakoy, To~ular caddesi No. 33 

0 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TAR LAD IR 

Umum mlak 
Acentesi 

Bah~ekap1 T A~HAN No. 29 

EHYEN 'ERAITLE 
A 

EMLAK iDARESi 
KiRALIK APARTIMAN 

E~1LAK 
ALil\1 ve SA TIMI 

TELEFON: 20307 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahiliye mutehass1S1 

Paznrdan ba~ka giinlerde oglcden 
eonrn aaat (2,5 tan 6 ya) kadar lstnn· 
bulda Divanyolunda ( I 04) numnrah 
husuai knbinesinde hasta.lanni kabul c• 
der. Sah, cumartesi giinleri sabah 
c9,5 • 12> saatleri hakiki f1karaya mah· 
sustur. Herkesin halinc core muamelc 
olunur. Muayenehane ve cv telcfon: 
22398. Ynzhk ldefon Kandilli 38 Bcy
lerbeyi 48. 

----
'•~ d. .. _ 

Kasideci Zade 
Vakf1ndan: 

Knzasker Ham nltmda 2 s yib Mag 
> i~indc 5 > oda 
> > 6 > > 
> > 4 > > 
> > 8 > > 
> > 9 > > 
> > 14 > > 
> , 18 > > 

> > 21 > > 
> > 22 > > 

fstanbulda Y eni Postahane civannd• 
Kazaskcr Ham ic;indc yukand No. go 
tcrilcn Akarat 31 JS /9 3 7 sonunn kad~ 
kirnya ve.rileccktir. lsteklilcrin ihale gii 
nii olnn 12/8/936 ~ar~amba giinii sa&l 
15 de Kad1koy Vak1flar Miidiirliigiin• 
miiracaatlnra. ( 4356) 

Knd1koy eskerlik §Ubesinden: 

Konya ve Ank.aradaki gcdikli erbB 
hazrrlnmn okullanna talebe ynz1lma "~ 
almma i~lerine 1 n ".."Ustoe 9 36 dn bn 
lanacaktrr. ~ubemiz c;everesindc olanlnt' 
dan bu oknllara girmcge isteklilerin ~er&' 
iti nnlarnak iizere fiubcmize bal' vurm11l,i 
gerC"ktir. 



l Agustos 1936 

Deniz yollan 
l~LETMESI 

Acentcleri: - Karakoy - Kopriibal}l 
TeJ. 42862 - Sirkcci Miihiirdarzade 

Han Tel: 227 40 

TRABZON Postalan 
Pazar 12 de, Sali, pertembe 

15 de 

IZMIR SOR' AT postas1 
Cumarteai 15 de. 

MERSIN postalan 
Sab, pertembe 10 da kalkarlar. 

Diger postalar 
Bartin - Cum.arteai, ~artam-
ba 18 de. 
lzmit - Pazar, aab, pertembe 
cuma 9,30 da. 

Mudanya - Cumarteai 14 de di
ier giinler 8.30 da. 
Band1rma - Pazarteai, aah, 
~artamba, perfembe, cumartc-

1i 20 de. 
Karabig~ - Sah, cuma 19 da. 
lmroz - Pazar 15 de. 
Ayvahk - Sah 19 da, cuma 
17 de. 
Trabzon ve Merain poatalari
na kalk1f eii~ yiik ahnma.z. 

(4359) 

AK~ AM'm FA YDALI NE~RlY ATI 
Analann, babnlann c;;ocuklanna y.t.pa· 

hilccckleri en degerli hedjyie ~u ii~ faydah 
v~ giiz.el kitapt1r: 

