
Bir k1s1m Frans1zlar 
lspanya hUkOmetine 
}lard1m edilmesini is
tiyorlar 

L·------~------------
Senc 18 - No. 6408 - Fiib her yerde 5 kuru!i PER~EMBE - 20 AGUSTOS 1936 

lhtililciler Madride doUru ileri 
hareketinde muvaffak olamadllar 

ve Saint Sebastien civar1n.da Guadarama daglar1nda 
§iddetli muharebeler devam ediyor 

Paris 19 (~am) -tspanya vekayii 
hakkmda Madrid ve Sevilden gelen 
haberler taban tabana z1ttrr. HiikU· 
metin tcbligleri hilkumet kuvvctlerinin 
her tarafta vaziyete hakim oldugunu, 
ihtilalcilerin ~ok fena vaziyette bulun
duklanm bildirmektcdir. ihtilalcilc· 
rin elinde bulunan Sevil radyosu ise 
bunun tamamen aksi haberler veri
yor. Madridin dil~mesi pek yakm ol
dugwm iddia ediyor. 

Bu haberlerdcn hakikati tamamile 
anlamak kabil olmamakla beraber a
lman malumat son gilnlerde ~iddetli 
muharcbelcr oldugunu, iakat iki ta
rafm da esash bir muvaffakiyet elde 
cdemedigini bildirmektedir. Cenuptan 
gclen vc Badajozu alan asiler, l?imal
de Alcantaraya lmdar incn ihtilalci
lerle birlc~mek ic;in c;ok <;ah~1m!?lard1r. 
Hatta bir arahk iki kolun birle~tig:i 

de soylenmi:;;tir. Fakat son haberlere 
gore Estrumadure daglannda kuvvetli 
mevzilerde bulunan hiildimet kuvvet
leri buna rneydan vermemi~lcrdir. 

~imalden 1\ladride dogru yiiriiyen 
ihtilalciler Guadarama daglannda 
durmaga mecbur 01mu~ard1r. Bunlar 
Madridc c;ok yakla~makla beraber 
daglardaki ge~itleri a~malan gii~tiir. 
Leon ve Guadarama ismindeki ba~hca 
iki ge~it hiikumet kuvvetlcri taraftn· 
dan kuvvetli bir surette tutubnu~tur. 

Bu cephedeki ihtilalciler tayyareler 
taraf mdan ~ok hirpalamyorlar. Sen
sebastiyan civannda da ~iddetli mu
barebeler ohnaktad.Ir. 
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1spanyadaki son Yaziyeti ve iki tarafm 

HUKUMETiN TEBLiGi 
Madrid 19 (A.A.) - Hukumet ken

di kuvvetlerinin Gouadamarra cephe
sinde ilerlemekte olduklanm ve Saint 
Sebastien, irun ve Pasajesi bombar
dlman etmi~ olan ihtilalcilerin elinde
ki Alrnirante Cervera kuruvazoriiniin 
hiikftmet top~ulan tarafmdan hasara 
ugrat1lnu~ oldugunu bildirmektedir. 
Almirante Cervera, diinku giinu Saint 
Sebastien a~J.klannda ge~irmij; ve son-

elinde bulunan yerleri gosterir harita 

ra hasarlanru tamir etmek uzere Fer
role gitmi~tir. Maamafih gerninin bu 
Umana varabilmesi me~kllktur. 

HiikO.met, Majork adasmda hillffi
met kuvvetlerinin muvaffakiyet ka
zanrm~ oldugunu bildirmekte ve ibi
zadaki ihtilalcilerin lideri binba~1 Mes
tresin telef olm~ oldugunu na.ve ey
lemektedir. 

(Devam1 4 i.incii sahifede) 

Ha ydarpaJia liman1 esasb Ing i ltere .k~al' 
Y Dalmacya sah1ller1nde 

Surette 1sJah ediJecek gezintisinedevam ediyor 

Lirnan asri yiikleme ve bo1altma 
vas1talarile techiz edilecektir 

Hydarpa~ istasyonu ile llma mnm tayyareden goriln~tl 

istanbul liman i~letme idaresi ku
rulurken Haydarpa~a limammn da 
vaziyeti tedkik edilmi~ti. Bu incele~ 
meler sonunda Haydarpa~a limamrun 
bu i~letme idaresine baglanmasma 
ltizum gori.ilmerni~ ve eskisi gibi 
naf1a vekaletine birak1lm19tir. 

Ogrendigimize gore, vekalet mem
leketin iktisadiyat1 ba1rnnmdan c:;ok 
ehemmiyetli bir mevkii olan Haydar
pa~a limarunm esash surette islah1-
na, ihtiyaca daha uygun bir ~ekildc 
geni~lctilmesine karar vermi~tir. 

s1 ve bilhassa bugdaylan Haydarpa
~a llmaru vas1tasile istanbula gel
mektedir. 

~imdilik biiytik tahmil ve tahliye 
i~lerinde istanbul liman i~letme vesa
i tinden istifade ediliyor. 

Hazirlanan projeye gore, Haydar
p~a limamnm 1slahat tedblrleri ara
smda bu mtihim ihra<; iskelesinin 
asri yilkleme ve bo~altma vas1tala
rile te~hiz ve takviyesi de vardlr. 

Bunlar yap1hnca, Haydarpa~arun 

istanbul liman i~letmesi vas1talarrm 

Belgrad 19 (Alq;am) - Inglltere 
kral! sekizinci Edvard Dalma~ya sahil
le1inde gezmekte devam ediyor. Kral 
Dobrovnik ~ehrine vas1l olmu~tur. Se
kizinci Edvard karaya 91.karak bir lo
kantaya gitmi~ ve lokantada yemek ye
m~tir. Halk kendisini tarum~ gibi 
yaprm~tir. 

Kral gece tiyatroda bulunmu~ ve 
Yugoslavyada giyilen milli kostfunlerle 
yap1lan bir gec;id resmini, milli danslan 
tema~a etmi~tir. Kral bu gec;id resmin
den ~ok memnun olmW?tur. Bah~ede 
epice kalrru~ ve kendisile beraber ge
len bazi kadmlarla vals etmi~tir. 

GECELEYiN BALIK~ILARLA BE
RABER BALIK AVLADI 

Belgrad 19 (Ak~am) - Dalma~yada 
Kro~uJa adasrmn Lumbarda iskelesin
de ingiltere krah Edvard, ballk~tlarla 
beraber sabaha kadar fenerle bahk 
avlanu~tir. Kral, burada yatile Dob
rovnike gitmi~tir. 

Tiirk - Italyan 
Ticaret anla§mas1 hak

k1nda ltalyanlar yeni 
talimat bekliyorlar 

Ankara 19 (Telefon) - Tiirk - ttal
yan ticaret anla~mas1 miizakerelerine 
devam edlliyor. italyanlar, bazi tek
li!lerimiz uzerine hiikftmetlerinden 
yenlden talimat istemi~lerdir. 

lNGiLiZLERLE ANLA~MA 1MZALANDI 
Avrupada bulunan iktisat miiste

~an B. Kurdoglu Faikten vekfilete ge
len blr telgrafa gore, ingilizlerle ye
n! bir ticaret anl~as1 imzalan
Illl~t1r. 

Avrupada siyasi va
ziyetin yeniden ka
n~mas1ndan korku
luyor 

.. 
Telefon: 2424? (ldare) - 24249 ( Tahrir) - 24243 ( Matbaa) - 20113 ( ~e) 

Di/ kurultagz haz1r/1klar1 

Bu defaki kurultayla 
ar.s1ulusal kongrenin 

tohumu ekiliyor 
Derleme dergisinin bas1lmas1na ba1-
land1, fi~lerden 40 bin kelime ~1kacak 
Dolmabah~e saraymm Ttirk dil ku-

1·umuna tahsis edilen salonlannda bft
yiik bir faaliyet gaze ~arp1yor. 20 dak
tilo mi.itemadiyen c:;ah~1yor. Bir ~ok 
rnemurlar fas1las1z yazi yaziyorlar. 
Yerli, ecnebi dil alimleri merdivenleri 
~lklyorlar. 

Turk dil kurumu genel sekreteri Ib
rahim Necmi bir yandan bir ~ok kA
g1tlara goz gezdirh·ken, bir tarafta~ 

da suallerime cevab veriyor: 
- Bu seferki dil kurulta~ eskl 

kurultaylardan ne gibi farkl. olacak
tir?. 

- Bu seferki kurultay eslti kurul
taylardan killliyen farkhchr. Denebl· \ 
lir ki birinci kurultay bir tesis toplan
tis1 idi. Orada herkes bir ~ok bllgisini 
doktii. Fakat hedef dil kurumunu lrur
mak: ve ona gall~ma cephelerini tayin 
etmekten ibaretti. 

ikinci kurultay daha i;ok amelt ola
rak ortaya ~1karJ..lrru~ dil mahsulleli
nin te~hirine mahsus bir toplant1 idl. 

Bu uc;ilncu dll kurultaymda Tiirk 
dil kurumu, emsali diinya dil kurum
lanna nasib olmami~ diyebilecegim 
bir mazhariyete eriyor. O da buttin 
dlllerin ilk ana kaynagma aid bir Tiirk 
teorisinin ortaya konmas1 ve bunun 
yalruz yurdda~lara degil kurultayda 
misafir bulunacak yabanc1 dil bilgin
lerinin vasitasile biltiln diinyaya ya
yilmas1dlr. 

Bu suretle bu kurultay da arsiulu
sal mustakbel kongrenin tohumunu 
ekiyoruz. 

- Ars1ulusal miistakbel dil kongre
sinin ne zaman olacag1m tahmin eder

. . ? 
SllllZ .. 

- Biz timid ederiz ki belki gele
cek kurultayda bu olabilir. Qi.inkii te
oride c;ok ilerledik. Oni.imtizdeki sene
ler zarfmda daha c;ok mesai sarf ede
rek Turk dil tezini tamamhyan bilyiik 

Muharririmize izahat vcren Tiirk dil 
kurumu genel sekreteri ibrahim Necmi 

ispatlar bulacagun.izi ve tezimizi iti
raz gotiirmez bir ,c;;ekilde tesbit edece
gimizi ~ok timid ediyoruz. 

- Bu kurultayda tetkik edilecek 
tezlerin mevzuu nedir? 

- Umumi i~timada verilecek tezle
rin hemen hepsl gi.ine~ - dil teorisine 
aiddir. 

- Ecnebllerin de tezleri var m1dlr? 
- Ecnebilerden bazilan tezlerini 

vermi~lerdir. BaZllan da haz1rllyorlar. 
Bir iki giin ic;inde vereceklerdir. Ecne
bi alimlerden bir klsm1 da sadece bir 
soy1evle iktifa edeceklerdir. Ecnebi ft.
lemlerin verdikleri tezler de gilne~ -
dil teorisine aiddir . 

Tez verenler arasmda Viyanal! dok
tor Kivergi~ diyor ki: ¢Giine~ - dil te
orisi zaten inhitat halinde bulunan klft.
si.k dilcilik alemini fethedecek mahi
yeitedir» 

(Devarm 4 iincii sahifedc) 
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Miizakerelerde hazir bulunan heye
timiz Londradaki i~lerinl bitirdigin
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Sahife 2 

So:n dakika 

Almanya ile lspanya 
aras1nda bir hidise 

Bir lspanyol kruvazorii kara sulan 
haricinde bir Alman gemisini arad1. 

Hadise Almanyada heyecan uyand1rd1 
Londra 10 - ispanyadan hareket 

eden Kameron admdaki Alman gemi
si ispanya hillillmetine sachk Liberta 
kruvazoru tarafmdan durdurulm~ 

ve gemide ara~tinlma yap~br. 

Vapur serbest b1rakllrm~sa da Kacliks 
limamna ugramasma mtisaade edil
memi~tir. 

Bu hadise Almanyada btiyiik bir 
asabiyd; uyandmru~tir. 

Paris 20 (~am) - t spanya hii
kfrmet ine ait bir kruvazoriin bir Al
man vapurunu durclurup aramasi si
yasi vaziyeti kar1~t1mu~tir. Berlinden 
gelen haberlere gore h adise sahilden 
yedi bu~nk mil a~lkta, yani kara sula
n haricinde olm~tur. ispanya gemi
ler inin burada bir vapuru aramlanna 
h aklan yoktu. Almanyamn !?iddetli te
~ebbilste bulunacagi ve kati tarziye 
ist iyecegi samhyo1·. 
i TALYA HEI\'UZ CEVAB VERMEDi 

Paris 20 (Ak9am) - ispanya i!?}.eri
ne kari~mamak hakkmdaki FranSIZ 
teklifine italya heniiz cevab verme
mi~tir. italya yap1lan te9ebbtisler iize
rine cheniiz cevab vermiyen yalmz biz 
degiliz, diger hilkumetler de vard.J.r> 
cevabm1 vermi~tir. 

iNGiLTER~iN' BiR KARARI 
Lomlra 20 (Ak~am) - ingiltere hu

kumeti ispanyaya ve ispanyol miis
t emlekelerine tayyare~ tayyare motO
rti levazmn gonderilmesini yasak et
mi~tir. ingiltere tam bir bitarafhk mu
h afaza etmege karar vermi~tir. 

URUGUAYIN TE~EBBtiStl 
NETiCEStz KALDI 

L ondra 20 ( Ak~:im) - tsp.m11a ,..!l
ktlmet i le cisiler a"astnda tavassutta 
bulunmak iqin Uruguay hii.tcumeti ta
raJmdan yapilar:. teklifi Ame-rikci ka
bul etmem~tir. Arnerika birie~flc ,"ti!

k ametleri, Avrupa i~lerine ka~'1naic 
:siemedgini, e{J...11n umumiyenin Lu-
1.f.l muhalif oldugunu bildirmektedi1'. 
Brezilya da t ekliJ2 kabul etmenii~tir. 

Uruguay hariciye nazin : «Te{··~bbi.i.

tiimiiz iyi anlaf?lr..nv:r::n~tzr. Gerek Js
J.'<lnya hilkumet: gerek ihtilOlciler 
cn•mhuriyetqi old1~1'1.annz sayViyor
ra,.. !:ju halde bun'•r arasinr.t .; anla~
ma teminine imka1i vardir » dti/Or. 

Almanyada 
Sovyet Rusyaga 

hucumlar 
lspanyadaki hadiselerden 

Sovyet hiikumetinin 
\J parmagt varm1§ 

Berlin 20 ( Ak~am) - Fo!ki.~e Beo 
Bahter gazetesi Kameron Slman ge
misinin tevkifi munasebetile <;ok ~id
detli bir makale yazmi~tir. Makale Mos
kovaya kar¥f.dzr. Komiinist harekcti
nin ~iddetlenmesi umumi bir tehlike 
ol.dugundan bahsedilerek Moskova rad
yosunun emri ilzerine ispanyada ya
rali fa~stlerin ve rahiblerin oldii.ru.l
mesine ba~landigz ve Barselon ra .lyo
sundaki kadm spikerin, Moskovc rc::i
yosundaki spikere benzedigi soylen
mekte ve Sovyet hiikumetine hiicum 
edilmektedir. 

Bu gazete, Alman gemisini dttrdu
r an Libertad kruvazoriiniin bir kor
san gemisi sayzlabilecegini, ~nkii 

mii.rettebatin zabitleri denize atmz.1 
olduklanni soylilyor. 

Filistinde vaziyet 
Arablann toplanblan 

yasak edildi 
Paris 19 (~) - Reuter ajans1-

run bir tebligme gore Filistinde Arap
Iann pe~embe giinu yapmag1 karal~
t :mhklan btiyiik toplanti yasak edll
~tir. Buna sebep halk arasmda: bii
yiik bir heyecan hukiim stirmesidir . 

Son gilnler zarflnda bir9ok vakalar 
ohn~tur. Birka~ ~ olm~. bir~ok 
kimseler yaral~tlr. Araplar greve 
devam ediyorlar. 

M. Eden i§e ba§lad1 
Londra 19 (A.A.) - B. Eden, d lin 

ogleden sonra Hariciye nezaretinde va

zifesine b~la.nu.titir. 

Moskovada yakalananlarm 
muhakemelerine ba,1and1 

Maznunlar suclar1n1 itiraf ederek, hOkOmeti 
elde etmek maksadile cah~trklann1 ve buna 

1932 de karar verdiklerini soylOyorlar 
l\Ioskova 19 - Stalin ile hiikfunet 

erkaruna suikast tertib etmekle sm;lu 
olanlarm muhakemelerine bugtin ba~
laruru~tir. Bunlar ayru zamanda 1934 
de Leningradda Kirofu Oldiirmekle 
ve Alman gizli polis te~kilatlle birlik
te <;all~makla maznundurlar. 

iTHAMNAl\tEDE NELER VAR? 
l\loskova 19 (A.A.) ~ Tas ajans1 

bildiriyor: 
Zinoviyef ve suikast9iler ittihamna

mesinde deniliyor ki: 
- Zinovyef, Kamanef, Ovdokimov, 

Rakovski ve Beakev'in ifadelerine 
n azaran, tethi~Gi blokun te~ekkilliin
deki yeganc sebep, hilldimeti elde 
etmek emeli idi. Blok, bu emeline 
varmak i<;in, hiikl1metin en milmtaz 
~eflerine kar~1 suikastler tertip et 
megi en dogru yol telakk:i etmi~tir. 

Maznunlar kendilerine kar91 yap1-
lan ittihamlan ret etmem~ ve sm;la
n ru tamamile itiraf etmi~lerdir. Tro9-
ki ile olan mtinasebetlerini itiraf 
eden maznunlardan Smirnof, tethi~

~i harekete i~tirakini ~iddetle inkar 
etmi9tir. Maamafih, diger maznunla
rm ifadesine bnk1hrsa, Smirof bu ha
rekctte bilytik bir rol oynam1~tir. 

Girovief, Kamen cf, Evdokimof, Ba-

Smirnof Stalin, Voro~ilof ve diger 
~flere suikast tertip etmekle maz
nundurlar. Maznunlardan Zinovyef 
Tro9k:ist - Zinovievist merkezin, par
ti ~flerinin ve ilk olarak Stalin · ve 
Kirovun katli maksad1m takip eyle
digini itiraf etmi~tir. Kamanef, Sov
yet hiikfuneti tarafmdan elde edilen 
muvaffakiyetlerin menfi unsurlarm 
kin ve klskan~hgrm arttirdig1ru soy
lemi~ ve demi~ir ki: 

Parti ~eflerine ve bilhassa StaUnc 
har~1 yapllacak tethi~ hareketlerinin 
iktldara ge~memiz i~in giri~ilecek ye
gane i~ler oldugunu 1932 de kararlas
tmn~tik. Tro~kistler ile aram1zda y~
}-:Jan goru~meler bu esasa istinat ct
tirilmi~ti.> .• 

Ittihamname, bundan ba~ka, Ki-
rov'un katlinin Tro~kist - ZinovieVist, 
birle~ik merkezi tarafmdan tertip e
dilmi~ oldugunu tesbit etmektedir. 

Ortakoy f 1karaperver 
cemiyetinin balosu 

Ortakoy fukara perver cemiyeti ta
rafmdan 29 agustos cumartesi ak~a
m1 saat 18 den sabaha kadar devam et
mek iizerc Bcbek bah~esindc bir klr ba
losu tertip edilmi~tir. Balonun muvaf-

{ Bu Sabahki Telgrafiar ) 

Avrupa ikiye ayr1lm1$ 
Frans1zlar bu sebeple kolay kolay 
anla~ma olam1yacaQ1n1 sOylUyorlar 

Paris 19 (A~am) - Frans1z gazete
leri siy~i vaziyeti endi~e ile kar~11Iyor
lar. Alm.anyarun vak:it kazanmak po
litikas1 takip ettigini, ispanyada ihti
lfilcilerin muvaffak olmasrm ve fa
¢zmin yerle9tigini gormek istedigmi 
soyliiyorlar. Petit Parisien: «Diplomasi 
sahasmda hi~ bir iyilik yoktur. Gergin
llgm hafiflemesi zahiridir. Hakikatte 
biitiin ihtilA.flar devam ediyor> diyor. 

Diger gazeteler de diyorlar ki: cAl
manya ispanya sularmdak:i gemilerini 
~ekerek yerine taze kuvvetler gonder
mege karar venni~tir. Gidecek yeni ge
miler eskilerden daha kuvvetlidir. Bu 
hal Almanyanm ispanya ~lerile ala
kasm1 kesmedigme delildir. > 

Diger taraftan Romadan gelen ha-

berler orada da bedbinlik hiikiim siir
diigunii bildiriyor. Roma mahaffii an
la9ffiayI gii~ gormektedir. 

Fransiz gazeteleri diyorlar ki: 
«Avrupa iki klsma aynlm1~tir. ild 

losmm da arzusu ba~kadir. Bu takdir
de anl~ma olsa bile pek muvakkat sii
recektir.> 
FRANSIZ SOSYALlST VE KOMit

NiSTLERi YARDIM (_;AR ES:tNi 
ARIYORLAR 

Paris 19 (A.A.) - Komiinist ve sos
yalistlerin mil~terek komitesi, lspan
yol cumhuriyet~ilerine en miiessir 
~ekilde yardrm etmek !;arelerini ara~

tmru~trr. 
BtTARAFLIK K.AF1 DEGiL 

Viyana 19 (A.A.) - Neues Winer 

Bu sabah Ni§an- 1 Tale~e seyahatleri I 
cada bir ev ~oktii 
l~indekiler d1~an kaf;blar, . 

niifusca zayiat yoktur 
Bu sabah saat sekize on kala Kum

kap1da Ni~ancada tic; kath kohne bir 
ev 9okm~ti.ir. Bolulu Hiiseyin isminde 
birinin mah olan bu ev, 9ok harap ve 
tamir kabul etmez bir halde bulun
makta idi. i c;indeki kiri~leri 9iirtiyen 
evde sabahleyin erkenden bir c;atirt1 
hissedilmi~. mtiteakibcn evin ~okmege 
ba¥actigi gorillmfi9tiir. 

Tehlikeyi hisseden ev hallo, binarun 
c;okmesinden evvel dl~riya c;tkmaga 
muva:ffak olmu~lardlr. Bu itibarle nti.
fusca bir zayiat olmann~ir. Vaka ma
halline derhal itfaiye git~ ve enkaz1 
kaldrrmaga b~~tir. 

Yeni orman kanunu 
Ankara 18 - Yeni orman kanunu 

projesi meclisin onfuntizdeki toplant1-
smda m tizakere edilecektir. Kanun 
orman muha:f1zlanmn sayisrm art
tirmaktachr. Uyiha mevcut ormanla
n muhafazadan b~a yeni orman ye
ti~tirmek i9in de ahkanu ihtiva edi
yor . 

Ankara - Izmir arasmdaki tren 
postalan haftada a~e ~1karald1 

Ankara 19 (Telefon) - Ankaradan 
izmire haftada iki defa kalkan tren 
postalan tic;e c;IkarJ.lm19hr. Tren, An
karadan izmire cumartesi, sail, per
~embe, izmirden Ankaraya pazarte
si, per$embe, cumartesi giinleri ha
reket edecektir. 

Iktisat vekili 
Kotra ile diin ~e§meye 

vasd oldu 
fzmir 19 (Telfon) - iktisat ve

kili Bay Celfil Bayar kotrasile bugiin 
c;~meye gelmi~tir. B. Celal Bayar bir 
ka9 giin <;ei;;me plajmda ka.lacak ve 
cumartesi gtinti istanbula donecekiir. 
VEKiLiN AYVALIK TETKiKLERi 

Aayvaltk 19 (A.A.) - Kotra ile se
yDh~ta c.;1kan ikti.;;ad vekilimiz B. Celal 
Bayar maiyetlerindeki zevatla diin sa
bah Ayvallga gelmi~lerdir. Ogle yeme
g!ni tiiccar kuliibiinde yedikten son
ra bukCuneti ve miiesseseleri ziyaret 
etmil?lcrdir. Bu arada Ayvallgm yagc1-
llk, sabunculuk ve diger iktisadi vazi
yetleriyle beraber bilhassa yag fabrika
larmm iasir tol'balai1m hazirl1yan ve 
koko ipiiginden yol ke~esi ve paspas 
dokuma imalathanelerine girerek de
rin bir alaka ile incelemelerde bulun
mu~lardir. Vekil geceyi <;amhda gec;ir
mi~ler 'VC bugiln ogle yemegini miite
akip Ayvallktan aynlm191ardir. 

TOrk - $ovyet Rusya 
t icaret munasebetleri 

Ankara 19 (Telefon) - Sovyet 
Rusyanm yeni ticaret milmessili M. 
Oss1pof buraya gelmi~tir. Yeni mii
messil iktisat veka.leti erkanile Tilrk -

mi.inasebetleri 

66 ki!?il ik bir grup 
Zonguldak ve Sam

suna gitti 
Zongu!dak 19 (A.A.) - Ankara zi

raat. enstitiistindcn 66 ki9ilik bir tale
be gurubu ogretmenlcriyle birlikte dtin 
Sarranbolu ve Filyos tizerindcn Zon
guldaga geldiler. Maden mektebinde 
mU>afir cclildiler. 

Talebeler Havzadaki maden bolgele
rini gez•1iler. Diin Halkevi tarafmdan 
konukl.:rumz onuruna ytiz ki~k bir 
~ay verildi. Halkevleriyle samimi has
pih :iller yap1ldL Gece de · htikfunet 
ba.1~esir.<ie Halkevi mtizik kolu misa
fir'erin i~tirakiyle milll oyun ve eglen
tiler tertib ~tir. 

Misafirler Zonguldagm sanayile~e 
yolund.:1ki ilerle~den ve gordillde
ri ic;ten alakadan ~ok memnun kalmcy
la .. fu. Misafirler bu glin Samsuna h a
reket etm~lerdir. 

Ankarada polis akademisi 
in~aata bitmek Ozere 

Ankara 19 (Telefon) - Ankarada 
a~tlacak polis akademisi binasmm in
~aat1 bitiyor . 

Akademinin te~kilati hakkmda da
hiliye vekaletince hazirlanan kanun 
Iayihalan meclisin ilk toplantlsmda 
milzakere edilecektir. 

Askeri terfi listesi haz1rllg1 
bitmek uzere 

Ankara 19 (Telefon) - Askeri terfi 
listesi hazirllltlan bitmek iizeredir. 
Liste kati ~eklini bu aym yirmi be
~inde alacaktlr. - - - - -

Bir lngiliz ~irketi lzmirde 
§Ube a~ryor 

fzmir 19 (Telefon) - Oorendigime 
gore, on milyon ingiliz lira sermayeli 
bir ingiliz ~irketi burada bir ~ube a~a
caktir. Bu ~ube burada mahsul ihra
catI i~in geni~ mikyasta i~ gorecektir. 

lncir piyasas1 a~1ld1 
izmir 19 (Telefon) - Ilk incir 

mahsulii dun izmirc gelmi~ti. Piyasa 
bugiin 9 kurul?tan ac;llrm~tir. 

A~1kta denize giren bir 
gen~ boguldu 

Diin Vefada oturan 18 y~mda Ha
mid ile Fatihte oturan 13 ya~mda Ah
med isminde iki ki9i Kumkap1da ~op 
iskelcsinden bir sandala binm~ler ve 
biraz a~tld1ktan sonra Hamid soyu
nup denize girmi~tir. 

Fakat yiizme bilmiyen Hamid su
larm cereyanlarma kapllmI~t1r. Arka
da~1 Ahmed imdada ko~m~a da Ha
mid dalgalan!l arasma kan~arak bo
gulmu?tur. Hamid.in cesedi bulun
mu~tur. 

Radyoda konferans 
is~mbul cezaevi b~doktoru Ibrahim 

Zati Oget bu ak~am saat yirmide rad
yoda (Tozlar, sokak ve ev tozlanndan 
ge9en hastallklardan kurunma ~are
leri) mevzulu bir konferans verecektir. 

Tageblatt gazetesi, diyor ki: ispanya
da dahili haI'be nihayet vermek i9in 
yalmz bitarafllk kafi degildir, Avrupa
nm biittin devletlerinin bitarafane bir 
tavassutta bulunmalan icabeder. 

Yan resmi Reichspost gazetesi yazi
yor: Bitarafllk hakkmda yap1lan mi.i
zakereleri muvaffaklyetle neticelcndir
mek igin devletlerin daha ~irndiden 
katliamlarm ve anar~nin tevessiiii 
takdirinde bir mtidahalede bulunmak 
iizere tedbir almalan icabeder. 
CENUBI AFRiKANIN TAVASSUTU 

Santiago 19 (A.A.) - $ili, Uruguay 
htikiimetinin cenubi Amerika cum
huriyetlerinin ispanyadaki dahili harp 
meslesinde tavassutta bulunmas1 tek
lifini kabul etmi~tir. 

Limon s1kLnf Lsz 
devam edigor . 

Piyasada buto n mevcut 
90 sand1ktan ibarettir 
~ehrimizde limon s1kmt1s1 devam et

mektedir Limonun bir hafta ir;inde 
be? kuru$tan on kuru9a ~kmas1 ytiztin
dei1 ~erbetr;ilerin ~ogu da limonatamn 
bardagllll 7,5 kUru$a <;lkarmI$lardtr. 
Aiakah tacirlerin iddialarma gore, pi
yasada limon pek azalrm1?trr. BU.tun 
mevcud 90 sandiktan ibarettir. Pahall
hk dolayisile surfiyat azalmakla bera
be:.: birkac; giine kadar bunlar da ti.i
kenecek ve yenisi gelmedigi igin ital
yan mallarm m ithaline mtisaade edil
medigi ta'i~dirde_ i stanbul limonsuz ka
la\:aktir. 

Tacirler, gfunrtiklerde bulunan 1800 
sai1chk ituJyan limonunun ithaline izin 
verilmesi i9in iktisad vekaletine mtira· 
ca""t etmi-.:lerdir. Bu limonlar ~tiri.ime
m~i ii;in buzhaneye konulmu~tur. 

Umumi gilmruk rejiminde italya
dan llmon ithali i~in kontenja.n mev
cud olmadlgmdan italya ile yeni tica
ret anla91DasJ. yapJ.lmadan bu milraca
atm kabuliine imlin gorillmiiyor. 

Jspany;-:. limonlan i9in kontenjan 
vardir . Fakat isyan hareketleri yti.ziin
den Ispanyadan hiG bir mal gelmemek
teru1. Suriye malla11 i~n kontenjan ve
rilmekle l eraber Trablus~am lirnon
lari az oldugundan ihtiyac1 kar~1hya
mam1~ ve yeni siparil?ler yap1lam~ 
trr. 

Yunanistan da ayni sebeple limon 
gondereruiyor. 

Yiizme miisabakas1 
Bugiinkii miisabakalara 

yiizden f azla yiiziicii 
girecek 

Belediyenin tertip ettigi ytizme mil
sabakalan bugtin ogleden sonra yap1-
lacdktrr. Diin bir tertip sehvi olarak 
yiilmelcrin 29 agustosta yapllacag1 ya4 

zllnu~tir. Miisabakarun parlak olmasi 
i9ilt her tiirlti tertibat almm19t1r. 

Yiizmeyc i~tirak etmek tizere Gala
tasi-r .. ydan 42, Beykozdan 25, Ortakoy
d~n 20, Fenerbah9eden 15 ytiziicii 
talip olm~tur. 

Ayni zamanda Kararniirselden de 
bal1 yuzticiller ~ehrimize gelmi~lerdir. 
Bunlardan b~ka hi~ bir kliibe dahil 
olm1yan bir9ok yiiziiciiler daha mti
sabakaya gireceklerdir. 

Yti.zmeye kii~tik su kopriisiinden de
nizc atllmak suretile b~lanacak ve 
At .. adoludc.n Rumeli tarafma gidilecek
tir. 

Mtisabakayi seyretmek isteyenler, sa
at ii~te Bebektcn hareket eden vesai
te bineceklerdir. 

lsvi~reden universitemize bir 
profesor geldi 

Cenevrc universitcsinde jeoloji pro
fesorii Edouard Parejas istanbul tini
versitesinde ayni vazifeyi i!a igin ~cb
rimize gelmi~tir. 
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Edirne tenezzUhO 
Hayir cemiyetlcrinden biri Edirne

ye bir seyahat tertib etmeyi dii~tindii. 
Bu heyetin fakir mekteplilere bakmak 
hususundaki gayret ve muvaffaklye
:ti cidden tebrike ve takdire layik gQ.. 
~iiyor. f?u seyahat de bir hizmet ga
)'esine istinad cttigi ic;in bunu te~ik 
~tmeyi bir vazife biliriz. 

} Bu mi.inasebetle soyliyecegimiz ~ir 
1ki soz tesebbiiste kusur aramak g1bl 
nift.nas1z ~e haks1z bir emclden ziyade 
!tOk te~ekki.ire 18.yik hizmetler ifa eden 
cemiyetin daha biiytik muvaff ak1yet
lerine ~ahid olmak arzusundan dog
m~ bir miitalea oldugunu temin 
ederiz. 

Hayir cemiyetlerinin tertib ettikleri 
eglencelere, gezintilere i~tirak edenler 
yerdiklerl paraya mukabil bilyilk bir 
~y beklemezler. <;iinkii gaye davetli 
2atlari eglendirmek degil, bu eglence 
pii.inasebetile bir hayu: i~ine yardun 
bnkamru temin etmektir. Onun ic;in, 
bir miktar para verip bir bilet alanla
pn c;ok m~illpesend davranmama
lan icab eder. 

Boyle olmakla beraber, rag be ti 
milmkiin mertebc arttlrmak ve ianeyi 
daha seve seve verdirmek i~in, tertib 
olunan cglenceyi kabil oldugu kadar 
cazibeli hale sokmak bir vazifedir. 
Edimcye seyahat tertibi c;ok iyi bir 
flkirdir. Sevgili Trakyarmzm kalaba
llk, mamur, faal bir hale gclmesi i~in 
hlikumet~e sarfedilen gayrete hususi 
te~ekkilllerin ve ferdlerin de ellerin
den geldikleri kadar i~tirak etmeleri 
vatana kar~ bir vecibedir. Trakya bi
zim i~in hassas bir noktadir. Onu bil
ylik bir itina ve ~efkat ile severiz. Se
hayatlerin alakayi ve muhabbeti cel
betmek hususunda ~ok tesirleri olur. 
Gordtigtimtiz bir vatan par~as1 bizi 
daha yakmdan gcker. 

Ancak, bu seyahatin mevsimi iyi in
tihab edilme~ oldugu fikrindeyiz. 
Trakya ovalan zaten s1caktir. Sene
nin m iistesna bir 51cak mevsiminde 
oralara gitmek epeyce zahmetli bir 
yolculuk viicude getirir. Edirnenin ba
har ve sonbahar gibi gilzel bir mev
simi intihab edilseycli seyahate i~tirak 
edenler ~uphesiz ki oralardan ~ok da
ha memnun intibalarla avdet ederler
di. Bu mevsimde yaptlacak seyahatler 
IDudag tepesi gibi yiiksek yerler, ya
hut Marmara ve Karadcniz lay1lan 
olabilir. 

Bir hayir cemiyetinin s1rf hayirll bir 
i~e tahsis etmek ic;in tertib ettigi bir 
tenezzilhi.in muvaffak1yetini ~ok de
rinden arzu ettigimizden dolayidir ki 
bu kili;ilk millahazayi ortaya at1yo-
ruz. ~amc1 

Naf1a vekili lstanbula geldi 
Naf1a vekili Ali <;etinkaya di.in sa

bah Ankaradan ~ehrimize gelmi~tir. 
Ali <;etinkaya. burada kaldlg1 birkag 
giin zarfmda bazi naf1a i~leri ilzerinde 
tedkiklerde bulunacaktir. 

Ilk mekteplere kaydedilecek 
tale be 

· ilk mekteplerc kaydedilecek talebe
ye kolayllk olmak ilzere Maarif mti
diirlligil mektcplere aid bir ha1ita yap
nn~tir. Mekteplere kaydedilecek tale
benin ancak haritadaki mektebin ma
hallesinde oturmas1 lazrmdir. 

Pamuk iplig1 buhram bitti 
~ iktisad vekaletinin aldlgi s1la tedbir
Ier tizerine ~ehrimizde pam.uk ipligi 
buhram sona ermi~tir. Btittin iplik 
fabrikatOrleri vekaletin tesbit ettigi 
fiatlerle mal ~lkarmaga muvafkat et
mi{;lerdir. 

- Bana da 9u «kirk gtin, lark gece> 
lAfI merak oluyor bay Aroca ..• 

Ucuz et 
Belediye naklige 

iicretlerini 
indirecek 

Mezbahada et nakliyat1ru yapan ~ir
ketle kasaplarm bir klsnu arasmda 
ihtilaf ~1km1~, bunun ilzerine ~irket 
Beyoglunda bir sat~ magazas1 ac;arak 
et fiatini 25 kuru~a kadar indirmi~ti. 

Soylendigine gore, ~irketin bu ted
bire b~ vurmaktan maksadl kasapla
rm etlerini eskisi gibi i;;irket vas1tala
rile nakletmege muvafakatlerini temin 
etmekti. Kti<,;i.ik sermayeli olan kasap
lar ~irketin kendilerini m~ill vaziye
te dti~i.irmek igin eti zararma olarak 
25 kuru~a indirmesinden teia$a dfu?
mti~ler ve dtin belediyeye ba~ vurm~
lardlr. 

Bunlar ucuz et satan kasaplarm 
et nakliyat i$lerini kendi ellerinde bu
lunduranlar oldugunu, bu yilzden eti 
ucuzca sati1klanm ve kendilerinin re
kabet edemediklerini soylemi~ler, bele
diycnin bir c;are bulmasm1 rica ctmi~
lerdir. 

Belcdiyc kasaplann bu milracaatim 
tedkik etmi$ ve btitiin kasaplarm ucuz 
et satabilmeleri ic;in nakliyat ticretle
rinin indirilmesi fikrini esas itibarile 
kabul etmi~tir. Belediye bu hususta et 
nakliyat ~irketi nezdinde te9ebbtisatta 
bulunacaktir. 

Hayvan iirktii 
Bisikletten dii~en ~ocuk 
araban1n albnda kalarak 

yaraland1 
Ni~ant~mda oturan Nafiz admda 

13 y~mda bir ~ocuk diin 6 y~mda Ay 
admdaki karde~ini yanma alarak ikisi 
bir bisiklete binm.i~ler ve sokakta gez
mege b~lanu~larchr. Qocuklar vali ko
nag1 caddesinden gec;erlerken Rtistem 
admda birinin siirdilgil beygir araba
sile kar~lla~rru~lardlr. 0 srrada Nafiz bi
sikletin kornesini ottilrmfu?tiir. Bu kor
nesesinden Rilstemin beygiri tirkerek 
biliiin luzile arabayi siirilldemege b8* 
larm~trr. 

Hayva..n ilrkiince bisikletin arka ta
rafmda oturan kilgtik Ay korkmu~ ve 
birdenbire bisikletten atl~t1r. <;o
cuk atlaymca azgm beygirin altma yu
varlanmi~tir. Beygir ve araba kii~iik 
Aym tizerinden ge<,;erek birgok yerle
rinden tehlikeli surette yarala~trr. 
<;ocuk hastaneye kaldml:tm~, zab1ta a
rabac1 Rilsteml yakalayarak tahkikata 
b~l~trr. 

-----
Kaymakamlar aras1nda 

degiiiklik emri geldi 
Be~ikt~ kaymakam.1 ~evketin ada

lara, Bolvadin kaymakanu Riza Rau
fun Be¢kta~a, eski Kartal kaymaka
m1 Hamd.inin Yeniceye, Ku~adas1 kay
makarm Ha$imin Eyilbe, muvazene 
mtidiirii Cemalin Tire, Beyoglu merkez 
nahiye miidi.iriin iln Lilleburga
za, f?ile kaymakam1 Bahirin Kartala, 
Sef erihisar kaymakam1 ihsanm f?ileye, 
belediye levazrm mtidiiril Mahmud Ne
dimin Unyeye, Fatih kaymakam1 Ha
liik Nihadln <;ankayaya, Sariyer kay
makanu Raufun Fatihe ve Silifke kay
makann Recainin Sanyer kaymakam
llklarma tayinleri emri diln vna.yete 
teblig edilmi~ ve harc1rahlan da gon
derilmi~tir. 

. . . istan bul ~enliklerine bu isim ve
rilirken acaba nereden ilham a~, 
di ye d~iintiyorum. ..• 

AK$AM 

. Borsa da vaziyet 
Merkez bankas1 hisse 

senetleri dun 86 
lirada kapand1 

Son zamanlarda Merkez bankas1 his
se senedlerinin c;ok yi.ikseldigini, 70 li
ras1 oden~ olan bu kag1dlarm 91 li
raya kadar ~Ikt1gm1 yazmi~tlk. 

Bu vaziyetten istifade etmek isteyen 
ban kimseler, ellerindeki hisse sened
lerini satillga g1karnu9lardlr. Merkez 
bankas1 hisse senedleri diin 91 liradan 
ac;tlm1~ ve son muamele 86 liradan ya
p1lrm~tir. Borsadan ald1gim1z malu
mata gore, bu hisse senedlerinin bir 
giin evvelkine nisbetle be~ puvan fark
la kapanmasmda bir fevkaladelik yok
tur. Bu borsa muamelelerinden mti.te
vellittir. Bugi.in tekrar yilkselmesi ih
timali vard1r. 

Unittirk tahvillerinin, ecnebi tahvil
leri mukabilinde hari~ten getirilmesi-

nin bazi kay1dlara tabi tutulmas1 dola
yisile bugtinlerde ~ok yilkselmesi bek
leniyor. Qtinkii piyasada bu tahviller 
azalmI~ tI r. 