No. 34 
AHMET REFlK -----

TARiH 0GRENIVORUM 
(01' resimli 

No. 3S 30 Kr.~ 

FAIK SADRI DURAN 

COGRAFYADA ILK ADIM 
(ok resimli ve ciltH 

No. 36 50 Kr. 
FAIK SABRl DURAN -------

COGRAFYA KIRAATLERI 
~ok ~esimli ve ciltli 

50 Kr •. 
Sati~ yeri: 

AK~AM MA TBAASI 

• CAFER FAHRI 
eserlerinden 

n1n 

-YENl HARFLERLE 

Savat ve Polis kopeii 60 
Tavult haatahklan 21 
T avuldan ~ok yumurtlatmak 
i~in ne yedirmeli) 25 
Ne zaman civciv ~ikannah? I 
T avukc;ulukta muvaffaltiyetin 
airn) 25 
T avukc;uluktan nastl para 
k.azamhr) 25 
Na.s1l tavuk~uluk yapalmahdir) 25 

F.SKl HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukc;uluk 100 
Kc~ bealemek usulii 25 
Av ve salon kopekleri 25 

Sabf yeri: lKBAL kilabevi 

Sat1l1k ve kiral1k 
Modern yal1 
Miicedded ve modern on iki 

odah iki kath birinci katta bet 
ikinci katta yedi odah i~i ve 
dit 1 boyah telefon, elektrik, 
hava1az1, terkos, alaturka ha
mam1, bah~esi, nhbm• mevcut 
Boia.z1n en nezih bir aahili 
olan Vanikoyde iakele yak1-
runda (76) numarah kuleli 
1ah hem kirabk hem 1atihkt1r. 
Mezkiir yal1ya miiracaat. 

Kayseri Tayyare Fabri
kas1 DirektOrliigiinden: 
1 - Bu sene fabrikam1za bir bat muhasebeci, iki muavin muhase

beci, bir hat ressam hir ressam ve iki terciiman imtihanla ahnacak
tir. 

2 - Ba, muhasebebiye 300 muhasebecilere 200 bat renama 200 res
aama 98 terciimanlara 126 lira iicret vcrilecektir. 

3 - Muhaseebciler yiiksek ticaret veya muadili mektepten mezun 
en az iki sene her hangi bir f abrikada malzeme muhasebeciligi yapm•f, 
malzeme cins ve eb'adma uhlahah fenniye, malzeme usulii muhase
besine ve fiyatland1rma1ma ve bu itleri alakadar eden kanun ve tali
matlara vak1f olmas1 laz1md1r. (Liscn bilenler tercih edilir.) 

4 - Bat reasam ve ressam en az lise tahsili gormiif, Frans1zca, lngi
lizce, Almanca lisanlarmdan birine vak1f ve resmi amainin hiitiin ince
Iiklerini bilir, ublahah fenniyeden anlar bulunmas1 tarthr. (Yiiksek 
tahsil gorenlerle birden fazla lisan bilenler tercih edilecektir.) 

5 - Tercumanlar: Almanca, Frans1zca, lngilizce lisanlarmdan bi
rini tamamen ckur ve yazar ve anlar olmas1, 1sblahat1 fenniye ve mal
zeme cins ve eb'adma vak1f ve en az lise tahsili gormii' olmas1 laz1m· 
dir. (Yiiksek tahsil gorenlerle birden fozla lisan bilenler tercih edilir.) 

6 - Jmtihanlar Kayseri tnyyare f abrikasmda miite~ekkil bir hcyet 
tarafmdan 1 Eyliil 936 tarihinde yap1fo.cnktir. 

7 - lmtihanlara gireceklerden &fag1daki terait aramlacc.kt1r. 
A - Tiirk olmak ecnebi bir kadmla evli bulunmamak. 
B - Askerlik mukellefiyetini if a etmit ve 45 yatmdan yukari olma

mak. 
C - Hukuku medeniyeden mahrumiyet cezasile mahkum veya dev

let icrin muzur tefkilatlara mensup olmtlmak. 
D - Eyi ahlak eshabmdan olmak ve haysiyet ve namusu muhil fi. 

illerle ve aleitlak ag1r hapis veya ., o derece cezay1 miistelzem bir 
fiille mahkum olmamak. 

E - Sari haatahklara miipteli olmamak ve vazif eaini muntazaman 
if aya mani akli, bedeni ar1za ve hastahklarla malul bulunmamruc. 

F - Kadro icab1 veya ihtiyac1n zevalile hizmetine nihayet verilmesi 
halinde hicr bir hak talebinde bulunam1yacagma dair noterden musad
dak taahhiid senedi vermek. 