Pencereden 
dii~enler 

lki ~ocuk agtr surette 
yaraland1 

Beylerbeyinde oturan Seniha adln
da 12 ya~mda bir kiz evinin pencere
sinden ~ag1ya bakarken muvazenesini 
kaybederek du9mii~ bir<,;ok yerlerinden 
tehlikeli surette yaralarum~trr. 

Be¢ktal?ta Klh~ali mahallesinde 
Mehmedin dort ya~mdaki ~ocugu Ncv
zad da apartrmanm ii~iincii kat pen
ceresinden sokaga dil~erek yaralan
nru;tir. 

Bunlardan ba~ka Moiz admda birl 
nhtimda Bartin vapuruna ~ya yiikle
tirken vapurun ambarma dfu?erek teh
llkeli surette yaralamm~tir. 

tstikl!I caddesinde bir marangoz
hanede c;all~ Andon admda 13 y~m
da bir {:OCuk da dilkk.8.n ic;inde duva
ra dayadlg1 merdivene ~Ikarak tahta 
indirirken merdiven kaynui;;, d~iip 

B.c.CTu yaralamm~trr. 

Otobusten kolunu uzatan bir 
~ocugun kolu par~aland1 
Baklrkoytinde oturan Necm.i adm

da biri otobiisle Etyemez caddesinden 
gegerken kolunu otobilsiin penceresin
den dI$anya uzatm1~tir. O sirada ~ok 
h1zh giden otobtis yolun kenanna ya
km gegtiginden Necminin kolu kaldl
nm kenarmdaki tramvay diregine ~r
parak pargalanrm~tir. Necmi hastane
ye goti.irillmfu?ti.ir. 

Kartalda bir filim ate§ ald1, 
yangm ~abuk sondurflldO 
Evvelki gece Kartalda gen~ler birll

gi salonunda halka sinema gt>sterilir
ken saat on bir s1ralannda filim bir
denbire parlanu~, her taraf alevler 
i~inde kal~tir. Ate~i gorenler teia.-
9a d~m~ler, bagm~a ~agi~a ~an
ya kag1~maga; ba~l~lard1r. Yangm 
derhal itfaiyeye bildir~ ve Kadlkoy, 
Pendik itfaiyeleri gelmii;;lerdir. O za
mana kadar i<,;eriden alman tertiba tla 
da ate~in geni~lemesine meydan veril
me~ ve hie; bir kaza olmadan yan
gm sondiirillm~tiir. 

I Beykozdaki koru 
M,aarif vekaleti 
buraszni almak 

istigor 
Maliye vckaleti, Beykozdakl Abra

ham pa~a korusunu Eml8.k ve Eytam 
bankasma devrctmi~ti. Banka uzun 
mtiddet koruyu satll1ga ~1kardlgi hal
de degerine uygun bir istekli ~Ikma
rm~tir. 

Bunun tizerine korulugun muhafa
zasmdaki gti~liikler nazar1 dikkate all
narak bankadan a.Iakas1 kesilmesi ic;in 
vekalete mi.iracaat edil~tir. 

Ogrendigimize gore, Maarif idaresi 
koruda mevcud dort ko~kti. mektep ha
line getirmek igin te~ebbiislere giri~
m~tir. Maliye vekaleti bunu muvaf1k 
gordtigtinden korunun Maarif idaresi
ne devredilmesi kararl~tmln119tir. 
Korunun degeri 30,000 liradlr. Maarif 
idaresi tarafmdan burada bir orta mek
tep a~1lacaktir. -----
Bir ii~i demir kaflbm altmda 

kald1, ag1r yaraland1 
Mercanda dokmeci dilkkamnda ~a

lli;;an Jirayir admda bir i~gi dilkkan
da demir kallplan rafa yerle~tirirken 
yilz kilo ag1rllgmda bir kahp raftan 
dii~erek Jirayirin gogsiine ~arpnu~trr. 
Jirayirin gogtis kemikleri klrllrm~, 

baygm bir halde hastaneye kaldlrll
m1l?tlr. 

Uydurma memur 
Oc karpuzcudan elli~e r 

kuru~ alml!j 
:;li~li civannda seyyar karpuzculuk 

yapan KAmil, Mehmed ve Hayri adla
nnda ii~ ki¥ di.in karpu·z yliklu ara
balarla caddeden gegerlerken Yani a
-dmda biri onlerine ~Ikm~ ve ii<,;tinii de 
durdurarak: 

- Siz hayvanlara fazla yiik <,;ektiri
yorsunuz. Fazla yiik yi.iklemek yasak
tir. Ben memurum. ~imcli sizi kara
kola gotiiriip cezalandlracagun .. 

Diye tehdid et~ ve para verirlerse 
kendilerini serbes b1rakacagrm soyle
mi~tir. 

U<,; karpuzcu bundan korkarak Ya
niye elli~er kuru~ vermi~lerdir. Yani pa
ralan almca derhal oradan sa~m~
tur. Karpuzcular Y aninin kagmasm
dan ~i.iphelenerek hadiseyi polise ha
ber vermi~lerdir. Zab1ta kendlne uy
durma memur silsti vererek zorla pa
ra almaga kalkl~an Yaniyi yakahyarak 
tahkikata ba~la~tir. 

Belediyenin Kad1koy 
so ~irketi nden alacag1 

Naf1a vekaleti belediyenin Kadlkoy 
su ~irketinden ne kadar alacagi oldu
gunu sorm.~ ve belediye de lAzun ge

len cevab1 ver~tir. 
Belediyenin verdigt cevaba gore be

lediyenin ¥rketten eskiden 15 bin ve 
936 senesi ilk alti ayhk aidatma muka· 
bil 5 bin ki, 20 bin lira alacagi vard.lr. 

Bundan b~ka hiikfunetin 79, evka
fm da 25 bin lirallk alacag1 tahakkuk 
e~tir. Fakat ~irket bu iki alacak 
hakkmda ~urayi Devlete mi.iracaat et
ro4tir. $irketin bu parayi odeyip ode
miyecegi f?tlrayi Devletin verecegi ka
rara tabidir. 

f?irketin borcu, Naf1a ile i;;irket ara
smda cereyan edecek mtizakerede esas 
te~kil edecektir. 

Bay Amc&J'• gore ... 

•.. Haruniirre~idin me~hur bin bir 
gece masallndan nu? .• 

.. . Yoksa eski Tiirklerin kirk giln, 

kirk gece siiren ~olenlerinden mi? .. 

Sahite 3 

I.I ll••r 4';IlrpI«~ 
Zavall1 orta 
oyuncular 

durk gtin kll'k gece> eglencelerl 
dolayisile kavuklu Ali, pi~ekar Asun 
baba ve bu i~te en eskimi~ olan orta 
oyunu sanatkarlan gec;en hafta Te
peba~mda cKanlI Nigan oyununu 
oynadllar. 

Bir gazetede bu orta oyunundan 
bahseden bir yazida ~unlan okudum. 

«Orta oyunu maalesef bir takzm 
acemi ve bilhassa pi$Cktir ve kavuklu 
gibi en miihim rolleri alanlarm or
kestra, izanszz ve silrati intikalden 
mahrum kafalanndan r;zkan ... Vesaire 
vesaire.» 

Garibime gitti? Kavuklu Ali ace
mi?? ... 

Pi-?ekAr As1In baba acemi ?? .. Ressam 
Muazzez acemi??.. N3.!?id acemi?? .. 
Fahri acemi?? .. Zenne Necdet acemi?~ 

Gec;en hafta orta oyununa c;1kan 
sanatkirlarm ic;inde bila istisna hep
si bu saharun en eskileri, en se~melerl 
idi. Eger orta oyununda bir muvaf
faklyet gastermek kabilse bunlardan 
ziyade bu i~i b~aracak kimse yoktur. 

Bunlar orta oyununun ilstadland1r. 
Eger daha ycniler varsa bu orta oyu
nunun yeni nesli nc kapm1~sa bun
lardan- kapm1~t1r. - Kavuklu Aliye, ressam Muazzeze 
pi~ekar As1m babaya, Na~de, Fahriye, 
Necdete her ~ey denebilir, fakat accml 
denemez. 

Bclki orta oyunu bugiinkii zevki· 
mize uynuyor. Belki artlk bizi sarm1-
yor. Lakin kabahati bu eski tam~a
nm en kuvvetli sanatkarlarma ni~in 
yilkletiyoruz? 

Bn da bir eglence ! 
~Kirk giln lurk gece> eglencelerl 

devam ediyor. Evvelki giinki.i eglence 
progratnlllda ~oyle deniliyordu: 

cAsan atika milzesini ziyaret.. hu
susi memurlar tarafz.ndan izahat» .• 

La.kin asariatika merakhlan miize
ye gittiklerl zaman her sah gibi ka
pI.lan kapal1 bulm~lar ... Camm bani 
husust memurlar? .. Program nerede?. 
Kapah kapllann oniinde melill melill 
geriye donenler: 

- Bu nasll eglence? .. diyorlardI. 
Bence bu da bJr eglenceclir. Muhak· 

kak ki eglenceleri tertib eden komlte 
halka bir si.irpriz olsun diye bunu yap
~trr. Malum ya sti.rprizler de bir 
eglence sayllir. 

Yarin da programda cTopkap1 sa
raylanm gezmek.. husust memurlar 
tarafmdan izahat> var .. acaba bu da 
m1 bir siirpriz dersiniz? H. F 

Bir otomobil iki tramvay 
arasmda kald1, bir~ok 

yerleri paryaland1 
~ofor Siileymarun otomobili Sirkecl

de Sallrunsogtid caddesinden ger;er
ken oniinden giden bir tramvaydan ile
riye gegmek istemi$ ve yolun sol tara
fmdan otomobili h1zla siirm~tiir. 

0 srrada birdenbire kar~1 taraftan 
bal?ka bir tramvay ~1k~tJ.r. ~ofOr Sii
leyman otomobilini c;evirip kurtarama
~. iki tramvaym arasmda ka~tir. 
Otomobilin birgok yerleri pargalan
mJ..?tlr. ::;;orore bir ~ey olmanu~tir. Ka
za etrafmda tahkikat yapll1yor. 

Bir ~ocuk kayboldu, aramyor 
~ehremininde Uzunyusuf mahalle

sinde oturan bayan Zehranm dokuz, 
on y~armdaki oglu Hasan dart gtin
denberi kaybolmu~tur. Kadm birgok 
yerleri ararru~sa da gocugun izini bu
lama1~,. zab1taya miiracaat etmi~tir. 
Zab1ta Hasam aramakdadir. 

B. A. - f?0nliklere bak11Jrs'.l istan
bulun lank giin, kmk geceleri bu isml 
ilham etmi~ olmalll .• 
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Sahife 4 

TAKSiTLE 
Si60RTA 

ANONIM TURK 
SIGORTA $iRKETi 

lstanbul'da Yenl postane kar,1s1nda bOyUk K1nac1yan han1ndakl ldare merkezlne mUracaat ederek senellk 
yapt1racat1n1z •l•ortalar1 on lkl ayllk takaltle yapmaktad1r. 

MOtemmim malumat ve algortaya alt bllOmum mOtkOllerlnlzin halll l~ln gl1elerlne moracaat edlnlz. Telefon: 24294 

Dil kurultay1 
(Raf tarafl 1 incl sahif'1de) 

Soyvet llimlerinin de esas olarak 
giine~ - dil teorisine taraftar olacak
lanm tahmin ediyorum. 

- Verilen tezler ruled itibarile ne 
kadard1r.?. 

- Bize otuz be~i mutecaviz tez gel
~tir. Bu miktarda ecnebilerin tezle
ri dahil degildir. 

Lakin kurultaym gilnleri saytl1 ol
dugu i~in genel merkez kurumu tez
Ierden biriblrlerine m~blh olanlar
dan yalmz birer tanesini genel toplan
tl ruznamesine alarak digerlerini ku
rultaym komisyonlanna tevdi etme
ge karar vermi~tir. Bu suretle kurul
tayda okunacak tezler 12 kadardJr. 

Ecnebllerin tezleri buna dahil de
gildfr. Yabanc1 dil bilginlerinin tezle
rile beraber okunacak diger tezler an
cak kurultay zamanma SJ~abilecektir. 

Diger tezler de komisyonlarda bU
yUk bir dikkatle gozden gei;irilecek ve 
komisyon raporlarile umumt heyete 
bildirilecektir. 

- ~imdiye kadar yap1lan ~~a
Jar ne gibl milsbet ve pratik neticeler 
vermi~tir? 

- Fevkallde mi.ihim neticeler al
dlk. Raporumda bunlarl uzun uzun 
yazdlm. Mesalmizde gayrt miisbet ne
Uce kaJmam1fbr. 

Evvelki kurultayda tarama dergl
llnl takdim etml~tik. O lrurultaydan 
bu Jrurultaya ka<lar blr kere cklavuz 
mesalsb yaptlllll~tlr. Heyetler toplan
dl, tarama dergisindeld kelimelerl, 
prabl ve fartsl zannettigimlz kellme
lere ~ olabilecek sOzlerl aymhk, 
~tik. Anket halinde gazetelerde ne~
rettik. Gelen cevab ve miitalealan top
ladJ.k. Hacmen kiicilk fakat klymet i
tibarlle ~ok bilyiik olan ccep ktlavu
ZU> nu ~lkardlk. 

eimdi hemen tarama dergisl kadar 
mtlsbet ve mUhlm olan diger b1r ~in 
tizerindeyiz: 

cDerleme dergisb ... 
Derleme dergisi faaliyeti dedlgi

miz t;eY 3 seneden berl yurd l~inde ya
pllan chalk agzmdan st>z derleme> 
~~alannm veriminl kitab hallnde 
yu.rdd~lara sunmaktir. 

haz1rl1klar1 
Billrsinlz Id bu derleme i~de bil· 

tiin vilAyet ve kazalar vazife alllll~lar
dlr. Koylere ve g~ebe l~retlerine 

vanncaya :tadar her yerden derlenen 
ve 10.gatlerimizde bulunm1yan halk saz
lerl evvelA. kaza merkezlerinde, sonra 
vilAyet merkezlerinde iki defa s\iz\ile
rek milkerrerleri aynld1ktan sonra 
lrurum merkezine geliyor. 

Bu Ud silzmeden sonra merkeze ge
len fi~lerin adedi 150,000 i gec;mi~tir. 

Ben g~en kurultayda demi~tim ki: 
c150,000 ~en yiizde 10 hesabile 15 
bin kelime ~lksa c;ok sevinecegim ... > 

Halbuki bu fi~lerden tahminimin 
~ok fevkinde kelime c;1kti. f?imdiye ka
dar elimden gec;en 80,000 fi~ten 20,000 
den fazla kelime c;lkm1~tir. 

Demek benim 15,000 zannettigim 
t;eY 40 bini bulacak ve belki de gcc;e
cektir: Halbuki heniiz lftgate ge<;me
ml~ 15 bin kelime bile dil ic;in bir ha
zinedir. 

:?imdi dcrleme dergisini basmaga 
b~achk. 6 formas1 baSilrm~br. Birin
ci formas1m niimune olarak kurultay
da dagitacagiz. Yeni dergi bir kac; cild 
olacakbr. 

Bu, dilnya dil bilgisinde c;ok mil
him tesirler uyandlracakhr. <;iinkii 
ilk defa bir millet kendi ana qilini ken· 
di halklrun agzmdan toplam1~ oluyor. 
Derleme dergisi ilk varhgm1 goster
mek ic;in akademik c;al1~rparun en gii
zel bir niimunesi ve en milhim bir i
llm vesikaSJdJr. Tasavvur edin bir mil
letin agzmda kullamlan ve hentiz 
lllgatlerine g~meyen 40 bin kelime
yt tesbit etmek .. bu derleme dergisini 
tamamlayan bir de folklor derlemcsi 
yap1yoruz. Burada biitiin halk masal
lanru, halk itikatlanm, manileri, ko~
malan, tekerlemeleri, bilmeceleri top
luyoruz. Bize bu hususta 10,000 den 
fazla ~ gelmi~tir. Bundan b~ka bir de 
kon~ dili senteksi anketi yap1yo
ruz. 

Bundan sonra da daha bilyilk i~ 
olan biiyiik blr cTiirk lehc;eleri liigati> 
hazirhy&cagiz.. Jakin bu miistakbel 
mesaimizi ~ edecektir.> 

Kurultay bq alb giin siirecektir. 
Liizum goriiliirse uzatllmas1 ihtlmall 
vard1r. 

lhtililciler Madride dogru ileri 
hareketinde muvaff ak olamad1lar 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifcde) 

Madrid htikumeti, ru;;ag1daki merkez
leri tamamile kontrolu altmda bulun
dunnaktad.tr: 

Madrid, Barselone, Valencia, AU
canta, Tarragona, Albaceta, Almeria, 
Balear adalan, Saint Sebastien, Bil
bao, Caceres, Gijon, Sant~nder, !biza. 
Hukumct, Granada'run ihata ve Ceu
ta ile Melilla, Oviedo'nun ve Endiilils
te asilea.in ellerinde bulunan diger 
miistahkem mevkilerln hilkfunet tay
yarelcri, to~u kuvvetlerl ve donan
mas1 tarafmdan milessir surette bom
bardJman edilmi{; oldugunu bildir
mektedir. 

Madridde altl ay askeri hizmet yap
malc i.izere efrad kayd1 ic;in bi.irolar a<;lk 
bulundurulmaktad1r. 

iHTfLALCiLER DiYORLAR Kt 
Burgos 19 (A.A.) - General Mola, 

Samosierra ve Gouadamarra cephele
rlnde si.ikun hiilciim silrmekte ve di
ger taraflarda ise milliye~ilerln ilerle
mekte oldugunu blldirmektedir. Milli
yet~l kuvvetler. Estramadure ayale
tinde hiikumet kuvvetlerinden miihim 
miktarda tiif enk zaptetmi~lerdlr. 

f?imal cephesinden gelen bir zabit 
milliyet<;i kuvv.etlerin Guipuzcoa ayale

tinde ileri hareketlerine devam etmek
te olduklanm, Asturies ayaletinin bil
yiik bir klsrmm ele g~irdiklerlni ve 
htikO.met kuvvetlerinln Galice ayale
tinde son melceleri olan Malon mm-

takasmda bu kuvvetleri hczimete ug
rattiklanm soylemi~tir. 

iNGiLiZ BOMBALARI 
Paris 19 - General llano Scvil rnd

yoslle ne~rettigi bir tebligdc hi.ikumet 
kuvvetlerinin muhimmab arasmda in
giliz mamulat1 bombalar bulunmasm1 
protesto etmi~tir. General kendilerinin 
ecnebi memleketlerde asi telakki edil
mesinden ~yet etmekte ve milliyet
~ilerin memleketin onda dokuzunun 
miizaheretine malik bulundugunu bil
dirmektedir. 

General Madrldde mevkuf ihtilAlci
ler kur~una dizildikleri takdirde elin
de rehine olarak bulunan biitiin esir
lerl idam edecegini Madrid hiikumetine 
blldirmi~tir. Rehineler arasmda Rio 
Pinto ma<len amelesl de bulunmakta
dtr. 

ASILERIN tA~E TRENI YAKILDI 
Barcelon 19 (A.A.) - Katalonya 

hiikilmetinin asked mil~vlrl albay 
Snadino, hfildimet kuvvetlerinin Asl
lerl biitiin Angonya cephesi boyunca 
tardettiklerinl ve tayyarelerin bir A.st 
lat;e treninl yaktiguu blld1rmektedil'. 

Majork'a ~lkartlan hil.kfunet kuv· 
vetlerl de mukavemet g&termekte 
devam ediyorlar. Zayiatlan bafiftir. 

Joe Louis, Sharkeyi yendi 
Nevyork 19 (A.A) - Zenci boksOr 

Joe Louis eski dilnya ~plyonu Shar
keyt ii<;iincii ravntta nakavt etmek su
retiyle mailllp etm.i.,tir. 

Kurultaga girme 
kartlarz 

Tiirk Dil kurumu Genel 
sekreterliginin bir tebligi 

t.t.abal 19 (A.A.) - Tlirk dil b
rumu 1enel aekreterlijinden: Kundtaya 
airme kartlan adreslerine aunulan da
ntli Te iiyelerin adlanna ,Oaterir birin· 
ci liate: 

B. Abdiilhalik Renda (kamutay ba1-
kan1), mare§al Fcvzi <;akmak (gcnel 
kurmay ba,kam), bay Ahmed Onam 
(!spar ta), B. $iikrii Sarac;oglu ( tiize 
bakam), B. Fuad Airah (finans baka
ni), general Ki.z1m Ozalp (Sii baka· 
ni), B. Ali <;etinkaya (bay1ndirl1k ba
kant), B. Ali Rana Tarhan (giimriik ve 
inhisarlar bakam), B. Celal Bayar ( cko· 
nomi bakam), B. Muhlis .£.rkmen (Ta
rim bakam), doktor Rcfik Saydam 
(saghk ve aosyal yard1m bakam), B. 
Tevfik Fikrct Silay (kamutay asba!jka
m), B. Rcfct Camtez (kamutay asba,. 
kam), B. Hasan Saka (parti grup as· 
ba§kam), B. doktor Ccmal Tunca (par
ti grup asba§kam), B. Akagiindiiz (An
kara), B. Avni Dogan (Yozgat), B. 
Aziz Akyiirck (E.rzurum), B. Baha On
gore (Kara), Bayan Bcnal Anman {Iz
mir), B. Ccmil Uybadm (T ekirdai), 
B. Edip Servct Tor (Giimii~hane), B. 
Ahmed lhsan Tokgoz (Ordu), B. Salih 
Kiltc; {latanbul emniyet direktorii), B. 

Emin Asian Tokat (Dcnizli). B. Falih 
Riflu Atay (Ankara), B. Ferid Celi.I 
Giiven (lc;cl), B. Fuad Gokbudak (Ur
fa), B. Fuad Umay Dr. (Kirklareli), 
B. Fuad Ziya Giyiltcpe (Elazjz), B. 
R1dvan Nafiz Edgiien (kiiltiir bakanhg1 
yonetkeri). B. Haklu ~· Erel ( latan
bul), B. ~iikrii ( emniyet genel direkto· 

rii), B. Hali! Nihad Boztepe (Trabzon), B. 
Hamdi Gi.irsoy {Istanbul), B. Hikmet 
Bayur (Manisa), B. Hilmi ()yta!C (Ma· 
Iatya), B. Hiianii Konay (Tokat), B. 

As1m Us (<;oruh), orgeneral Fahrcddin 
altay (birinci ordu genel ispektorii), 
B. Esad Sagay (Bursa). B. Hakkr Ta-

nk Us (Giresun), B. Abdiilhak Fuat 
(Erzincan), B. doktor Abravaya (Nii
de), general Ahmed Yazga (Urfa), B, 

Ahmed Hamdi Dikmen (Konya), General 
Ali F uad Cebesoy ( Konya), general 
Ali Hikmet Ayerdem (Gaziantep), B. 
Ali ~evket Ondersev (Giimii§hane), B. 
Ali Z1rh (<;oruh), B. Ibrahim Grantay 
(Kastamonu}, B. Kaz1m Nami Duru 
(Manisa), korgcncral Omer Halis B1y1k
tay (Istanbul komutam). general Ka
zrm Dirik (T rakya gen el ispektorii), ge
neral Ali Fuad (harp akademisi komu· 
tam), general Fehmi (merkez komuta-
m), general ibrahim (Selimiye tiim ko· 
mutnnt). general Suphi .lst. tlp F. direk
torii), general Tufan (Istanbul tum ko
mutam). B. Muhiddin Ostiindag {Is
tanbul ilbay1), B. Ismail Hakk1 Uzmay 
(Bolu), B. Mahmud Esad Bozkurt (lz. 
mir), B. Lutfi Miifid Oz de~ ( K1r~ehir), 
B. Kemal Ona] (lsparta), B. Behc;et 
Ciinay (Urfa), bayan Bahire Bediz 
(Konya). B. Bckir Kalcli (Gaziantep), 
B. Ber~ Tiirker (Afyon). general d~
tor Beaim Omer Akalm (Bilecik), B. 
Cemal Hiisnii (Bolu), B. Damar Ank
oglu (Seyhan), B. Emrullah Barkan 
(Malatya), bayan Esma Z. Nayman 
(Seyhan). B. Faik Kaltakkuan (Edir
ne), B. Faiz Oztrak (Tckirdai}, bayan 
Fakihe Oymen (lstanbul), B. Fatin Gii
vendiren (Buna), bayan doktor Fatrna 
Memik (Edirne), B. Mahmud Soydam 
(Siirt), B. Mehmed Emin Yurdakul 
(Urfa), bayan Mihri Pektao (Malatya), 
B. Mustafa ~cref Ozkan (Burdur), B. 
Nqid Ului (Kiitahya), B. Nazrm Po· 
roy (Tok.at), B. Necmeddin Sadak (St· 
vu), B. ~ref Aykut (Edime), B. Re
fik Gllran (Bursa), B. Remzi <;mar (S1· 
vu), B. Rugeni Barkm (Samaun), B. 

Sadri Makaudi (Giresun), B. Saffet 
Ankan (kiiltiir bakam), B. ~maettin 
Giinaltay (S1vas), bayan Fcrruh Giip
aiip (Kayaeri), B. Fikri Mutlu (l~el), 
B. Fuad Bulca (<;oruh), B. Fuad Sir· 
men (Erzurum), B. doktor Calip Kah
raman (Bursa), B. Galip Pekel (To· 
kat), B. Hakezcr (Bahkeair). 

.(Alt taraf11umki niihenuzda). 

BERLill OLiMPiYADLARI 
Ilk filmier geldi. Y apilan lriiJat merasimi • Muazzam resmi tcec;itler -

OJimpiyad mqaleainin getirilmesi, ilk miisabakalar ve galipleri 
mqbur Ovens ve sair, ve uir ...• 

Yarmdan ltibaren: 

M E L E K ve I P E K sinemalar1nda 
birden gosterilecektir. 

I BORSA I 
Istanbul 19 Alustos 1936 
.(AK~AM KAPANlf F1ATLER1) 

Esham Ye Tah'flllt 

1st. dahilr 96,25 fJ B. Hamiline 9,90 
Kuponsuz 1933 • Mfiessls 8S,-
iatikraz1 97,- T. C. Merke2 
Oniturk I 23,15,- Bankasi 86,-

• n 21,85,- Anadolu hlsse 26,-
• Ill 22,-,- Telefon 7,50 

Miimessil I 46,50 Terkos 12,50 
• n 45,30 <;lmento 11,40 
• III lttihat detfr. 8,30 

It Bankua 9,90 Sark • 0,70 

(Para (Cek llatlerl) 

Paris 12,04,50 Prat 19,13,64 

Londra 635,25 Berlin 1,97,12 
Nev York 79,12,50 Madrit 6,30,30 
Milano 10,07,37 Beland 34,66,80 
Alina 83,61,33 Zloti 4,22,-
Cenevre 2,43,37 
BrObel 4,70,- Penro 4,25,95 

Amsterdam 1,16,76 Bilkret 107,12,-

Sofya 63,10,t4 Moskova 24,90,64 

Nobetc;i eczaneler 
Bu A~am nobe~ eczaneler ~nlar 

du: 
~i~li: Kurtulu~ caddesinde Necdet, 

Taksim: Nizameddin, Beyoglu: Kan

zuk, Yeni~ehirde Baronakyan, Bostan
ba~nda itimad, Galata: ismet, Ka

Simp~: Vas1f, Haskoy: Hahc1oglun

da Barbut, Eminonii: Hiisnu Haydar, 

Heybeliada: Tomadis, Biiyi.ikada: Mer

kez, Fatih: *hzadcba.pnda Asa!, Ka
ragiimriik: Mehmcd Arif, Baklrkoy: 
istepan, Sanyer: Biiyiikderede Asaf, 
Tarabye, Ycnikoy, EmirgA.n, Rumeli
hisarmdaki eczaneler, Aksaray: Ziya 

NW'i, Be~ikta~: Vidin, Kad1oy: Pazar
yolunda Merkez, Modada Faik isken

der, Uskiidar: Ahmediye, Fener: Def
terdarda Arif, Beyazid: Yeni I.Aleli, 

Kili;iikpazar: Hikmet Cemil, Samatya: 

Yedikulede Teofilos, Alemdar: Anlca

ra caddesinde ~ref Ne~t. ~hremini: 
Ahmed Hamdi. 

BULMACAMIZ 
Soldan saga : 

Gazetemize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizde ne~redilmek iizere 

resmi daireler tarafmdan gonderile
cek ilinlann bundan ooyle y enipos
tane kar,1s10da Erzurum hanmda 
"Turk Maarif Cemiyeti Resmr ilan 
i~leri biirosu Limited ~irketi,, adre
sine ve gazetemizin ismi tasrih edi
Jerek gonderilmesi rica olunur. 

Telefon: 21101 

•---• ~ent -----. 

1 

I 

Di~ Hekimi 

SUAD ISMAIL GORKAN 
Avrupadan gelmi~tir. 

Y eni postane caddesi No. 8 
Tel. 24156 ' 

T aksim bah~esinde 

Bu ak~m 21.45 te 
SIRIN TEVZE, yann 
ak~am 21,30 da biiyiik 
miisamere : 1 - $irin 
Teyze, 2- Orta oyunu 
Kavuklu Ali ve arka~ 
da~Jan, 3 - ElektrikJt 
kukJa, 4 - Monolog. 

AK~AM 
Abone Ucretferi 

SENELIK 
6 AYUK 
3 AYUK 
I AYUK 

Tilrld11• l:cnebt 

1400 k1lnlf 2700 lmrat 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • 

Poata ittihadrna dahil olmayan 
ecDebi memleketler: Seneligi 

3600, elh ayhg1 1900, uc; 
ayliit I 000 kuruttur. 

Adrea tebdili ic;in yirmi bet 
kurutluk pul gondcrmek laz1md1r. 

Cemaziyelahir 2 - RuzuhlZlr 107 
S. lnuak Cane, <>Ate lltindi Aqam Yah1 

r. 8,21 10.14 5,16 9,03 12,00 1,40 
Va. 3,22 5,15 12,17 16,0-1 19.0l 20,43 

2 

1 - Para harcamadan (9) a 
2 - Miilcemmel (3), Nota (2), Bo-

4 
~..._

yun aksi (2) 
3 - Biiyiik ~ (4) Yapraklan :to. 5 

kulu aga<; (5) 
4 - Zaman (2) Vakti gasteren 

alet (4) 

5-And (5) 
6 - Sevimli (5) 
8 - Zannedersem "(6) 
9 - Dinsiz cfranSJZca> (3) Yanar- 10 _ _.___._ ...... __._ __ ...._..&..._ 

dagm !1~klrd1gi (3) 
10 - istanbulda bir menba SU!U ~(7) 

Dahilinln de~ (2) 

Yukardan f4agi : 

1 - italyan yemegt "('7) isim °(2)° 
2 - Meydan (4) Sonuna bir cK> 

koyun bir olsun (2) 
3 - Tadat et (2) ~emek 1~ ku· 

ma~ geren Alet (6) 
4 - SallandJr °(2) 
5 - Hayft. (2) Yata~a serilen :<s>: 
6 - Hayatm1 feda eden .(6) 
'1-Em (4) 
8-0mekj5). 

9 - Parall olan (6) Beyglr (2) 
10 - Sual (2) Klzartma lleti (4) 

GECEN BULMACANIN HALLl .J 

Soldan sap: 1 • Yatak - Kese 2 , 
Eza - Re - Sel 3 - Tente - Arsa 4 - Em "' 
Amca 5 - Re - Irak 6 -~ - Re 7 "' 
MahlO.t 8 - Dik - is 9 - Esalil - Uyu 10 .. ' 
Melftl - ilam. \ 

Yukanlan •it= 1 - Yeter - Adem 
2 - Azamet - ise 3 - Tamr - Kal 4 - Ta
mam - Fa 5 - Krem - ~l 7 - Actkll 
8 - Esrar - Usul 9 - Sea - Art - Ya 10 "' 
ma-Ke-Kum. -



20 t\gustos 1936 

Dti~tiNCELER: 
w 

• 
I R B 

-Birader, ~u ( ......... ) okudun mu? 
-Okudum. 
Yilzilme inanmaz inanmaz bah-ti: 
- ( ......... ) m kitab1 carum. ( ...... ) 

ki.itilphancsine yeni geldi. Ge~en pos
tayla.. 12 frank.. 

- Evet, biliyorum. Ben .onu Rusca
Sllldan okumu~tum. 

Yilzilme yine inanmaz inanmaz bak
tI: 

- Sen bir de Fransizcasmdan oku.. 
- Ni¢n?. Bunun ash Almanca za-

ten. Ha Rw;~a tercilmesini okumu~un, 
ha Fransizca tercfunesini. Yoksa Rus
~ terciimede ya~llklar mi yapll
~? .• 

- Hayir. BOyle ibir ll}ey duymadlln. 
Ama sen yine al okul .•. Tavsiye ede
rim. Harikulft.de ... 

Bundan, meselA, yedi sene once olru
dugum bir kitab1 ille bana bir daha o
kutmak istiyen ahbabm bu isran ne
den?. 

Belki okudugumu unutmu~dur, 
belki, boyle eseri insan slk s1k, tekrar 
tekrar okumalldlr, dil~ililcesiyle mi?. 

Hay1r!. 

DUC DE LANCASTER 
ingiltcre krall 8 inci Edvard cDuc de 

Lancaster> ismile seyahate ~ktl. 
Bu sef er gen~ kral eski bir ananeye 

riayct etti. BUyilk babas1 7 incl Ed
vard'da Bad, Hambourg, Biarrit~ Car
lsbad gibi ~ehirlere gittigi zaman o
tel defterlerine ismini Due de Lancas
ter diye yazdmrdl. 

Bu isim ingltere krallanna be~incl 
Benry'den mlrasb.r. Bc~inci Henry ec
nebi cliynrlarma giderken kendinl bu 
isim altmda tamb.rdl. 

Bu ismi yalmz be~inci Jorj kullanma
m1~tir, ~i.inkil o hi~ bir zaman hususl 
seyahat elmemi~ti. 

Krali~e Viktoryaya gelince, o kadm
d1, Due olamazdl. Balmoral d~esi is
mi altmda seyahat ederdi. 

VAGNER TiYATROSU 

Bayreuth'daki Vagner tiyatrosu 60 
mc1 yihm kutlulayacak. 

Tiyatronun temel atma merasimin
de bulunmu~ olan iki ki¢ hatiralarmt 
anlat1yorlar. Bunlardan birl Miinihte 
fotografc;;1 Hans Brand, otekl de tiyat
ronun mimari Karl Runkuwitz'dir. 

Fotograf ~1 17 ya~mdayken Bayre
uth 'da, garip klyafetli bir adamm bil
yi.ik bir arsada, oradan oraya ko~arak, 
arsanm bazi yerlerlne dikkatli dikkatli 
bakarak dol~tiglnl gorilyor: Bu adam 
tiyatrosunun plft.nlarlnl hazirlayan 
Richard Vagnerdi. 

Tiyatronun Uk ta.,1 22 mayis 1872 de 
aWdl. 0 giln Vagner esld operada. cdo
kuzuncu senfonbsini c;;aldunu~ti. Oy
le asabi idi, .ki iic;; degnek krrdl, masa
smdaki ~elenklerl yere d~tirdil, kon
serin sonunu idare etmek ic;;in de ellne 
kink bir iskemle ayag1 aldl. 

Fakat tiyatrosunun temell attlml.t
tl. Dort sene sonra imparator biriDcl 
Gulllaum tiyatronun kii§ad resmlnt 
yapb. 

T • 
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Bence boyle dil~ililmek bir hiisnil
niyet israfl olurl. 

Sadece, bizim ahbab bana l>Oyle bir 
kitab1 okudugunu anlatmak istiyor. 
Ve sadece l>lzim ahbaba gore kendin
den once bu ki tab1 kimse okumam1~
ur. Ade ta kendisi k~f et~tir bu k1-
tab1. Ve dahas1 var, kendisinden b~
ka da bu kitab1 okuyup anllyacak a
dam yoktur. 

Bizim ahbab bir tiptir. Yani bir seri
nin omegi.dir. Yanl kendisine benzi
yen yiguua cmUn.evver.>in enmuzecl
dir. .. 

Yanl okumaga b~yan ~¢. koym, 
csnnf'la yenl okumaga ba~hyan mUn.ev
ver arasmda ekserlya ~yle blr fark 
vardlr. 

Birinciler okurlar, ogrenirler. Kendi· 
lerl gibi de kendilerinden once de oku
yup ogrenenlerin varllguu gayet ta
bii bulurlar. 

«Milnevver> ise; tabii bir muayyen 
~e~it mililevverden bahsediyorum; U
min kendisiyle bM,layip, kendislyle bl
tecei!ine emindir. Hatta bu emniyetin
de santlmidir de... Orhan Selim 

? 
GlYOTlN MAK.INF.St 

Giyotin makinesi idam makinesidir. 
Doktor Giyotin icad ettigi.nden bu ism.I 
~br. Fakat yanl~. Meger gi
yotin icad edilmeden evvel esasen var
m~ . .Bohemyall bir ressamm 15 incl a
smla yapm1~ oldugu blr tabloda, bir 
idam mahkfununun, giyotin makinesi 
onilnde bekledigl gorillilyor, yalmz ma
kine halatla i§llyor. 17 Incl asll'da da, 
isteyenler, bu makine ile idam ediliyor
larnu~. 

~u hale gore makineyi icad eden 
doktor Giyotin degildir, fakat isml ma
kinf:'ye alem olmu~ ve olmakta devam 
edecektir, nas1l ki, Amerikada Amerik 
Vespiisi.in ismini t~1yor. Tarihin hak
s1zltk1an bunlar. 

AVA GiDEN AVLANIR .•• 

Cava adasmda bilyilk bir av partisl 
yap1hyor. Cavada bulunan ecnebiler 
ava ~klyorlar. Aralannda iki tane de 
HollandalI var ... 

Hollandalllar pusuda av beklerken 
bir gOlgeye ate~ ediyorlar, golge yere 
yuvarlamyor. Av sandlklan yerll bir 
gen~ kl~ ... 

Caval1lar Hollandahlan par~allya
rak Oldilrdiller. 

A~KIN K1JDRETI 

Bu edebt bir roman, romantik bir 
rtlim, bir sevda hik~yesi mevzuu degil. 
Bu BUkre~ten gelen bir haber, blr ha
vadis, olm~ blr vaka. 

25 ya~nda bir gen~ var. Bu gen~ 
bundan on ik:l sene evvel bily(ik bir 
kaza g~yor, hayabm kurtanyor
lar amma, dllini kurtaranuyorlar. 
Gene;; konu~maz oluyor. On iki sene
dir, tek kelime soylemeden ~yor. 

Gecen hafta bu gene, gilzel, amma 
harikiUAde gilzel, blr i¢m su kadar 
giizel bir .laza rastbyor. K1Z1 oyle be
geniyor, oyle seviyor Id dile gellyor, 
on ik1 senedir tutulan dill cOziiliiyor 
ve gUze1 klza 1lAm ~ ediyorr ... 

Orta Anadolu 9ocuk1anm1zm resim vc yazt sahasmdaki kabiliyetlerini is
tanbul gen(;ligine tamtmak iizere Eminonii Halkevinde bir talebe resim ve 
~az1 rnrgisi a(;1lm1~tir. Bu i~e Klr~ehir orta okulu resim ogretmeni S. Ozgilr 
onayak olmu~tur. Sergide hakikatcn iilzel eserler va.rd1r. Yukanda bwtlar· 
<'!.an bir ka~m1 goriiyorsunuz. 

Sahtfe B 

Izmir fuarma T ahtakurular1n1 miidaf aa 
biigiik ragbet var 

Biitiin pavyonlar tutuldu- ed D e V r § ! 
gundan saha geni~letilecek • " 

. istanbul Ticr.ret ve sanayi oaasmm Bunlar1n. cesaret1n ve zekas1 a hayran 
Izmir beynelm1lel fuanndaki mfunessi- I b·r zat ne e I t ? 
11 B. Galip Bahtiyar, haz1rllklar hak- 0 an I r an a 1yor. 
kinda dUn. odaya telef onla malfunat 
Verzn4;tir. 

B. Galip Bahtiyar, istanbul sanayl
cllemin fuarda alacaklan yerlerl tes
bit ettiginden bugiin ~ehrtmize gele-
cektlr. Fuarda mevcud 260 pavyonun 
heps! tutulm~tur. Yeni miiracaatlan 
ka~lamak i~ m~er sahMJnm ge
~etilmesine Iiizum goriilm~tur. 
Pa~on mikt.anmn 300 ii bulaca~ u
muluyor. istanbul Ticaret odasi nami
na fuarda altI pavyon kiral~ ve 
bunlann, ~ehrimizin Ticaret ve sanayi 
hareketlerini gfistermege mii.sald bir 
~ekle konulmas1 i~in 1500 lirallk tahsi
sat aynl~r. Ticaret odasi milstakll 
pavyon a~ak isteyenlerin miiracaat
lanru kabule devam ediyor. , 

Bundan ba~lm istanbuldaki bir~ok 
biiyiik miiesseseler, izmirde bulunan 
~eleri vas1tasile pavyon tuttuklann~ 
dan ~mizin fuara ~tiraki evvelce 
zannedildigmden daha ~ok ~ullii ve 
ge~ olmu~tur. 

Y &§ meyvalar1m1z 
lhracat i§i gelecek seneden 

itibaren halledilecek 
iktisad vekaletinin Yarl meyva lh

racatlru nrttirmak i~ ehemmiyetli 
tedbirler almaga karar vererek bu i~ 
ikincl be~ senelik plana koymas1 pi
yasalarda rnemnuniyetle ka~anml.!1 
ve iyi blr tesir yapnu~tlr. 