8 - lsteklilerin 20 Aguatos 936 tarihine kadar istida ile f abrika direk-
torliigiine miiracaat etmeleri ilan olunur. (4344) 

Sattbk KO§k, Y ab, 
Ev, Diikkin F 1r1n. 

Emniyet Sand1g1ndan:. 
Ibale Bedelinin 0/0 50 si lkraza kalbolunabilir 

Mevkii 
Cinsi 
Kotk 1 - Goztepede eski Y eniyol ve 

yeni (Yenisokalc) 
2 - Biiyiikderede Biiyiikde-, .. -:ad- Yah 

desinde 
3- Kartal Maltepesinde Bagdad • Ev 

Ayazma - Giilsuyu 
4 - Biiyiikadada eaki Ni.lam ve ye- Kotk 

ni Ziyapafa aokagmda 
5 - Oakiidar Hayreddin cravut ma- Ev 

Eski 
15,16 

22 
121 

949-14 

5 

6 
hallesinde Cetme sokagmda 

6 _ F atihte Kirmaati mahallesinde 
Emirhan aokai1nda 

7 - Alacabamamda Hac1alieddin 
mahallesinde Tahmia ve As-

Maa oda iki 19,19 
diikkin 21 
Oatiinde odalan 28,30 
bulunan dukka-

maalb 1okai1nda n1n yar111 
8 - Beyoglunda Hiiseyinaga ma- Ev 11 

No. 
Yeni 

11,11 

120 

470-50 

8 Mii. 

4 

Mii. 17,19 
21 

28,30 

15 
halleai F 1rm aokagmda 

9 _ Beylerbeyinde eski Abdullah- Maamiittemilit 3 Mii. 7,7 /1, 
aga ve yeni Bo1tanc1bat1 ma- bir ev 7 /2 
hallesinde Rasimaga sokagin-

da 
10 _ Kad.koyiinde Rasimpa,a ma· Finn 18 Mii. 279 

hallesinde Sogiidliicrefme ao-
kag1nda 

Sandik mah olan yukanda yaz1h emlak 3/8/9'36 tarihine miisadif 
azarteai giinii aaat on dortten itibaren Sandik binasmda a~1k artbr
~a ile sablacakbr. latiyenlerin % 10 pey ak~eaile birlikte o ,Un aan-

diia gelmeleri. ( 4338) 

Maliye Vekiletinden: 
1 _ Eksiltmeye konulan it: lstanbulda Dolmabahcrede Maliye ev

raki matbua anbarmdan 31/5/937, tarihine kadar Istanbul Paket 
poatahaneaine gonderilecek evrak1 matbu., paketlerinin n'1kliye1i. 

2 _ thale, a~1k eksiltme auretilc yap1lacakhr. 
3 _ Tahmin edilen nakliyesi dort yiiz lirad1r. 
4 _ Eksiltme 18/8/936 sah giinii .saat 15 de Vekalet Levaz1m Mii

diirliigiindeki eksiltme !tomi1yonunda yap1lacakbr. 
5 _ Muvakkat teminat otuz lira olup Merkez Muhascbeciliii vez

neaine teslim edilerek nlmacak makbuzile birlikte komioyona miiracaat 

olunacakhr. 
6 _ ~artnamesi Le·iaz1m Miidurliigiinde ve lstanbuldc. DCJlmabah-

~edc Maliye Vekaleti evralu matbuaanbA11Dda 1oriilebilir. (4318) 

Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi 
Miidiirliigiinde 

1 - Mekteb lise ve Yiiksek olmak iizere bet y1lhkbr. Yahh v 
davad1r. Gayesi Tecim 1emilerine kaptan ve makiniat yetiytirm 

2 - Mektebin yalmz Lise birinci 11mfma talebe alm1r. Bunlan 
ta mektebi bitirmit olmalan ve yatlari ve on betten kiicriik ve 
kuzdan biiyiik olmamalar1 t-artt1r. 