Zaten ~diye kadar y~ meyva lh
racma te~ebbtis eden tacirler, bu tir 
lerin sadece hususi miiesseselerin gay
retile bM,anlam1yacagiru 1leri suru
yor ve hiikilrnetin tedblr almasrm bck
liyorlard1. Y~ meyva ihracati i~in 
bir gok tedbirlere ba~ vurulacaktir. 
~ark vilayetlerinde bu maksadla 

yap1lan incclemelerde bilhassa clma 
ihrac1 icin vaziyet milsaid bulunmu~
tur. Ege mmtakasmdaki tetldkler de 
tamamlandlktan sonra tatbikata ge
~ilecektir. 

Fakat bu sene yal!} uziim ihrac1 hu
susunda bUyilk bir faaliyet gfisterll
mesi beklenmiyor. ~ililkii almacak 
tcdbirlerden ancak gelecek mevsim
den itibaren istifade edilecektir. 1~ ve 
Ziraat bankalanmn kurmaga karar 
verdikleri y~ meyva ihracma mah
sus ~irket de o zaman i~e ba~llyacak
tlr. 

lhracat komisyonculara da 
ruhsatname istiyorlar 

ihracat e~yasmm sablmasma tavas
sut eden bir~ok komisyoncular Ticaret 
odasma miiracaat ederek yenl ihraca
tI koruma kanunu mucibince ikendileri
ne rtihsatname verllmesini is~er
dir. 

Fakat kanunda bu ruhsatnamelerin 
yalmz ihracat tacirlerine verilecegi ya
zllJ. oldugundan komi.syoncular hak
kmda yap1lacak muamle kesti.rlleme
~ ve bu hususta iktisad veklletine 
b~ vurulm\J4tur. AIB.kall komisyoncu
lar kendilerinin ibracatla me§gul ol~ 
duklann1, bu itibarla ihracat¢ardan 
farkl.J. muameleye ta.bl tutulmamalan 
lfwm geldigini soylilyorlar. 

Perakende e~ya nakliyat 
tarifeleri 

Deniz nakliye vasitalari idareleri ile 
liman yolcu ve e~ya nakliyat tarifeleri
ni yeniden tesbit etmekle rne~gul olan 
komisyon i~n mtihim kISrmm ta
mamlanu~t1r. Komisyon ~imdi pera
kende e~ya nakliyatmm ta1ifesini ta
yin etmekle m~guldtir. Diger tarifeler
de oldugu gibi perakende ~ya nakll
yatmm da bir miktar ucuzlayacag1 
talunin ediliyor. 

~---

Mangal devrildi, k1zgan yaglar 
bir kadm1 agar yaralad1 

Kiic;;ilk Mustfapa~ada oturan Hatlee 
admda bir kadm dilil mangal i.izerin
de bilyilk bir tencerc ile lfuyruk yag1 
critirkcn birdenbire tencere devlilmi~, 
k1zgm yaglar kadmcagizm i.lzerine dO.. 
killmill!}tlir. Hatice viicudiiniin bir~ok 
yerlerinden yanmak suretile agir yara
lanm1~, hastaneye kaldmlm~tir. 

Ankara 17 - Kedi, kopek sevenleri, 
~ besleyenleri, ~d c;e~id hayvan
lardan h~lanan insanlan gorm~

sfuliizdtir. Fakat tahta kurusu seven 
bir adama her halde rast gelmediniz. 

Bir pastahanede otunn~ gazeteµll 
okuyordum. Yannndaki masada otu
ran dort ki9i hararetli harare~ :mu
~ycrlar. Mevzu hepimizin maliimu 
olan m~ur tahtakuru. Kendisinden 
¢kyct edlliyor. Ederler ya. Mevsim yaz. 
Tahtakurular faaliyette. 

Fakat bu dort ld¢nin i~de ya~hca 
zay1~, gozlilklil bir zat var ki tahtrum
rudan ¢kAyet etmek ~yle dursun bila
kis ondan sita~e bahsediyor. Aley
hinde soylenen sozlere cevab veriyor. 
Bir filozof mi, yoksa hayvanlann hi
maye cemiyeti azasmdan ml oldugunu 
bir ttirlii ogrenemedigim bu adam tah
ta kurunun ne bi¢m mahlUk oldugu
nu, hayat miicadelesindeki mevkiini 
o kadar giizel ve o kadar ikna edici 
blr mantlkla anlabyordu ki gazetemi 
elimden b1raktlffi. Bizimlc (;Ok yakm 
miinasebetler tesis eden tahta kuru
lan daha iyi tanunaya bir veslle ola
cagi i~n sozlerini aynen yazmaktan 
kendimi alamadlm. Gozliiklii zay1f 
zat: 

-.- D~iinililiiz bir kere, diyordu, 
tahta kuru oyle betbaht bir hayvan
dlr ki gidaslnl kendlsinden yilzbinler
ce defa buyilk bir mahlllk olan insa
nm derlslnin altmdan c;lkarmak mec
buriyctlndedir. Bu mlili}kil vaziyet i~in
de karnl111 doyurmak zaruretinde olan 
bi~are tahta kuru blran cesaretini 
kaybetm~, iimidsizlige dii~mcmi~ 
tir. 

Bir toplu igne b~1 kadar kii~ilk bir 
hayvarun dag gibi insaru izac; etmesU 
One biiyi.ik bir cesarettir. 0 insan kl 
bugiln en yirtic1 mahlftklann boynu
na tasma takl.p sokakta dol~tlrmak
tad1r. 0 insan ki tabiatm en bi.iyiik 
Afetlerinc kar~ gelerek as1rlardanberl 
dilnyanm hfl.kimi olm~tur. Fakat 
tahta kuru o minicik, o zerre kadar 
mukavemeti olnuyan nokta halindeld 
hayvan kudretli insarun uykularm1 
kac;1rarak onu ~llchrtmak raddelerine 
getirebilir. Saadetini, huzurunu kac;1-
rabilir. 

Bugiinkii insan kafas1 bir taraftan 
en yilksek medeniyet hamlelcrinl 
bM,anrken bir taraftan da tahta ku
rulara kar~ bilyiik bir milcadele a!f
~tir. Binlerce ~e¢d ila~ar insanla
nn tahta kurular ellnden r;ekdikle
rine bir nihayet vermek i~in lead cdil
mi~ vasitalar degil midir?> 

Masada oturanlardan biri gozlilldil 
zatm soziinii kesti: 

- Canun, dedi, insanlarm bunda 
ne kabahati var? Artlk tahta kurular 
gok cesur mahhlklard1r, ~ok mii~kil 
~erai t i~de kannlanm doyurmak 
mecburiyetindedirler, diye kendileri
ne kanuruzi emmeleri i~in azami sii
hulet gijsteremez yal 

- Dogrudur. Fakat biraz da cesa
rete, zek!ya l!yik oldugu mevldi ve
rellm. Ben hayatta cesarete baylhnm. 
Tahta kurulann bu yti.ksek cesaret
lerinden ~ kendilerine mahsus 
kuv\·etli bir zekfilari vardlr. 

Uzun zaman tahta kurulan ve on
lann garib hayatm1 tetkik etmi~m
dlr. ~en sene oturdugum evde pek 
az tahta kurusu vard.1. Yedi sekiz tane 
kadar bir f?ey. Bunlan oldilrmege bir 
ti.irlli kl.yamad.lm. cBen ~u kadar ko
caman bir adarmm. Biz insanlar i~in
de bile bM,kalarmm s1rtmdan ge~i
nenler bu kadar ~ok iken uc; be~ tah
ta kurusu da benden istifade etsin, 
ge~inip gitsinlcr.> dedim. 

iki sene evvel ge¢rdigim bir has
tallk yiizilnden zaten geceleyin uyku 
uyuyamadl8'tmdan onlarla m~gul 
olmak benim i!!in bir zevk oldu. Maa
mafih bu ikram ka191Smda onlar da 
bu halde kalmadllar, gitgide ~gald.1-
Iar. i~tc bu s1ralarda onlarm kendi
lerine mahsus bir 7.ekala11 oldugunun 
farkma vard1m. 

Mesela gcce mehtap var. Karanllk
ta tahta kurularm beyaz ~19Uf :Uze
rinden bana dogru geldiklerinl goril-

yorum. Yattigun yerden elimi uzatip 
elektrtgi yaklnca <insan> m uyandl
giru ve kendilerini harap edecegini 
hemen hissediyorlar. Derhal istika
meUerini degi~erek sanki benimle 
hig bir al8.kalan yokmu~. onlar sir! 
bir gezinti olsun diye beyaz ~~fm 
ilzerine r;1krm~lar gibi avara dol~ma
ga b~yorlar. ~u hayvarun hayran 
oldugum zekasma bakm. Bah!;enlze 
girmek ilzere parmakllgm onUn.de do-
1~ hlrslZlil, gorilldugi.inu hissedin
cc yapacagi ilk kumazllk da bu degil 
midir?. 

Bazi tahta kurular ise ~ar~afm bir 
klvnntisl i~e yerle~erek derin bir 
uykuda im~ gibi masum bir vaziyet 
al1rlar.> 

Masadakiler hayretie dinliyorlnr. 
itiraz eden yok. Zaytf gozlilklii zat 
Milletler cemiyetinde bir :tez mildafaa 
eder gibi sozilne devam ediyor. 

- zekfilanna diger bir misal: Ben 
miltemadiyen tahta kurulan Oldilr
meden onlarm izacmdan kurtulmak 
~nrelerinl dii~ilililrdfun. Bir giln yntagi
m1 tahta kurulardan tamamen tcmiz.. 
ledikten sonra karyolamm dort aya
gm1 i~inde su bulunan ufak kaplara 
yerl~irdim. Tahta kurular sudan ~ok 
korktuklar1 ve yilzme bilmedikleri i~ln 
karyolanm ayaklanndan tirmamp 
bana gelemediler. ild giln yerlerde te-
1~11 tel~ll dol~tllar. Semiz, tombul 
tahta lrurular kabuk haline geldiler. 
U~uncii gece birden tahta lrurula

nn lSlrmasile uyandlm. Baktlm gene 
dollllu~ar. Acaba nereden geldiler di
ye dU~fulii.rken beyaz ~ar¢m 0.zerine 
tavandan ild. tahta lruru d~tii. Bir de 
duvara baktun Id butiin tahta kuru
lar dizi halinde tavana t1rmamyor
lar. Bir kac; tanesinin bu csrarengiz 
yolculugunu takib ettim. Tavana ~1k
tilar. Tam benim yatagm tizerlne ge
lince kendilerini koyuverdller. Dogru 
yatagm i~ine. 

Cesareti ve zekas1 sayesinde ekme
gmi ta~tan ~1karan, ve gidasm1 temin 
yolunda giri~tigi cansiparane miica
dele bakmundan mekteplerde c;ocuk
lara bir misal olarak g0sterilmesi lft.
zim gelen bu biyare mahlllku Oldilr
mege klyabilir misiniz? .. . > 

Tahta kw'U dostu gozlUklil zat ter
Ier i~inde kalm1~t1. Tahta kuru hak
klnda daha bir c;ok ~eyler soyledi. Fa
kat ben bu kadanm kft.fi gorilyo
rum. Qilnkil ~am eve gittiginiz za
man tahta kurulanm gene eskisi gib1 
cesaretle oldiirmeniz i~in kuvvei ma
neviyenlzin klnlmamas1 lft.zun. 

$.H.R 

Cinili R1ht1m hanmda baz1 
degi~iklik yap1lacak 

Giimrilk idaresinin ~acagi Gala
tada ~nili nhtrm harunda bazi tadilA
ta Iiizum goriilm~iir. Bu maksatla 
te~ldl edilen bir fen heyetl diln ham 
tedkik etmi~ ve yap1lacak tadllAtI ta
yin etmi~tir. Fen heyetlnln verecegl ra
pordan sonra hanm tatiline b~lana-
cakt1r. · 

Mektep tatilinde 

Qocuklara hediye 
" Mekteplerin tatil oldugu ~u zarnan-

larda ~uklann en ziyade sevine se
vine kabul edecekleri aym zamanda 
istifade cyliyecekleri hediyelerin b~ll
cas1 Cografyada ilk ad1m, Tarih ogre
niyorum ve Qocukl-ara cografya klra
atleri gibi clltll resimli kitaplardlr. 
Hele bunlann yanma Gulivcr'in seya
hatleri diye ciiceler ve devler memle
ketindeki hatirat1 ihtiva eden kitnp
tan da ilave edilirse c;;ocuklara emsnl
siz bir hediye verilmi~ olur. Bahusus 
~ocuklanm1z tatn zrunanlannda iyi 
rnalumat ile milcehhez olurlar. Qlin
kU bu gilzel ve sevimli kltaplan ellne 
ulan ~ocuk okumadan hatmetmeden 
birakamaz. Qocuklann bu derece se
vecckleri bu kitaplan mutlaka ahmz. 
Bunlar, sokak v~ bah~e gezlntilerlnin 
haricinde kalan vakitlerde ~ocuklara 
pek bliyilk blrer eglence tc~kil cderler. 



Sahlfe 8 

( 
Izmir ·mektuDlari Ege m1ntakas1nda har

!zmir civar1nda dinlenme . man h~z1rbklar1 ba1lad1 
yeri: y amanlar kampl Bu sen~ b~gday mahsulii ~ok .iyidir, 

~1ft~1 ~ok memnun~ur 
~amlar aras1ndaki kampda istirahat 

edenler baftada dort kilo kazan1yorlar 

,-amanlar kampmdan bir 10riinU, 

lzmir (~)' - Verem miicadele 
cemiyetinin her sene Yamanlar da
tmda 850 rakmunda zayi! ve tebdll
havaya ihtiyac1 olanlara mahsus lrur
dugu kamp, bu sene de a~~tir. Yedi 
yildanberi her sene yaz mevsiminin 
bogucu s1cak giinlerlnde kampta isti
rahat edenler saghk bakumndan mu
him kazan<;lar elde etml~erdir. Ya
manlar dagmda kamp kurulan yerde 
daimi serinlik hie; eksik olmaz. Gece
leri kalm battaniye ve yorgan ortiln
meden sabalu etmek <;ok giic;tiir. 

Bu sene Yamanlar kampma c;1klp 
istirahat edenlerin saylSl 250 yi bul
mu~tur. Ge~en sene 300 ~ ~1knlli}b. 
Bu sene izmirlilerden bir<;ogu Bozda
ga gitmeyi tercih etmi~lerdir. Yaman
larda ya~1yanlar, orasm1 ~enledirmegi 
bildikleri gibi nc~elenmegi de biliyor
lar. Geceleri hafif danslarla salon eg
lenceleri, kampm lokanta ve kahvesin
de toplananlar arasmda hie eksik ol
maz. 

Yamanlarda hayat intizamla gec;er 
\e hcr::::sin, kamp talimatnamesine 
riayet etmek mecburiyeti vardtr. Her
kes kampta saat 23 te yatmak ve sa
bahleyin sekizde kalk:mak mecburiye
tindedir. Geceleri g~ vakte kadar oy
namak ve gezmek yasaktrr. Sabahle
yin zaten giine~ten i<;leri lo.zan c;ad.tr
larda yatmak imkans1zchr. Golgede o
lan <;ad1rlarda kahvalbdan sonra uyu
yanlar ve istirahat edenler ~oktur. 
Kampta elli c;adlr kurulmu~tur. Aynca 
sekiz yerde verem miicadeJe cemiyeti 
tarafmdan yaptinlm1~ seldz oda var
d1r. Bu oda ve ~ad1rlar tamamen do
ludur. 

Sabah kahvaltis1 terayag, beyaz 

DLDNCEYE 

peynir, silt ve marmelAtbr. Marmellt 
yerine bazan ne!is (Yamanlar ball), 
verllir. Kahvaltidan sonra i;:achrlarda 
oturanlar, keslf golgeli ~am aga~Ian
nm altlannda yatarak istirahat eder
ler. 6gle yemegi et, sebze, pilAv veya 
makarna ve meyvadan ibarettir. ikin
di ve ~am yemekleri de ~ok besleyi
cldir. 

Ogle yemeginden sonra herkes yine 
aga~lar altmda uykuya dalar ve uy
kudan sonra gezme fasll ba~Iar. Ka
ratepeye dogru uzanan yolda kol ko
la gezenler, hep bir agtzdan ~arkllar 
soyliyenler oldugu gibi Yamanlar kO
yi.inden getirllen ~eklerle ne~e ic;inde 
yar~a ~1kanlar da goriiliir. 

Kampa iki saat uzakta (Karagol) 
denilen gole gezrnege gidenler bile 
vard1r. Yamanlar kamp1, tam bir istl
rahat ve ne~e ocagi halindedir. Klir 
yapmak istiyenler i~ de vaziyet mii
saittir. Diinyarun ahvaline, siyasl va
ziyete ve teessur verici di.i.~iincelere bu
rada hi~ rastlanmaz. Herkes oraya is
tirahate geldigini dli~i.i.niir ve ona gO
re hafif ~eylerle me~gul olur. 

Bu sene, kamp yollan daha giizel
dir. Yemekler, ge~en senelere naza
ran daha iyi hazirlamyor ve kamp, 
~Ok giizelle~tirilmi~tir. vocuklann ne
~e i~inde etrafmda oynadlklan havuz, 
kampa ayn bir rnanzara veriyor. Gele
cek sene burada bir de yiizme havuzu 
yaptmlmas1 d~niiliiyor. Kampta bu
lunanlar i<;in hamam haline getirilmi~ 
olan bir ~adlrda s1cak ve soguk su 
kurnalan ve banyo k.Isnu vardlr. Kam- , 
pm her tarafma, yakmdaki kaynak
lardan bol su verilmi~tir. 

izmirle kamp arasmda her giin mun-

KA DARI •. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

Klsa blr ~1ghk! .. 
Klz, birdenbire hayklrarak kendinl 

onun kucagma atJ.yor. Ku~fik, esrner 
kollanm boynuna sanyor. Ba!?Iru, 
gogsiinlin iistiine koyuyor. Aghyor, 
heyecanla, sevin~le sarstlarak agl1-
yorl.. 

- Oh bilscniz ¢mdi ne kadar rne
sudum Bedri bey!.. Slz de beni sevi
yorsunuz! .. 

- Kalle Nesrin; kalk, gidelim! .. 
- Peki, gidelirn, art1k gldebiliriz! .. 
Kalklyorlar... iklsinin de gozleri 

dumanll vc dudaklan ti trek... 9am
lnr karanhk birer golge hallnde agir 
ng1r klmild1yorlar ... Uzaklarda keman 
ve kadm seslerl... Elele tutu!?uyorlar ... 
Ne o bir ~ey soyliiyor, ne obi.iri..i .. . Yti
riiyorlarl .. Y1ld1zlar; ~am yapraklan
nm ortt'ilgu toprak yollarm uzerine 
1~k veriyorl .. Yapraklara bnsarak, 
1~klan <;igneyerek agir agir ilerliyor 
ve karanhklann arkasmda kaybolup 
gldiyorlar .. . 

Bir ay sonra !... 
Gu11£>~l1 bir yaz sabalu ... Otelin ta-

Tefrika No: 48 ___ .., 
rnsas1 uzerindeyiz gene ... Deniz, plAj
Iara dogru ilerliyen kayiklarla dolu ... 
Bedri llc Ziya has1r koltuklann i~ine 
gomi..ilmti~ sigara i<;lyorlar ... 
di.iriiyor ... Sesi boguk ve kan!i1k: 

Ziya birdenbire ba~nn Bedriye don
- Bedri sana blr teklifl .. Yann ba

vullanm1z1 Sirtlar, Adadan kalkar gi
. deriz, en iyi ~are bence budur, ka<;

rnak! .. 
- Ziya kendlrnde ka~acak kuvvet 

hissetmiyorum artikl .. 
- Bedri; bu gidi~. korkun~, tehlike

li bir gidi~! .. Dinle bent, blr uc;urumun 
kenannda dol~yorsun, seni ne ka
dar sevdlgimi bilirsin! .. Yapmal .. Bu 
hikayenin so nu bir f acia lle bitecek ... 
Ate~ sagaklan bilsbiitiin sarrnadan 
kac;1p gidelim ... 

- Ate~ ~oktn.n sa~aklan sardl Ziyal .. 
- Korkuyomm Beclri! .. 
- Ben de korkuyorum! .. 
- Buna derhal bir ~are bulmak Ia.-

z1m! .. 
- Gtinlerdenberi bu c;areyi aramak

la me~guliiml .• 

. .... 