3 - Y az1lma iti, icrin pazarteai, ~artamba, cuma giinleri m 
bat vurulmahd1r. 

4 - lateklilerin mekteb miidiiriyetine kart• yazacaklari istid 
lerine hiiviyet cuzdanlarm1, &fl kig1dlarm1, mekteb diplomalar 
ya taadikli diploma suretlerini ve poliace taadikli iyi hal kag1d~ 
ve velilerinin izahh adres ve tatbik imzalanm ve dort tane vea 
fotograflari ilittirmeleri gerektir. 

5 - Yaz1lma iti 7 agustoa 936 cuma giiniine kadard1r. lstekl 
muayenei uhhiye icrin o giin aaat aekizde bizzat mektepde bul 
Ian gcrektir. 

6 - F azla tafsilat i~in ayr1ca posta pulu gondermek tartile me 
la mektep miidiiriyetine miiracaat edilmelidir. (3564) 

Istanbul Miiftiiliigiinden : 
1 - Diyanet l,Jeri Reisligi tarafmdan huausi 9artnamesine 

20000 yinni bin adet Tiirkcre budbe kitab1 basbnlacaktir. 
2 - Kig1d1 dairemizden verilmek iizere muhammen ba11m ii 

2900 ikibin dokuzyiiz lirad1r. Muvakkat teminat miktar1 o/o 7,5 
biyle 217 ikiyii.z on yedi lira SO kuruttur. 

3 - Eksilbne 5/ Agustoa/936 ~artamba gilnii saat on bette I 
bul vilayeti muhasebe miidiirliigiinde miiletekkil komisyonda acr 
ailtme usuliyle ihale edilecektir. 

4 - Hususi •artnameyi isteyenler lstanb'ul miiftiiliigiinden bed 
olarak alabilirler. «4141» 

•• 
Universite Rektorliigiinden: 

Oniversite i~in pazarhkla ahnmas1na karar verilmit olan 865 
kriple komiir son vcrilen fiati de haddi liyikinde goriilmcdiii 
tekrar pazarhkla ihale edilecektir. 

6 Aiuatoa 936 perfembe giinii saat 15 de Oniversite Ahm, S 
ve Pazarhk komiayonuna iateklilerin miiracaat ebneleri. ( 43 

Mali ye V ekiletinden: 
1-Eksiltmeye konulan it: On bin metre kanaYi~e 
2 - Ibale, a~1k eksiltme suretile yap1lacakbr. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin bet yiiz elli liradir. 
4 - E1uiltme 17 /8/936 pazarteai pnii aaat 15 de Vekalet Le 

Miidiirltiiiindeki ekailtme komiayonunda yap1lacakhr. 
5 - Muvakkat teminata: 116 yiiz on alb lira yirmi bet kuruf 

merkez muhasebedligi vezneaine tealim edilerek abnacak makb 
birlikte komiayona miiracaat olunacakbr. 

6 - .$artnamenin Levaz1m Miidiirliigiinde ve latanbulda Do 
bah~ede Maliye Vekaleti evrak1 matbua anbarinds gorii1ebilir. ( 4 

KAP ALI ZARF USULILE 

EKSiL TME iLANI 

Siimer Bank 
Umumi MOdOrlOgunden: 

1 - Gllniinde ihaleai yap1lamayan Zafranbolu civarmda, Ka 
bilkde kurulacak Demir f abrika11na aid ikamet1ihlann temell 
vahidi fiyat eaaaile ve temelden yukan k11unlar topdan gotiirii · 
larsk eluiltmeye ~ikanlm19br. Tahmin edilen bedeli 164840, 
(yiiz albnlf dort bin aekiz yiiz kirk 59/00) lirad1r. 

2 - Bu ite aid ekailtme evrak1 tunlard1r: 
a) Eksiltme tartnameai 
b) Mukavele projeai 
c) Fenni JllrtDame 
d) Fiyat cetveli, ketif hiili1alar1 
e) Huauat 9artname 
f) Projeler 
lateyenler bu evrak1 8,25 lira mukabilinde Ankarada Zira 

Bankau bina11ndaki Siimer Bank muamelit miidiirliigiinden a 
bilirler. 