Ege mmtakastnda bugday toplamr ve barman ham1lp yaplbrken (koyliiler 
arasmda ~ehirli Jazlar da gortiniiyor) 

tzmir (A~) - Bu sene Ege mm- ~if~ilerin harman siirerken soyledikle-
takasmda bugday tstihsarn.ti, memnu- ri yaruk Fkllar her vakit duyulmak-
niyete deger bir derecede olm~tur. tad.tr. " 
Bilhassa-yay18.larda yeti~n bugdaylar, Bu sene, yayla klsunlarda ~ok iri ve 
lri taneli olarak yet~mi~tir. Kaylil ve bol yeti~n bugdaylara nazaran, ova-
c;ifc;imiz eskisine nisbetle ziraat terak- larda yeti~enler okadar iyi olmam~-
kiyabm ehemmiyetle takip etmekte- trr. Btiytik ve Kii~iik Menderes ile Ge-
dir. ~imdi hic;bir tarlada (kara sapan). diz ve Bakrr ~ay ovalarmm bir kisrnm-
golillmiiyor, !akat buna mukabll trak- da yeti~en bugdaylar, kiic;tik taneli ve 
tOr de yoktur. Klsa bir zamanda: trak- fazla samanlldlr. 
torlerin Tfukiye topraklannda ziraati-

Bugday mahsulli, bu sene gei;en se-
miza fayda yerine zarar verdigi anla- neye nazaran iki mislidir. Mahsuliin 
~~ ve Ziraat Vekaleti, biit~esine a-
yirdlg1 tazrninat tahsisatile evvelce boyle fazla olmas1, fiatlerin di.i~rnesin-
memlekete ithal edilmi~ ve ~m;i tara- den mustahsili endi~ede b1rakmakta-
fmdan kullanllmaga ba~lanm1~ olan dlr. 
traktOrleli toplayarak paralarm1 zi.ir- Son zamanda Ziraat bankas1run, 
raa ooemi~ti. TraktOriin, topragi <;ok bugday fiatlerlni du~iirmemek i~in ted-
derin si.irmesi ve Tiirkiyede geni~ c;if- bir ald1g1 hakkmda gazetelerde gorti-
llkler bulunmamas1, bunlardan zarar len haberler, Ege mmtakas1 c;if«;ileri 
edilmesine sebebiyet verrni~tir. Onun arasmda biiyi.ik mernnuniyetle kar~1-
i<;in ~imdi Tiirkiye c;if<;iler1, bilaistisna lanm1~br. Bu suretle koyliller, kendi 
pulluk kullanmnkta, ve bundan <;ok idarelerine aid rniktan ayird1ktan vc 
memnun bulunmaktadlrlar. ambarlarma koyduktan sonra mi.iteba

Bu sene mmtakada ekilen bugday
lar, hemen tamamen iyi tohumlar se
¢].erek ekildigi i<;in verim iyi olmu~
tur. Yalmz son hafta, harrnanlara yag-
mur di.i~r~~tiir. Fakat zarar yoktur: 
Heryerde, harrnan yangmlanna kar~1 
tedbir almm1~hr. Harman yerlerinde, 

kisini iyi fiatle satacak ve bir miktar 
para kazanm1~ olacaklardlr. 

Ege mmtakas1, poliki.ilti.ir bir mmta
kai ziraiye olmas1 itibarile iiziim vein
cirlerin de iyi fiatle satilacag1 anl~ll
makta oldugundan bu sene koyli.imiiz 
i~in !erah ve saadet senesi sayll1yor. 
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tazam otobi.isler i~ler. Pazar giinleri 
izmirden kampa eglenmek i~in giden
ler pek ~oktur. Kampta isUrahat e
denler haftada dort kilo kazanrnak
tad.trlar. Milyonlarca <;am agac1 i<;in
de kurulan karnpta elektrik cereyam, 
1zmire telefonu ve bir de jandarma 
karakolu vardlr. Her iki giinde kampa 
~lkan dahiliye miitehass1s1 doktor 
Kemal ~akir, kampta bulunanlan s1k.I 
muayeneden ge~irir. Kampa dort 
kaynaktan s1hhi i<;me suyu gelmekte-

- Qare ke.c;maktir bence! .. En lyi 
kurtulu~ vas1tas1d1r kagmak! .. 

- Nereye gidecegiz? 
- Nereyc istersen oraya! .. Herhal-

de Adadan uzakla~hrn ... 
- Yao? 
- ~imdi onu di.i~iinecek vaziyette 

degiliz .. seni o ~abuk unuturl .. 
- Unutamaz Ziyal .. 
Ziya, oturdugu koltugu Bedrinin 

koltuguna dogru blraz daha yakla~
tinyor. .. Ba!?mI ona dogru uzabyor ... 
GOzlerini dikiyor ... 

- Bedri; dogrusunu sayle bana, 
hakikaten c;ok mu seviyorsun bu klz1? 

- Seviyorum! .. 
- Miinasebetinizin derecesi ne? 
- Miinasebetimizin derecesi ne ola-

bllir .. . Dola~1yoruz yalmz!.. 
- Her gun bul~uyor rnusunuz? 
- Bir aydanberidir kl her gecel .. 
- Ni<;in bunu bana soylemedln 

~lmdiye kadar! .. 
- Utamyorum Ziya. 
- Ben den de mi? 

- Hatta kendimden bile! .. 
- Haklism!.. 
Susuyo12ar .. . Ne o bir ~ey soyli.iyor, 

ne obiirii ... Gozleri kar~da bir nokta
ya tak1lm1~ bak1p duruyorlar. Yi.izle
rinde 1zhraplI c;izgiler! .. 

- Benimle evlenrnek istiyor .. Ziya. 
Ziya yerinden firhyor ..• 

dir. Bu kaynak sulannm dereceleri 
2-5 arasmdadir. 

Yamanlar kamp1, bi.iti.in senc c;all
~1p ta lstirahat etrnek istiyenler ic;in 
emsalsiz bir yerdir. Karyola, yatak ve 
her ~cy karnp miidiirli.igii tara!mdan 
verilmektedir. Kampa i;1kmak bir kiil
f et ve zahrnet olmaktan i;1kanlm1~br. 
Biltiin bunlara mukabil kampta isti
rahat edenlerden giinde bir lira alm
maktadir. Ne mutlu, orada 15 gtin veya 
bir ay istirahat edenel 

- Ne dedin, seninle cvlenrnek mi 
istiyor? 

- Evetl.. 
- <;1ldlrm1~ bu klz! .. 
- Diln ak~am o k~dar 1zbraph idi 

ki! .. Kucag1mda saatlerce nglad1. cYa
~mun ku~i.ik olmasma bakmaym, sizi 
mesud edecek kadar i<;imin bi.iyi.idil
giinu, duygular1mm olgunla!?bgnn 
hissediyorum. On be~ giln ic;inde, on 
be~ scnc biiyi..idilm. Kil<;tik, saglam, 
sadlk bir zevce olurum size!.. Yirmi 
ya~mdayrm, siz de ancak kirk ya~m

das1mz. Babarnla annemin arasmda 
da bu kadar ya~ fark1 vardl. Annem 
hala. babarnm hatrras1 ile ya~1yor. 

Oleli 10 sene olmu~. 10 dakika onu 
unutmadl. Anllyorum ki saadct ya~
la degil sevgi ve hi.irmetle y~1yor. An
nem gun olur ki, saatlercc aglar cbeni 
bir glin iizmedi. Allah da onu iizme
sinl > diye islak ve ihtiyar gozlerinl 
gokyiizilne kald1rarak ona haia. dua 
ediyor ... Dcmek ki saadeti ynpan ya~, 

giizellik, para dcgil biisbiltiln ba~ka 
!?eylcrdir. Ben sizde biltlin bu ba~ka 
~eylcri buluyorum, mesud olacagmi1 
anhyorum. Sizi de mesud etmege c;al1-
~acag1m ... Ne olur h ayatlanm1z1 bir
le~tirelim! .,, diyordu. Di.in ak~am bu 
ses bana o kadar munis, o kndar t atll 
geldi ki Ziya! .. 

- Bedrl korkuyorum, bilsbiltiln 
korkuyorum ~mdi, gorilyorum ki, 
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KADIN KO$ESI 

Deniz kostiimleri 

Bir Frans1z terzisi Hantl adasmda 
yerlilerin giydikleri cPareos> lardan 
ilham alarak bu garib deniz kostiim
lerini yapm1~tir. Kostiimler rnanken-

, ler tarafmdan gosterilmi~ ve c;ok ala
ka uyandlrm~br. 
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Diyar1bekir hatt1 
Ergani madeninden 

itibaren hatbn ge~tigi 
yerler istimlak ediliyor 

Diyanbekir (Ak~am) - $imendl
fer hath etrafmdaki arazinin hazine 
namma istimlAkl ic;in devlet demiryol
lan lstimlak miihendisi bay Hulki Dl
yanbekire gelmi~ ve istimlflk rnuame-
lesine ba~lanu~tir. Bu istimlak rnua
melesi Ergani madeninden itibaren 
ve 27, 28 ve 29 uncu k1s1mlan ihtiva 
etmek iizere Diyanbekire kadar de
vam cdecektir. Be~ kilometre viisatin
dc bir ara2i iizerinde kumlan Diyan
bekir istasyonunun arazileri de istim
lake dahildir. istirnlflk edilecek bu 
arazinin uzunlugu seksen kilometre
den ibarettir. 

Bu arazilerin 931 senesi tahrir k1y
meti iizerinden istim18.ki yap1lacak 
~ayed tahrir gormeyen arazi varsa 
bunlann da emsaline k1yascn paralan 
verilecektir. Bu i~leri v:llinin riyasetl 
altmda te~kil olunacak tapu komls
yonu idare edccek ve Iaz1m gelen ka· 
rarlan verdikten sonra arazi sahiple
rinin paralan m:lliyece derhal verile
cektir. Bui~ i~in laz1m gelen ilanlar 
yap1lm1~. hi.ikumet vas1tasile alflkadar 
koylere kadar bildirilmi~tir. Alakadar
lar bu aym nihayetini mliteaklb mii
racaate ba~hyacaklard1r. 

kendinl yava~ yava~ bu i~n makul 
olabilecegini de di.i~i.inrnege alI~tm
yorsun, ayaklarmla f elakete dogru 

ad1m ad1m yakla~bgmm farkmda rn1sm 
bilmem? Dinle beni Bedril.. Sen ben
den daha ~ok okudun, benden daha 
iyi dil~ilniirsiln, benden daha iyi is
tlkbali gormen laziml .. Fakat benim 
bu i~lerde inan ki scnden dahn ~ok 
tecrilbelelim var! .. Ne demek istcdigl· 
ni anhyorum !jimdi, sen bu k1zla evle
nemezsin! .. 

- Ben sana evleneyim mi dedirn? 

- Demedin, ~i.inkil utamyorsun, 
fakat i~in istiyor bunu! .. 

- Ziya! .. 

- Saklama! .. Ben sana k1z karde-
~inden daha yak1mm! .. Bcraber bii
yildtik biz seninle! .. Sevgimiz karde~ 
sevgislnden bile ustiindilr. Saklama 
hislerini benden!.. Bu k1zn sen delice 
tutulmu~n! .. Artik gozlerin bir ~y 
gormiiyor... O gi.ivcndigin me~hur 

iradcn, ~uurun ~imdi bir harabe gibl 
~okiiyc.1r kafanm i<;indel .. Tekrar edl
yorurn, evlenemczsin bu klzla sen! .• 
Bu izdlvac; saadet degil felaket getirir 
ancak sana! .. 19 yn.~mdn bir ~ocugun 
cglencesl, m:iskaras1 olursun!.. 

- Anlnmad1m, ncden rnaskara olu
yormu~um? 

(Arkas1 var) 



, 

I Ademoglu I 
Dikkat ediniz, etrafi kollayiniz, ku

lak veriniz, diplomasi aleminde derin 
bir sessizlik var. Sanki Ren iwaz ediZ
medi, sanki H abe$istanda harb edil
medi, sanki Lokarno yzrttlmadi, sanki 
lspanyada yer yerinden oynamtyor, 
kan govdeyi gotilrmuyor ..• 

Diplomasi alemi yaz uykusunda ... 
<;ok evvelden hazzrlamp ba~lami~ 

olan ispanya ihtilalini bir tarafa bi
rakzrsak, yer yilzilnde kan~ik hi<; bir 
mesele yok; halledilmesi lazim dava 
yok; ihtilaf yok, gilligi~Zi ~ler yok. 
Her yer silt Ziman. 

Diplomasi alemi yaz uykusunda ..• 
Bcynelmilel ticaret yolunda, takas 

yolunda, kontenjantiman yolunda, 
alz$ veri$ yolunda, siyasi milnasebat 
yolunda. Fa$iZmin kommilnizmle, 
kommilnizmin nasyonal sosyalizmle 
hi<; bir anla$mazlzgz yok. Derd yok, 
dava yok. 

Diplomasi dlemi yaz uykusunda ... 
H adiseleri yaratanlarm, mu~killer 

ihdas edenlerin insanlar oldui}u yaz 
gilnleri ne iyi meydana gikiyor. Siya
set miUehasszslan yaz tatili ~n koy
lere, pldjlara <;ekilip istirahate daz.. 
dzlar miydt, ortalikta ne hadise kali-
1/0T ne mil~kill ... 

Hele eylilliln ortalarmi bulalim, 
yaz tatilt bitsin, diplomasi 4lemi yaz 
uykusundan uyansin, gene bin bir 
mesele ile kar~~t.riz ... 

Adem oglu bzkmiyor cidden, ne 
ezilmek, ne hakki ezmekten ... 

Telakkiler 
Tramvay durak yerinde, bir kadm

la bir erkek - kan koca - kavga edi
yorlar. Erkek elini kaldmb, kavga et· 
tigi gen~ kadma bir tokat, bir tokat 
daha vurdu ... 

Tramvayda bu dayaga ~d olan
lar ayaga kalktiJar. 

Ka~larm1 cnnh1zlay1p, pi.iskiirme 
benini kara kalemle karartan bir gen~ 
Jnz homurdandl: 

- Ne bekliyor adam1 tepelemek 
i~in, ben olsaydun goriirdil giiniinii 
o ... 

Ya~b bir bayan, vakur ve azametll 
bit tavirla: 

-Ayip ~ey! .. 
A~ik duran gomleginin yakasmdan 

gogsiiniin penbe teni goriinen uzun 
Sa!(h bir gen~ erkek: 

- A~k tliye buna derler ~! .• 
Vatmanla bilet!(i: 
- Ulan, insan kans1ru sokakta dov

hlez be! .. 

Hay1r 
~ampiyonlarumz, beklendigi gibl, 

olhnpiyadlarda parlak neticeler elde 
edemediler. Beklendigi gibi diyoruz, 
~tinlrii atletlerimiz paras1zdJ. Disiplin
sizdi, te~kilats:rzdl ... 

Hayir, bunlan biz degil, Journal ga
zetesinin muharriri Clement Vautel 
yazJyor ... 

S1k slk. devlet daireJerimizde i~lerin 
agir goriildiigiinden ~ikayet ederiz... · 

Ilayir, bunu biz degi.l, Dimanche 
f11ustre gazetesinin ~undan bundan 
muharriri yaziyor ... 

1 Nisan 
istanbulun kirk giln kirk gece eg

Jencelerinde, miize ve sergiler i~ 
ii:zerine alan arkada~, tesbit ettigi mii
zeleri gezme gi.ini.iniin tatil giini.i oldu
funu unuttugundan, miizeleri gezme
ge gidenler kapJlan kapah buhnu~lar
chr. Bunun iizerine o arka~ gelecek 
Bene iizerine alacagi i~lerin 1 nisan 
giiniine tesadiif etmesini festival ko
mitesinden rica etmi~tir. 
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iNGtLtz KARtKATURU 
- OyunJardan hangisini. seversiniz? 
- Asker oyummu! •• 

- Ahmed tamamile iyil~ti ml acaba? 
- Basta ba.lncJSile n.ikAhlandlgma gore lyil~e~ oJacak! ... 

I En mUnasip yer I 
Birbirlerini seviyorlardl, ~1ld1ras1ya 

seviyorlardi; birbirlerine sanhp op~ 
mek, kucaklal}mak i~in can atlyorlar
dl; ama sokaklar kalabahktl, nereye 
gitseler kalabahktl, issiz, tenha bir yer 
bulallllyorlardl. 

Birden delikanl1mn gOzleri sevin~
le parladl. Akima miikemmel bir ~are 
gel~ti, kucakl~p opii~ecekler, kim
se de bir ~ey diyemiyecekti. 

K1zm koluna girdi, Sirkeci ganna 
gottirdil. 

Her tren kalkacag1 zaman, sanki 
vedala~larmI~ gibi sanhp opii~iiyor-

Kaynana - Bani beni bu sene Av
rupaya yolliyacaktm ... 

Dam.ad - tspanya i~in biletinizi al· 
dun bile ..• 

Koku 
Teyzesi bir kadeh raklyi yuvarla

dlgi srrada r;ocuk geldi: 
- Allah rahathk versin teyze, dedi. 

Teyzesini optu ve nave etti: 
- Sen de babam gibi kokuyorsunl .. 

Bar donU$U 
Barda r;ok g~ vakite kadar kalch

lar. Qlka.rlarken kadm masada eldi
venlerini unuttugunu hahrlad1. Koca
sma: 

- Biraz bekle, dedi. 
Tekrar igeri gircll, masamn usttinde 

eldivenleri yoktu. igildi, iskemlelerin 
altma bakt1, sonra masamn ortiistinii 
kaldrrdl, yere gtsz gezdirirken garson 
geld!: 

- Beyhude anyorsunuz bayan, de
di, kocamz kaprmn onfulde. bekliyor ••• 

lar, biri bir kap1dan trene atlayip obtir 
kap1dan iniyor, bekleme salonunda 
gene bulu~uyorlar ve t>bilr tren hare
ket ederken gene vedala~mak bahane
slle kucakl~lp opii~iiyorlarch. 

Nihayet gar memurlanndan birl 
i~ farklna vard.I. 

Delikanhya sokuldu ve kulagma f1-
slldadl: 

- Tiinelde bekleseniz de.ha iyi ol
maz m1? .. Burada saatte, ii~ ~eyrek 
saatte bir tren kalkar, halbukt tfinel 

iit; dakikada blr kalklyor! .. 

Gene ... 
- Kanm ne zaman bir gfuilltii 

duysa, «Hll'SIZ var!> korkusile benl 
uyandlnr. 

- Ona, hlrsizlar gtirfiltii etmezler 
de. 

- Dedim. 
- l?imdi ne yap1yor? 
- f;!imdi de gtirilltii i¢tmedlgt za-

manlar korkup gene beni uyandtn
yorl.. 

Te$ekkUr 
Karde~inin ogluna bir lira verdik

ten sonra dedi ki: 
- Bu parayi hemen harcama; pa

rasw tutmas1Dl bilmeyen, parasinI 
elinden glkarana budala derler. 

Qocuk amcasmm elini s1kt1: 
- HakklDlz var, bu parayi eliniz

den ~1kardlgmiz i~in te~ekkiir ede
rim I.. 

- Ne giizel, ne giir sesi var ... 
- Neden ~ehir operetinc gondenni-

yorsunuz? 

Sahife 7 

11 inci olimpiyad nasil kapandz ? 

Bir kumanda aksetti, 
sporcular gOziiktiiler 

Sahayi 150 projektor ayd1nlat1yordu. 
Bayrag1m1z1 ta§1yan Nuri be,inci 

olarak geliyordu 
Berlin (Hususi muhabirim1zden) -

Bugi.in gene Berlin galkandi. Sabahm 
daha erken saatinden itibaren halk, 
cllnmek bilmeyen bir akm halinde 
stad Olimpik yolunu tutmu~tu. Yol
larda polis, jandarma te~kilatmdan 

bRt?ka, gen~lik te~ckkillleri, askerler, 
nazi frrkas1 azalan, siyah gomlekliler 
de inzibata memur edil~lerdi. 

Sabahleyin saat ondan itibaren bi
nicilik miisabakalarmm son gilntine 
devam edildi. Saat onda, ogleden ev
vel yap1lan bu miisabakaya bizden 
Sadettin girdi. Miisab:ikay1 hatas1z 'le 

en klsa zamanda bitirmi~ olmasma 
ragmen, bir kavsi nizama muhalif 
olarak kestirme ba~ka bir yerden don
diigi.inden chskalifiye edildi. Ogleden 
sonra, gene konkur ipik milsabaka
lanna devam edildi. Bu defa, Cevad 
Kula, Cevad Gtirkan, Saim Polatkan 
girdiler. Once Cevad Kula ko~tu. 20 
mA.niden ii~iinde hata. yaparak 12 fe
na puvanla 148.6 saniyede ko~tu. Ce
vad Kula, kendisinden evvel ko~n 

butiin rakiblerinden iyi bir derece ile 
birinciligi bir miiddet i<;in aldl. Fakat 
sonrada ko~an rakibler daha iyi dere
celerle, Cevad Kulanm e1inden birin-
clligi ald1lar. -

U~i.incu olarak Cevad Gilrkan ko~
tu. Ba~lang1<;ta 5 manii gi.izel ve ko
layhkla a~tI. Lakin altmc1 maniin 
oniinde huysuzluk yaparak u~ dcfa 
fisttiste atlam1yan hayvamnm yil
ziinden diskalifiye edildi. 