3 - Ekailtme 17 Aiuatoa 936 pazarteai ,Unii aaat 16 da An 
rada Ziraat Banka11 binaamda Siimer Bank merkezindeki kom • 
yonda yap1lacakbr. 

4 - Eluiltme kapah zarf uaulile yap1lacnkbr. 
5 - lateklilerin 9,493 lira muvakkat teminii.t vermeai laz1md 

Bundan batka eksilbneye girecekler ihale giiniinden ii~ giin evve 
ne kadar Bankaya bu iti batarabileceklerini iabat edecek evr 
goatererek bir ehliyet veaika11 alacak ve bu veaikay1 teklif me 
tuplarma 25 kurutluk pulla beraber leffedeceklerdir. 

Poata ile gonderilecek teklif mektuplann1n nihayet ihale aaatiJ 
den bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekilde kap 
blmit bulunma11 f&rtt1r. 

Istanbul iiniversitesi rektorliigiind 
Fen Fakiilteai Riyaziye ve Jeoloji ' D~entlikleri a~iktir lmtihan 

Eylul 936 tarihinde yap1lacaktir. D~ent olmak 1artlann1 haiz iat 
lerin miiracaatlan. ,( 4355) 



Sahife 16 

Medeii memleketlerde daima birinciliti bzanan ve diplomalarla 
tudik ola•nan ve diinyada misli olmayan 

Paslanmaz Yenl 

HASAN TIRAS BICAKLARl1 
-

keakin, ~ bassa1 olup nqe ve tatlahlda 100 DEFA TIRA' EDER. 
Senelerce su ~nde bLra makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. 

Talditlerinden abumz. Hasan ismine ve markasana dikbt. 
Adedl 8, 10 adedl 50 kurup 

Hasan depom: lsTANBUL, ANKARA, BEYOOW 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEM$iRELER 
Okula Direktorlugiinden: 

Y eni dera Jllma hazll'lanmaktadll'. Okul 1eceli •• para11zcbr. (). 
bl, 1e~ bayaalann baatabaluc1 ye ziyar~ helllfire yetiferek, 
haatanelerde ve umumi 11hhatle alikadar olan miie11eaelerde ~aht
malanna mah1mdur. 

Taluil miiddeti ~ Jl(dll'. Teorik ve pratikdir. Deraler hu1u1i 
doktor profeaiirler ft muallimler tarafmdan verilir. 

lsteklilerin iyi ablAkb ft 1ihhatli ve en az orta tah1ili bitirmit 
ohnalan f&rttlr. 1>iier tartlanmizla f azla izahat ~in yazi ile veya 
bizzal l1tanbulda Akaarayda Ha1eld cadde1inde Okul Direktorlfi. 

Istanbul S1hlii Miiesseseler Arthrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Miiteabhidin kanuni miiddeti i~inde muvakkat 1aranti1ini kati 1•· 
nati ..miktanna ~ikannama1ma ve mukaveleyi yapmamaama binaen 
laalesi feahedilen Haydarpap Nfimune baatanesinin azt 50000 ~iu 
75000 kilo aiitii yenidea kapah zarf usuliyle ek1ilteme7e konulmuftar. 

1 - Eluiltme 12/8/936 siinl aaat 15 de Caialojlunda Sdahat ft 

~ mua•eaet Midiirliil binaamda kurulu Komiayonda yapila
!laktu'. 

Z - Siitiin beher ki10S11Da 11 karat fjat tahmin eclilmittir. 
3 - Muvakkat 1aranti 818 lira 75 kurattur. 
4 - l1tekliler f&rtnameyi her sin paraaaz olarak Komiayondaa 

tila\ilirler. 
S - latekliler cari Hnefe aid ticaret oclaa1 n1ika11le 2490 aa,.W 

•ammda ¥&Zil1 bel1eler •• ife yeter muvakkat 1aranti makbuz veJ& 
..... mektuplarile teldif mektuplann1 ek1iltme aaatinden bir 1aat n
wl komisyona vermel.-i. ( 4282) 