Dordi.incil defa Saim Polatkan ko~
tu. Btittin timidlerimiz hemen hemen, 
her nedense bu ko~ucumuzda idi. Ne 
yazik ki bu timidler de bo~a <;1kti. Saim 
Polatkan, 20 maniden 7 sinde hata 
yapti. Bir hataya 4 fenn puvan alarak 
28 fena puvanla, 140 saniyede kol}tU
~ bu milsabakada iyi derece alama
M41 oldu. Binicilige ait biitiin mtisa
bakalar bittigi zaman ekip itibarile 
bhinciligi Almanlar, ikinciligi Holan
dalllar, ii<;tincilliigu de Porteltizliler al
dJlar. 

Yaptlan konkur ipiklerde Almanla 
Rumen aym zaman ve aym hatalarla 
milsavi bir vaziyette birinciligi, Bel~i
ka ile Amerika da gene miisavi bir ~e
kilde ikinciligi aldtlar. 

Birincilik ir;in Alman ve Rumen bi
nicileri tekrar ko~tular. Alman ve Ru
men gene aym hataJarla miisabakayi 
bitirdilerse de, daha az zamanda ko-

• ~yu bitirmi~ olan Alman, birinciligi 
aldl. 

ikincilik igin ko~an Belc;ika ve Ame
rika binicileri getin ve heyecanh bir 
ko~ yaptilar. BelgikalI h:::.tasiz kosa
rak pek hak.lI olarak ikinciligi, bir Ma
car da ii<;tinciiliigu ald1. 

KAPANMA MERAS1Mi 
Binicilik mtisabakalan bu ~ekilde 

sona erdikten sonra s1ra olimpik se
remonilere geldi. Belki 8-10 defa da
ha Alman rnilli mar~m1 dinledik. Bu
giin belki 175,000 i bulan seyircilerin 
hep bir ag1zdan soyledigi Alman mar
~' stad1 inletmek degil, muhakkak k.i 
bir defa daha titretti. 

ilk olarak, ~ere! tribi.iniintin kars1-
smda yer alrm~ 3000 ki~iden miirek
keb koro heyetinin ~alrugi giizel bir 
par~ayi dinledik. 

Binicilik miisabakalanmn saat 18 e 
kadar bitmesi laz1m gelirken, karanh
ga, saat 20 ye kadar uzainI~ olmas1, 
kapanma mcrasiminin gece olmasma 
sebep oldu. Merasim, 150 projektorful 
aychnlattig1 nurani bir r;er~eve igin
de gegti. Bir Alman zabitinin vakur 
bir kumandasile, stadm garp kap1sm
dan ellerinde mensub oldugu mille
tin bayragrm ta~yan sporcular go
ziiktti. 

Sporcular ellerinde bayraklar oldu
gu halde, tek sira halindc yi.iriiyorlar
dl. En onde Alman, arkasmdan Ame
rikan, be~inci olarak ta bizim bayra
gim1z geliyordu. Btitiin spnrcuJ.ttr, Ai
man spor na.zmntn giircl?lerin yapll
dlf;l Doyc;land Hallede verdlgi ziyafete 

davetli bulunduklal'l ir;in, milletleri 
bayraklan ta~1yan, hirer sporcu tem
sil ediyordu. Tek srra halinde ilerliyen 
sporcular, Hitlerin oni.inden gec;erken 
bayraklanm egiyor, l?eref tribtinii kar
$Ismda yanyana diziliyorlard1. Bayra
gm11z1 giire~gi Nuri fa~dl. En arkada 
da Yunan bayrag1 bulunuyordu. 

Sporcular bu ~ekilde dizildikten son
ra, gene aym Alman zabitinin ku
mandasile biiti.in scyirciler ayaga 
kalktilar, stad duvarlanrun list kena
nnda bulunan biltun bayraklar yan 
indirildi ve balk bir dakika, olmii~ 
sporcularm ruh.lanna hiirmeten sti
kut etti. 170,000 den fazla insarun dol
durdugu bu yerde. bu stikut hakika
ten goriilmeye seza bir f?ey oluyor. 

BAYRAKLARA~ELENKLER 

TAKILIYOR 
Sukut bittL ~ref tribiinu altmdakl 

kap1dan 51 gen~ Alman kIZI, iki sira 
derin kol halinde c;1karak hirer birer 
51 milletin bayrai?;l ontinde yer aldl· 
lar. Verilen bir kumanda ile de elle
rinde beraberce getirdikleri ~elenkleri 
onlerindeki bayraklara takblar. Arbk 
merasim daha. heyecanh bir l?ekil all
yordu. 

Beynelmilel komite reisi Her Bay, 
bayraklarm arknsma konmu~ kiirsiye 
c;Ikarak, olimpiyadlann bittigini, ken
disinin olimpiyadlan kapatmak ~ere
fine mazhar oldugundan bahtiyar bu
Iundugunu soyliyerek olimpiyadlan 
kapatt1. 

Bu s1rada, stad Olimpik yakmmda
ki meydana konmul? -ti~ sabra batar
yasmm att1gi toplarla heyecan bir kat 
daha artt1. 

Bu top ati~lari s1rasmda, stadm 
gnrp kap1s1 onilndeki direkte on bes 
gundi.ir as1h bulunan olimpiyad bay: 
rai?;l, ii~ Alman bahriye askerinin eli
le yava~ yava~ indirilirken, gene on 
be~ giindtir bilafas1la yanmakta olan 
olimpiyad me~alesi de hafif hafif son
dti. 

Bay1·ak indikten sonra, direk dibin
de bulunan 5 Alman genci, bayragin 
kenar ve u~lanndan tutarak gayet 
yava~ adunlarla evvela sahanm orta
sma, oradan da zaviyei .kaime l?eklin
de donerek gene aym yav~bkla kap1-
ya dogru ilerliyerek gozden kayboldu
lar. 

Onlar bu ~kilde ilerlerken btittin 
projektOrler de tizerlerine ~evrilmis 
bulunuyordu. Bu seremoni bu ~ekil: 
de bittikten sonra, sahanm ~ark kap1-
s1 oni.indeki btiytik tabelada, ilk olim
piyadla, son ve gelecek olimpiyadm 
nerede yapild1g1m ve yapilacagim bil
diren ~u yaz1 ve rakkamlan gordiik: 
1896 Atina, 1936 Berlin, 1940 Tokyo .. 

Bu yaz1larla beraber, t::i.belamn i.is
tiinde bulunan sere! direklerinde de 
ilk olimpiyadl yapan, olimpiyadlar 
banisi Yunan bayragi ortada oldugu 
halde, sagmda bu seneki olimpiyadl 
yapan Alman b:iyrag1, solunda da 
1940 olimpiyadlnrnu yapacak olan 
Japan bayragi yiikseliyordu. 

TOKYOYA DAVET 
HoparlOrden bir ses ytikseldi: 
«Dilnya sporculanm 1940 da Tokyo

ya davet ediyorum.> 
Bu sozii Japon ba~ delegesi soyledl. 

Arb.k seremoni tamamen bitmi~ti. Staci
yomu dolduran binlerce insnn, stadm 
yiizlerce kaplSllldan pek az zaman 
i~inde bo~amverdi. 

f?imdi stadm i~inde matemi and.Iran 
bir sessizlik var .. zavall1 stad! Dinlen, 
r;ok yoruldun .. biz de dinlenecegiz, biz 
de yorulduk. Sana. Allaha ismarladllr.. 

Ahmet Adem GOgdibn 

Beyoglunun merkez yermde 
)'erzi, moCla atelyeai, &ldot ··~ 
yazihan!!Si vey• ikametglh 

olmaga elveri,li Clort oCla, mutl~ 
ve banyoyu havi bir daire kirahktt'l. 
lstiklal caddeai (~1k) ainemas1 kar~ 
~ismda l 5 6 numarah clstiklal apar .. 
hmant ltao1c1sma murac::iat. 
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Cebeliittar1k bogaz1 ve Cebeliittar1k nas1l bir yerdir? 
Buradaki lngiliz istihkamlar1 ne haldedir? 

Rabe~ meselesi rnilnasebetile Akde-
nizde ~lkan gerginlik ve ispanyadaki 
dahlli harp Cebeliittank bogazmm 
ne kadar miihim oldugunu bir kere 
daha ispat etti. Akdenlzdeki gerginllk 
esnasmda ingiltere daimi donanmaslD.1 
Siiveyl? kanahrun agzmda ve {ana va
tan) donanmasm1 da Cebelilttank 
bogazmda tah~d ederek bu ig denizin 
1ki ba{iml tutmu~tu. Bu suretle s1rt 
.\kdenlz devleti olan italya bu denlz
de her an mahsur denilecek bir mev
kie getirilm~ti. ingiltere ,zecrl tedbir
lerde gok ileri gitmegl kndi politika
sma ve hayati menfaatlerine uygun 
bulsayd1 ~ilphesiz Akdenizin her 11d 
agzm1 kapatarak italyayi bogmaga 
muva!fak olacakt1. 

ispanyadaki dahili harp ingiltere
nin Cebeli.ittank bogazmdaki mevkii
ni muhtcmel bir tehlike kar~nda 

bulundurdugundan biiti.in cihan poli
tikas1 bu dahili harbe f evkelade eh em 
mi yet vermektedir. 

Cebclilttank, diger adile, Septe b<>-
1-azmm iki sahili tamamilc ispanya
nm elindedir. Yalmz bogazm Akde
niz cihetinden olan medhalinin is
panya sahilindeki Cebelilttank ismin
deki kayahk burun ile 380 kilometre 
murabbamdaki Tanca beynelmilel 
mmtakast ispanyaya ait aegildir. 

Kayahk Cebelilttank burnu, ingil
terenindir. ispanyadaki dahili harbe 
i~tirak eden her iki taraf m da mall 
ve maddi cihetten gayet bitgin bir 
ha.Ide bulundugu muhakkaktir. 

Her lid taraf mevkiini kuvvetlendir
mek ve memleketin islerini diizeltmek 
'c;in haric;ten kiilliyetli para almak za
rnreti kar~lSlnda bulunuyor. Bu malt 
ve maddi yardlllla gosterilecek yagl1 
ve ehemmiyetli kaqalik, ancak Cebe· 
ltittnnk bogaz1 sahilndeki yerlerdir. 
Bu yerlerde verilecek siyas1 ve iktisa· 
di ve bilhassa arazi imtiyazlan Avru
oadaki herhangi devleti itma edebl
Ur. 

Bogazin gerek ¢ma1, gerek cenup 
sahilinde ecnebi bir devlet iktisacll 
ve siyasi bir mevki temin edecek olur-
3a Cebelilttank bogazma ve Akdeni
zin biiyilk kap1sma sahip ve hakim ol· 
makta ingiltercye blr kuvvetli ortak 
~mi~ olacakt1r. ingiltere ise boyle 
bir ortakhga tahammill edemiyece
ginden ispanyada olup biten ~lerc 
her devletten ziyade alaka gostermek
tedir. 
DUNYANIN EN l\IOOiM BoGAZI 
Cebelilttar1k dilnyanm en milhlm • 

bogaz1d1r. Her sene buradan takriben 
7000 vapur gecmektedlr. Bunlann 
umumt hacml 27 ,000,000 ton tutmak· 
tad.Ir. 

{Kadiks) in cenubu ~rklslndeld 

Trafalgar burnund.an ba§byan boga
zm uzunlugu 60 kilometredir. Bofazm 
Trafalgar bumunda gen~ 43 kllo
metredir. SOnradan prka dogru d&r-

f 

Cf8UUTTA Rll~ BOGA%1 

Cebeliittar1k boganru ve tngilizl erin elinde bulunan CebeliittankJ 
gosterir harita 

l~rak ge~llgi Tarlfe bumunda 14 
kilometreyi bulmaktachr. 

Sonra §8.rka dogru tekrar ge~le
mektc ve Cebelilttankm rniintehasi 
olan Avrupa noktasmda 23 kilomet
reye balig olmaktadlr. Cebelilttankm 
tam kar~ISmda ispanyanm Sebte rnils
tahkem mevkii bulunmaktad1r. 

Cebcliittank bogazi girintlli ~kmtl· 
11 olup burada muhtelit kor!ezleri var· 
dlr. Bunlardan en milhlm ve en biiyilk 
olanlan Tanca, Sebte ve Elcezire kor· 
fezleridir. 

1869 .senesinde Silvey~ kanalmm 
ac1lmasI iizerine Cebeltittank bogazi
mn ehemmiyeti son dereceyi bulmWi
tur. <;ilnkil bu knnalm ac1Imaslle Av-
1upa ile Hindistan arasmdaki deniz 
yolu 13 ila 17 giln klsahm~tir. 

iNGiLTERENiN \' AZiYETl 
ingiltere denizde hakim bir cihan 

devleti oldugundan Ccbeliittank mev
kilni yalruz istihkamlar ile tahklm ve 
komilr ve benzin depolan ve doklar 
ile techiz etmekle kalmayip bogaz cl
vannda herhangi ecnebi bir devletin 
nilluz ve mevki sahibi olmamasma 
son dereccde dikk:at etmekteJllr. 

Bunun i~in ingiltere ispanyamn ~l
mali Fasta yerle~mesi igin daima te~
vikte bulunm~tur. 

Cebelilttankm kar~1smdaki Sebte 
1580 senesindenberl ispanyarun bulu
nuyor. Buradan ispanya ~irnali Fast 
zapt ve istlll etmege call~yordu. 
1912 senesinden 1933 senesine kadar 
devam eden asked harekattan sonra 
ispanya ~imali Fasa yerle~mi~tlr. Bu 
suretle ingiltere Fransarun CebelUt
tank bogazina sarkmasma mAnl ol
m~tur. 

Bogazin garp medhaline hA.kim 
olan Tancada da ingllterenln zoru 
iizerine sekiz devlet tarafmdan idare 
olunan beynelmilel bir nokta vU.cude 
getirilmiftir. 

ispanya. zayif oldugundan ingilte
re kendisinden Cebelilttank bogazma 
askeri ve siyasi clhetten hfildm bir 
mevki temin etmi~tir. 

CEBELtlTTARIK NASIL BiR 
YERDiR? 

Bu mevkiin iissii Cebelilttank miis
tahkem mevklldir. Cebeliittank cenu
ba dogru uzanan kayal.Ik blr yanm 
adaclk yahut bir burundur. Kayall
gm yilksekligi 400 metredir. 

Bu kayahgm ~imalinde tspanya 
hududunu te~ eden ia Linea ba
takhgJ. vardJ.r. Cebelilttank kayallgt 
~imale dogru 700 metre yiiksekligi 
bulduklan sonra batakllga dogru dik 
bir ucurnm te~kil etmektedir. ~ark 

taraf1 da boyledir. Cenuba dogru ise 
kayallk tara~alar te~il ederek al~al
dlgmdan pek dik degildir. Garp tara
f1 Elcezire korf ezine dogru taragalar 
ile inmcktedir. 

Adanm cenup sahill bir bucuk ve 
~imal sahili 'ilg kilometredir. Dilzlilk 
olan f?imal sahillnde Cebeliittankm 
harp vc ticaret llmanlan bulunuyor. 
~ehrin niifusu 25,000 ki~icllr. ingi

llz muha!aza kuvveti 3500 k~dir. 
BOGAZDAKi 1STiHKAl\lLAR 

CebeH.itlankm yeni istihkamlan 
knyalnnn tcinde oyulmu~ bulunuyor. 
~imal tarafmda 1300 metrelik serbest 
bir ate~ sahas1 varchr. 

Kayabgm gayet ag1r ve uzun mesa-
• fell toplan blr t.ara!tan 23 kilometre 

uzaktaki Sebtc mevkil miistahkemini 
ve bir taraftan da Elcezire korfezinin 
agziru tutmaktad1r. Ynni bu toplar 
ate~ ederek hem Akdenizin bogazim, 
hem de Elcczire korfezinin agzrm ka
patabilirler. 

Her taraftan ihtlyat askerler ve le
vazim ve muhimmat i~ yeraltmda 
magaralar oyulmu~tur. Yeralti yolla
n ~rk ve garp cephelerinl birle~lr
mektedir. Cebeliittanktaki bilyiik ve 
kuvvetli projektorler biltiin gece bo· 
gazi ve Elcezire kor!ezini aydlnlat
maktad1r. 

ingiltere Cebelilttariktaki hftkiml
yeti sayesinde bogazi her zaman ka
patarak Akdenlzde sahlli bulunan bii
tU.n devletleri uzaktan abloka edebi
Ur ve bunlann Akdenizin haricl ile 
muvasalasJ.ru kesebilir. ingutere ital
yanm ve Fransanm ve diger Akdeniz 
devletlerinin kuvvetlerini bu denize 
bkadlktan sonra (ana vatan) donan
ma.sim hartcte serbestce kullanabllir. 

ingiltere Cebelilttank bogazma hft.
kim olmakla Akdenize h~kim bulun
maktad1r. Bu nilfuz ve hakimiyetini 
ya kendi kuvveti yahut b~ka devlet
!erln miizahereti ile icra eder. Fakat 
1nglltere Cebelilttank bogazi ilzerin
deki hakimiyctini knybettigi giln bi.l
tU.n Avrupadaki slyast nilluz ve htiki
miyetine veda cdecektir. Bunun igin 
biltUn diinya ve bahusus ing1ltere :is
panyadaki hfidiseleri son derecede alA.
ka :ve ehemmiyet ile taklb ediyor. 

Cebdiittanktan bir iOrii nilf vo lngWs filOIAI · · M. F. T. 
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Haftabk borsa ve piyasa 
Esham borsas n a biiyiik bir faaliyet 

var. Milli esham yiiks liyor 
Ge~en hafta oldugu gibl bu hafta 

icinde de, borsa koridorlannda kesif 
bir kalabahk goze carp1yordu. En cok 
muamele goren tahvillerin b~mda, 

Cumhuriyet Merkez bankas1 tahvillerl 
bulunuyordu. Evvelce de yazdlguruz 
gibi, son zamanlarda Merkez bankaSI 
tahvlllerine piyasada btiylik bir rag
bet vardlr. Evvelki giln son fiat 90 
lira idi. Halbuki bir k~ ay evvel, Mcr
kez bankas1 tahvillerl 67 iizerinde 
durmaktaych. 

Son zamanlarda fiatln bu seviyeye 
~lkmasma sebeb Mcrkez bankasmm 
bu tahvillere ~ok lalz vermesinden ileri 
gelmektedir. Pck tablt olarak piyasa- · 
da ~ok gellr getiren kA~tlarm kly
metleri de o nisbette artar. Bu sene 
beher tahvile 6 lira 25 k~ temettil 
verilmil?tir. Borsada bu nisbette te
mettii tevzi eden esham pek yoktur. 

Merkez bankas1 tahvillerinin yUk
selil?inde Montreux konferansmdaki 
siyasi muvaf!aklyetlerin de tesiri ol
dugu ~ilphesizdlr. Tilrkiyenin siyast 
sahalardaki muvaf faklyetlerinin dev
let eshanu iizerine tesir yapacag1 in
kar edilemez. Fakat hakiki sebeb, yuka
nya yazdl~m1z gibi, bu tahvillerin en 
kArl1 tahvil olmas1chr. Bu yilzden kil
~iik tasarruf eshab1, paralann1 bu kly .. 
metll kR.gltlara yatirmaktadJ.rlar. 

Uniti.irk i.izerine, istanbul borsasm
da muameleler artmaktadlr. Bilhassa 
ikl numaral1 ilnitiirk fiatleri daha 
yilksektir. Paris borsasmm tinitti.rk 
iizerine cok muamele yaphgma dair 
malfunat yoktur. Paristen biitiin haf
ta i~inde 190 frank gibi aym fiat gel
mi§ti. Bu da gO.Steriyor ki, iiniUlrk 
iizerine en ziyade istanbul borsasm· 
da il? gorillmektedir. 

Anadolu demiryollan tahvillerl ilze-
rine dikkate deger ~ler olmu~tur. 

Anonim ¢rketlerin hisse senedlerin
de ge~en haftaya nisbetle mfiltlm bir 
fark yoktur. 

PiYASADAKi Ul\IUMI VAZ1YET 

Gegeu haftaya nisbetle biiyiik bir 
!ark vardlr. Her sene oldugu gibi s1-
caklar yiizilnden bazi mallar iizerine 
olan talepler azdlr. Bu mallann ba
l?lnda yumurta bulunmaktachr. ihra
cat~llar yalmz Alman piyasalartle alA· 
kadardJ.rlar. Fiat, g~en aylara nisbetle 
du~kilndur. Bugday piyasasmda ge
~en haftaya nisbetle bilyiik blr f ark 
yoktur. Almanyadan sert bugdaylar 
iizerine talepler b~lanu~tJ.r. ihracat 
i~lerile Ziraat bankas1 me~gul olmak
tndir. 

Tiirkiye - italya ticaret anl~mas1 
milzakeresi uzadlg? 1~ln, italyaya bug
day ihracah b~amam1~tir. ttalyadan 
en ziyade arpa istenilmektedir. Bir ~ 
italyan firmas1, arpa ihracat tacir· 
lerile anl~Illl§tlr. 

Ti!tik piyasasmda ge~en ha!taya 
nisbetle blr !ark yoktur. Biltiln bir 
hafta icinde 450 balyaya yakm ihra
cat olmu~tur. Allc1lar arasmda. Al
manya bulunmaktadlr. Sovyet Rus
ya ticaret miimessilligi henilz nfunu
neleri tetkik etmekle m~guldilr. Fran
sadan talep yoktur. 