--Sahl1k Tenezziib Motorii --
Balis 1ngillz mamulA.tl olup, teknesl Hindlstan tik agacmdan, ve 10 M 20 

c. boy ve 2m. 45c. ge~. ve Im. 22c. derinllkde olarak sabllk olan ifbu te
nezzUh motoril, 4 sillndirll motor lle miicehhez ve elektrik dlnamo,su tam 
ve ~lfte yatakh blr kamarayi havi ve m~temllA.t1 salresl miikemmel ve 
normal siir'at 7 mil, ve Fuls pit siir'at 10 mil oldugu halde istenilen valtit 
tecrilbeye ve gezilmeye amadedlr. Fazla maltlmat edlnmek isteyenler B'>
iul91, Bebek'de Ya.11 caddesinde mahalteblci i.izerlnde 42 numara.11 apartl· 
-manm l No. II dalresfnde H. W. stoek'a mOracaat eylemeJerl Bin olunur. 

En hot me,'ft uaarelerile hazirlan· 

IDJfbr. Hunu kolaylattinr. lnka· 
bua izale eder. Kana temizliyerek 

viicuda tazelik ve canld1k bab,. 

eder. 

INGILlz KANZUK ECZANF.SI 

BEYOOLU • ISTANBUL 

!jark Demiryollarmdan: 
ILAN 

At•iada yud1 tarifelerin 1 
Aiu1to1 1936 taribinden itibaren 
mevkii tatbilce konulduiuau 1aym 
halka bildiririz: 

- Seyri hafife mah1ua 105 
No. b i1tilnai muvakkat tarife 30 
ikinci tevin 1936 tarihine kadar 
muteber ve karpuz ve pancar kii .. 
pe1i nakliyatma ta.tbik edilir. 

- htisnai muvakkat tarife No. 
106 miikerrer 31 • birinci 'klnun 
1938 tarihine kadar muteber ve za
hire nakliyatma tatbiii edilir.-

- lati1nai muvakkat tarife No. 
107. 30 ikinci te,rin 1938 tarihine 
kaclar muteber ve un nakliyatina 
tatbik edilir. 

lat. 30 Temmui 938 I Direktorf Ok 

r HOSEYIN CAHID - ... 

Fikir Harekatlari 
145 cl say1&1 ~1ktl 

1 • Atustc>a 1936 • Cumartesi 
ICINDEKILER: 

Marx'~1hk sosyalizmin kaynai1ru 
tayinde yamlm11tir (Henry de Man) 
Akla iman1 kurtarmak lazun (Al· 
doua Huxley) - Me,rutiyet hab· 
ralan (HU.eyin Cahid Yal~an) -
Alman inkalab1 (R. Aron) - Hur· 
riyet fikrinin kanunlara tesiri ( Geor• 
ges Ripert) - T erbiyeye dair ko· 
nutmalar (Alain) - Bugilniln aa· 
hibleri: Stravinsky ,Henry de Zog· 
heh) - Matbuat Hayab (Le pri· 
aonnier) (Gabriel Marcel) - So.
ya} Mukavele yabut Siyast Hukuk 
prensipleri (J. J. Rousseau) - T"drk 
Mektublan (Kanuni Sultan Siiley• 
man zaman1na aid bir frenk sefaret• 
haneai) (Ogier Gbiselin de Bua
becq) - Kitablar arasanda (KtiGilk 
notlar) - Lehte aleyhte. -Fiab her yerde 10 kurut 

••• 
Fildr Hanketleriaia I incl ciLI 

•• cildlendi. Y"umi ..... nM.d• 
............ cilcli pJet Arif " 
..... lair .-W• ....,. lirara .. t
h •nda ................ P-.kmde 
el1halar -... bir aanlte .....,._ 

• edn.m, iae cild Wr Jindal. T.,,. 
_:__..:..1_..:_.1 '-.. .,......_ ... po.ta iicreli • ..... 
p .. ,..... urf itincl• poeta pala .. ........... . 

Mllr8cul meh•ms.Alqam IDlit
.._ m6cl6rllliL 

Kulak, boiaz, banm milteha91111 
Dok tor 

lhya Salih 
C..ialoglu : Hamam saraa1nda 

24 numarada • Pazardan bafka 
her giln • oileden sonra uat 
15 ten itibaren hastalann1 ka· 
bul ecler. 

J Afustos 1938 

Ru. Ul'&li yanh• 
sizi 10 YA$ 

Daha fazla gosterebilir 
~u renk pudra s1zl gen~l~tirlr 

ve cildlnizi gilze!le~tirlr, bqka 
renk pudra da, aksine olarak slzi 
ihtiyarl8Dllf gibl gOsterir. Teniniz 
esmer ise, esmerlere mahsus bir 
pudra ve meselA koyu Rqel ren
ginde bir pudra kullaruharuz ica
bettigt gibi teniniz kumral ise, a-
~ 1se ~lk Ra.fel renginde bir pudra 
kullanmamz llzllnchr. Bir pudra 
intlhap etmek i~in yiiziiniizde al
tl muhtellf renglni tecriibe etme
ll ve tesirini gormelldir. Burun ve 

~enenizl mk slk pudralamamak i~in 
clldde sablt duran bir pudra kullan
mal1suuz. Bir kutu pudra derununa 

bir kq1k mlkdannda krem kl>pilgu UA
ve ederek pudr8lllZ1 kuvvetll ve sabit 
bir tekle lfrag edebillrslnlz. Tokalon 
pudrasmda en iyi cins havalandml
!Dlf pudra ile beraber krem kopiiiil 
matlftp mikdarda ve fennl blr surette 
kanftmlnuftu'. 

Bu pudra, clld fizerlnde ne lete bl· 
rak1r ne de tabaka hallnde gOrOnilr. 
Yalmz bir defa pudraJanmakla seJd9 
saat sabit kalarak pyam hayret ve 
aevimll bir ten yaratlr. Renk; aon za.. 
manlarda lead edilen ve ~ bir vakit 
yanllfhk y,apmaya tmk&n buakmayan 
blr makine lle kontrol edilmlftlr. Ber 
sabah 5000.800 kadmTokalon pudra
IIDl kuJJan1r. 

Slnirli ve ciierlerl zaylf olanlar 
Bun.Iba 11caldarda rabat n~fu almak ve ainirleri te1kin et•ek .lcba 

c; A M Loyonuaa 
kallan1n11. 

Cijerlerl temlzler. ~m •laama bllttla pal te1lrlerial hal1dlr. 
Cam I01Jo•il• ban10 J•pamz. elide pelllk •erlr. Kokalan lale 

ecler. Aubl ufi7etlerl I~· Ferahlak Ye •• a,uchnr. 

§itesl 60 kuru1tur. • BQyQk eczanelerde bulunur. 

Bu aktam 
CamJaca ve Civanm Giizellqtirme Cemiyetinin 

SENELIK BOYOK MOSAMERE • le 
KI R BAL 0 Su· . . 

Ounhca Tepesinde 

MEHTAPLI BIR GECE E~LENTISI 
Balomuza Tepebqa ~indeki Gardenbar'm meJliur artistlerl 

i1tirak -edecektir. V esait temin edilmipir. 

HOLANTSE BANK UNI ~: 
K .A.l=I A.a..<OV- F=».AL. AS 

ELVERi$li $ARTLAR 

Tiirk Hava Kurumu 
Biiyiik Plyangosu 

$1mdlye kadar blnlerce kltlVI 
zensln etmlttlr 

4. cii Ke1ide 11 A§ustos 936 dadir. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Lirachr 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirabk bir miikafat varchr. 

------• Kolec ve Ticaret k1s1mlarile ------• 
Oskiidar Amerikan K1z Liseal 

Eyliiliin 22 nci sah giinii saat 13,30 da a~r. S1hhate tedrisata ve ahlika 
pek iyi dikkat edilir. Ka11t ve kabul ~ sah aiinJeri saat 9-12, cumartesl 

pnleri aaat 14-18 e kadar mektebe miiracaat. ~enlere mektebUi . ew 