Afyon piyasasmdaki vaziyet ~u bir 
ka.c satirla izah edllebillr. Ziraat ban
kas1 koyliiniin elindeld malm mikda
nm tesbit etmektedlr. Bu t., blttikten
sonra uyui;;turucu maddeler inbi5ari, 
miibayaata b~llyacaktir. Maamafih 
kilguk miistahsillerin ellnde afyon 
aramaga liizum yoktur. Vaziyet icabt, 
borglu mevkllnde kalan ldigiik miis
tahsillerin ~imdiye kadar ellnde af. 
yon sakl1yacaguu dil~ek hata
drr. Bu seviyedeld kOylilniln ellndeki 
mal, daha mevsim b~mda tilccar, 
tefeci, ve komisyoncu gibi uzuvlarm 
cline geg~tir. 

Fmd1k ticaretinde biiyiik fun.idler 
vardir. Bir iki hafta evvel de yazchgi
m1z gibi, ispanyadaki dahilt muhare
beler, ispanyanm ch~ ticaretini tama
mile felce ugra~tI.r. Bu yilzden, 
Tilrkiye !mdtk ihracatmm artacagma 
dair i.imidler tahakkuk etmek-tedir. 
Fmd1k ihracat tacirlerinin kar~lan
na ~J\tan bu firsattan istlfade etme
leri lazlllldtr. 

Zeytinyag fiatlerinln nasil istikrar 
peyda edecegi heniiz belli degi.ldir. 
Fiatler ge~en haftaya nlsbetle iki ku-

~ dtilimili}tiir. Yani ekstra ckstra 
yaglann kilosu toptan 58 ku~tur. 
Bakkallarda ayru cins yaglar 70 ku
ru~tan a~agi degtldir. Alakadarlann 
tahmin ettigme gore, fiatler biraz da
ha dil~ecektir. 

YA~ l\1EYVA iHRACATI 
Her sene y~ meyva sezonuna gl-

1ildigi zaman ya~ meyva ihra~ edile-
ceginden Slk Sik bahsetmek bir adet 
hallne girm~tir. 

Hatta., bazi gazeteler, y~ meyva 
ihracatmdan gayet mtibalagal1 bir su
rette bahsederken, bu yiizden, mem
lekete 15 rnilyon lira girecegini iddia 
etm~lerdir. i~n pratik tarafm1 tet
kik edecek olursak bugiinldi nakliye ta
rifesi ~eraiti dahilinde, degtl 15 mil
yon lirahk bir kac yiiz bin .lirahk bile 
ihracata imkan yoktur. Bir meyva ta
ciri diyor ki: 

- Koylilden y~ meyva alsak bt "', 
bu nakliye tarifelerile ihracat yapma
m1z ~tiphelidir. 

Meselenin her i;;eyden evvel, tarife 
rneselesi oldugu kuvvetle iddin edil· 
mektedir. Halbukl ~imdiye kadar yru; 
meyva ihracatI. lgln, ama!aj meselesl 
pek miihim bir i~ olarak ileri silriilu
yordu. Son tecrubelcr tarifelertn da
ha chemmiyetli bir mesele oldugunu 
meydana ~tkamu~ttr. Tarife i~lertni 
tetkik eden miltehaSSislann bu mese· 
le ilzerinde durmalan 10.zimd1r. 'Yw;J 

meyva i~inde, tarif e meselesi, yalniz 
ihracat igln def,rfi, ig pazar ig.in de 
halledilmesi la.zim gelen bir mesele-
dir. I 

Y~ meyva ilzerine tarifelerln tesi
rine §U misali bulmak kAfidir. Afyon
karahisanndan kilosu 8 kuru~a sat1-
lan Vi~ne, istanbulda 20 kuru~ sattl
maktadJ.r. Aradaki fark neden ileri 
geliyor? Vi~eyi 8 kuflll?tan 20 kuru
~a ~1karan sebebler nelerdir? EvvelA 
bu meseleyi halledelim. Yani Afyonda 
8 kuru~a sal1lan vi~neyi burada ucuz 
yiyelim. Sonra ihracat i~lerini d~O.· 
niirilz. A. O 
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20 Agustos 936 Per~cmbe 
istanbul - 18 Dans musikisi (plak), 

19 Haberler, 19,15 Muhtelif plftklar, 
20 S1hhi konferans: Dr. ibrahim Zati 
Oget tarafmdan, 20,30 Stildyo orkes
tralan, 21,30 Son haberler, saat 22 den 
sonra Anadolu ajansmm gazetelere 
mahsus havadis servisi verilecektir. 

21 A~'llstos 936 Cuma 
istanbul - 18 Operet parcalan 

(pH1k), 19 Haberler, 19,15 Muhtclif 
piaklar, 20 Halk musikisl {plak), 20,30 
Stiidyo orkestralan, 21,30 Son haber
ler, saat 22 den sonra Anadolu ajanS1-
run gazetelere mn.hsus havadls servlsl 
verilecektir. 

Bu yttkada'n1n 
temiz haval1 ve 
gfizel manzarah 
yerinde satihk 

EV 
Biiyiikadada .Nizam cihctinde 
~ i~de en temiz JutTalJ. ve 
en miikemmel manzarah bir yez
de biiyiik bah~eli, gmij tara~h, 
~i ~t boyalI, m~mba do~U blr 
ev sabbktu. 7 oda, banyo, akar 
soguk ve Steak su terttbatl, bol 
suyu, bina dl~da aynca mutfak 
ve a~~l odas1, iiQ bin metreye ya
kln ~i~ek vc ye~ bah¢Ieri, bin 
kok kadar yeti~~ bag., bir tok 
ye~ aga~lnn vardir. Fazla W~l
lat i~in (Ak~m) gazetesi ilan me
mum Nureddine mi.iracaat. 

Telefon: 24240 

lstanbulun en giizel 
sayfiyesinde iyi bir yer 
sahibi olmak isteyenler 
i~in miistesna bir nrsat! 



20 Agustos 1936 

S~ray ve ~alb>o&nnnnn n~ y«lzlUJ 
Yazan : SOLEYMAN KANl fRTEM - Terciime iktibas hakkt mahfuzdur - Tefrika No. 738 

Abdiilhamidin siiriincemede b1rakma siyaseti 
bu defa da devlette yeni bir rahne a~m11t1 

Rusya el~isi Zinoviyef hiikiimetin .. 
den aldlgt emir tizerine Bab1Ali nez
dinde tesebbiiste bulunarak (Bab1Ali-

' ce ittihaz olunan kararlar haklo.nda 
lradenin suduru gecikmesinden Os
manh devleti igin agir m~killAt Qlka
cagi} yolunda bir tehdidde bulundu. 

Abdiilhamid art1k iradesini vermek
te tabii taalliil gasteremezdi! 9 te1?rini
sani gunu ak~arm iradeleri tazam
mun eden evrak Fransa sef are tine 
gonderildi. 

Bunun iizerine iki hiikl'.imet arasm
da siyasi miinasebetlerin iade edil
memesi ic;in bir sebep kalmadI. 

Bab1ali Fransa sefaret milste~an 
Bapsti ve Fransa htikumeti Paris Os
manll scfarcti miiste~an Nabi beyi 
maslahatgiizar olarak tamd1lar. 

iki htikumet arasmda siyasi miina
sebetler b~ladI. Fransa kabinesi Vis 
amiral Caillarda emir verdi. 0 da 
Midilliyi tahliye etti. 

Bundan sonra kapitiilasyonlar ikti
zasmdan olarak ilk evvel Almanya, 
sonra Rusya ve ingiltere devletleri 
Fransaya yap1lan mi.isaadeden istifa
deye ~itab ettiler; Osmanh diyarmda 
a<;Ilm1~ mtiesseselerinin kanuni mev
cudiyetlerini Bab1aliye tamttilar. Mu
tevehhim Abdillhamidin taallill ve su
rilncemede brrakma siyaseti bu def a 
dahi devlete yeni rahne a~maktan 
ba~ka bir ~eye yaramad1I Bir diplo
masiye mii.dahale ettlrmeden mesele 
halledilmil? olsaydl ~iiphe yok ki ha
zine biiyilk istifade etmi~ olurdu. Dev
let son tazyiklere ugramazd1. 1900 de 
alacakl1lar bir sene sonra elde ettik
lerinin yansma razi olurlardl. Hiikt1-
metin siiriinceme siyaseti kendisine 
bir ka<; yiiz bin lira zaran intac etti. 
Bundan maada ba1?ma ba~ka devlet
lere dahi misal te~kil edecek bir badi
reyi de davet eylemi~ oldu. (1) 

Burada istirdaden ~u garibeyi zik
redelim: Pariste Figaro gazetesi Os
manh elc;isi Munir bey aleyhinde yaz
dlg1 bir makalede - 16 eyliil 1901 niis
hasmda - Mi.inir beyin son buhran es
nasmda hi.ikUmetine mukavemet tav
siye eyledigini ve Delkase ile miilaka
tindan aldig1 intibaa gore (Fransanm 
hi<; bir ~ey yaprmyacagm1, vakit ka
Zamlmaktan ba~ka bir fjey 1A.z1m ol
rnadigim bildirdigini) yazm1~ti. Ga
zete bu makalesine (mesele elbette bir 
suretle hallolunacakt1r. Fakat kapan
chk.tan sonra Osmanll hilkumetince 
Parise sef erleri gibi hemmesleklerinin 
ve Paris halkmm hiirmetini ccl
bedecek hakiki bir diplomatm elt;i 
olarak gonderilecegini i.imid ediyoruz.) 
sozlerile nihayet vermi~ti. 

Mesele hallolunduktan sonra aym 
Figaro gazetesi bu sozlerini unutarak 

MUni.r bey hakkmda sita~erle dolu 
bir makale yazdl - 17 kAnunuevvel 
1901 niishas1 - bunda da (Miinir be
yin dort ay silren gaybubeti pek i;ok
larma uzun goriinmiil?tilr. EvYelce sa
mimiyet ve miimtaziyetile takdir edi
len Mtinir bey bundan sonra pad~ah 
nezdindeki itiban ile iki devlet arasm
daki bilrudeti izaleye hizmet edebile
cektir.) 

Diyerek fikir degi~mesine manidar 
bir ni.imune gasterdi! 

Lorando ve Tubininin boyle yanm 
milyonu ge~en alacaklanmn yalmz 
devlet~e tasdiki kft.fi degildi. Bu kadar 
parayi devletin maliyece o pek s1kmti
h giinlerinde odemek c;aresi de bulun
mahydl. Sadrazam Halli Rifat pa~a 
27 receb 1319 tarihinde vefat etmi~ti. 
Amdan dokuz gun ge<;tikten ve bir 
~ok miizakerelerden sonra Said pa~ 
altmc1 defa olarak sadarete getiril
mi~ti. (6 ~ban 1319 - 16 ~evval 1320) 

Abdillhamid her slklfitlkt;a (miiza
yekaya gare bularmyor!) diye maliye 
nazm deg~tirirdi. - 26 senede 26 de
fa! - ama bu degil?meler bu biiyi.ik 
derde hi<; deva olam1yordu. Bu arada 
ikinci defa maliyc nezaretine getirmi~ 
oldugu Nazif pa~a i<;in - biz onu (med
rese gormlifjtiir!) - diye maliye neza
retine getirdik! Bu i~e nas1l <;are bu
lam1yor? 

Diye .;ok tazyik etmi~ti. Abdillhami
din medrese ile maliye arasmda ne 
miinasebet gozettigi bilinemez ama 
medrese gormek degil a, diinyanm en 
muntazam iktisad fakliltelerinden 
mezun olsa bile bir insamn o zaman
ki ~rtlar i<;inde Osmanll maliyesini 
tanzime iktidan yetmiyecegi pek ~i
ka.rdI! 
Hi~ bir maliyc miitehass151 boyle bir 

mucize gosteremezdi! 
1317 maliye senesi (1 mart - 28 ~

bat) i<;in yap1lan h esaplara gore mali
ye hazinesinin a.;1g1 (1,790,000) bir 
milyon yedi yiiz doksan bin lira rad
desinde gorUni.iyordu. Fakat varida
tm senesi i~ipde tamamen tahsil olun
mamas1 bunun miktarm1 yi.ikseltece
gi tabii idi. Ma~lar verilemedigi gibi 
orduya ait tahsisatm ve milteahhid 
istihkaklarmm yet~tirilmesinde ug
rarulan m~killM ta son dereceyi bu
luyordu. 

Bununla beraber vtikelamn, bi.iyilk 
memurlarm bir ka<; cihetten maa~ al
malanna ili~ilemiyordu; tahrirati ha
riciye katibi, miltercimi evvel glbi me
murlann maa~lan da vilkelaltk maa~
lanna yakm bulunuyordu. 

Bu s1ralarda viikelA kuru~ olarak ~u 

(I) Ch. Moravvitz: Le~ finances de la 
Turquie. 

• • 
KARA YELKENLi KADiR&A 

• Yazan: iSKENDER F. SERTELL1 

Yunusu gorseydi, onun adim verirdi. 
Yunus bu i~te masumdur, pa~! 

Arfjipel giizelinin c;uagan sarayin
dan ka~mldlgim istanbulda duymi
yan kalmarm~b. 

Bir gi.in Kllig Ali pa~a tersanede ge
milerle ugra~1rken, ' a~1k omerin ken
disini gormek istedigini haber verdi
ler. Ka~an pa~a: 

- Bel? on para verin de savm ~u 
serseriyi 

Diye bagird1. 
- Gitmiyor .. mi.ihim bir ~ey soyliye

cekmi~ .. 
Dediler. Klht; Ali pa~a kap1da du

ran a~lk Omeri gordii. Pencereden 
sordu: 

- Ne derdin var? Param al1p ne
den defolmuyorsun? 
~k Omer: 
- Gillcemalin nerede bulundugu

nu haber vermege geldim. Beni din
lemek istemez misiniz, devletlim? 

Diye cevab · verince, Kl.ht; Alinin 
beyni zonklann~ti. 

- B1rakm girsin i~eriye .. 
Diye seslendi. ~lk Omer pa~arun 
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huzuruna t;Ikmca Giilcemal hakkmda 
~ malumatI verdi: 

- Her tarafta Gillcemali aradlk- . 
lanm duydum.. halbuki onu Yunus 
reis annesinin yamna gotiirdii p~a
c1gunl 

Kilu; Ali gozlerini a.;arak bag1rdI: 
- Yunus reis ¥rodi c;anakkale yo

lundadlr. Sen rilya rm goriiyorsun, 
budala? 
A~k Omer kendJ kulagile i~ittigi 

sozleri unutmarm~t1. Israrla soziine 
devam etti: 

- Emredin, onu elimle koymu~ gi
bi bulayun. :Eger Giilcemal Yunusun 
annesinin yamnda degilse, ~u bilekle
rimi keser ve olilnceye kadar <;olak ya
~nm. p~! Yalan soylemiyorum 
ben. 

Kaptan pa~a her duyduguna ina
nan bir adam deglldi. Fakat A.~lk Ome
rin israrla s6yledigi sozleri dikkatle 
dinlemi~ti. Yan inamr, yan mutered
did bir halde kahyas1m ~agird1: 

- Bu adamia beraber - kimseye sez
dirmeden - Yunus reisin anasmm evi
ne gideceksinl Giilcemal orada sa.k-

nisbette ma~ allyorlardl: Sadrazam 
75,000; ~eyhislam 55,000; serasker, 
bahriye nazm, Tophane mii~ri, ~a
yi devlet reisi 40,500; naf1a nazrr1 
36,000; hariciye naz1n 46,000; adliye, 
dahlliye, maarif, evkaf naz1rlan 36,000. 
Serasker R1za, bahriye nazin Hasan, 
Tophane mii~iri Zeki p~alar mii~r 
ve yaveri kiram sifatlarile de aynca 
maal?lar ahrlardi. f?itrayi devlet reisi 
Said p~ gibi baz1lanmn hazinei has
sadan ayr1 maa~lan vard1. 

Naf1a nazm Zihni pa~a ayn, ayn 
'(intihab1 memurin} komisyonu riya
setinden 22500 ve Ziraat bankas1 ida
resinden 12500 kuru~ maa~ allrd.1. 

Selanige valilikle gonderilen Hasan 
Fehmi pa~a gibi eski vezirlere 300 li
rayi bulan valilik maa~lan tahsis 
olunduktan ba~ka hazinei hassadan 
da bunun bir misll, belki daha ziyade 
tahsisatlar baglamyordu. 

Yalmz sadrazam Said P• hazinei 
hassadan tahsisat almazd1. (Ka.mil 
pa~a hatiratmda Said pal?aya cebi hii.
mayundan ayda be~ yiiz lira verild.igi
ni, bunun sonra bine c;lkanldigrm yaz
maktadir.) Devletin maliyesi bu ber
bad durumda iken ya11m milyon lira
hk Lorando - Tubini alacaklan da i~
te ~imdi nas1l kapanacag1 bilinmiyen 
ai;1ga inzimam ediyordu. Viikela he
yetince istikraz ile para tedariki di.i~ii
ni.iliiyordu. Abdiilhamid de orman ve 
maadin nazm Selim Melheme pa~ay1 
tavsit ile Osmanh bankasile miizake
relere giril?iyordu. Berut cizvit mekte
binden yetil?mi~ olan Surlyeli katolik 
Selim Melheme efendi ikbal basamak
lanru ~buk tirmananlardan idi. Tiirk
~eden ba~ka arap~a, fransizca dilleri
ne iyice vaklfti. f?am valiliginde Sup
hi pa~anm husust katibi, sonra fstan
bulda Galatasaray sultanisinde, fjarki 
Rumeli komisyonunda k§.tib, diyunu 
umumiyede mudilr olmU§tu. 

Dtiyunu umumiyeden ((Ikanldlktan 
sonra hamisi olan ba~mabeyinci Hac1 
Ali bey himmetile az miiddette orman 

ve maadin miidiirU, nihayet nazir ve ve
zir oluvermi~ti. 

Selim Melhme P• bir klZllll dev
let hizmetine ahmp feriklige kadar 
terfi edilen ve padi~a harp yaverl 
olan italyan Romei Longheni pa~aya 
vermi~ti, italya sefaretile aras1 pek 
lyi idi. Abdillhamid de Selim Melheme 
pa~ay1 sefaretler nezdinde nazik hiz
metlerle tavzif ederdi. Selim Melheme 
pa~a gemisini ac;1k ve f1rtmall deniz
lerde gezdirmekten ise emin limanlar
da bulundurmag1 tercih edcnlerdi. 

Maliye nczaretine ge.;mcgi arzu 
eder idise de bunun ic;in vaktini bek
lemegl bilirdi. (Buna vakit kalmadan 

lanrm~. Giderkcn yaruna gti~lil lcvend
lerden iki kifii daha al.. ve Gillcemali 
yakalayip dogruca saraya gotiir. Ben 
sizden once saraya gidip sizi orada 
bckliyecegim! 
A.~ Omer kaptan pa~amn kahya

sile birlikte tersaneden aynldi. Yunu
sun Cibalide otura.n anasmm evine 
gitmek iizere yola glkblar. 

KI11g Ali pa~a da dogruca saraya 
gitti .. meseleyi sadrazama anlattI: 

- insanlar kavun degil ki, kokla
YlP ta mahiyetini anl1yabilelim. Yu
nusun bu i~i yapacagma akllm hi<; 
yatrmyor nma, dedim ya.. insanlan 
anlamak ~ok gi.i.;tiir, pa~am! 

KII1c Ali pa~a otedenberi Yunusu 
himaye ve miidafaa ettigi igin, bu 
sozleri soylerken c;ok s1~tI. Bere
ket versin ki Sokullu pi~kin ve tecrii
beli bir devlet adam1ydI. 

- Bu size bir ders olsun, dedi, bir 
daha bu kadar serke~ bir adami ~ ba
l?llla getirip te ba~zi belA.ya sok
maktan c;ekininiz! 

Ktl1i; Ali pa~a sarayda sadrazamla 
konu~urken, haremagalanndan biri 
tel0.~la i~eriye girdi: 

- KAhyamz geldi, pa~am! Sizi 
gormek istiyor ! 

Diyerek kaptan pa~amn ontinde 
durdu. 

Haremagasmm anlatI~a bak.Jhr
sa, kAhyanm sevindirici bir haber ge-
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Rabia hemen aynanm oniine ko~

tu. Yi.iztinti pudraladl. Dudaklarma 
klrm.lzi silrdii. Fakat ne yapsa nafile 
idi. Senelerin yiizlinde brraktigJ. izler 
'tiyle pudra ile, karmenle yok edilecek 
gibi degildi. 

KadmcaglZlll biitiin derdi giinil ko
cas1 ihsandl. Art1k Rabia genc;Uk se
nelerinde oldugu gibi ihsaru istedigi 
gibi eve bagliyarmyordu. ihsan ic;in 
o artlk bir ihtiyar abla vaziyetine 
d~ii~tii. 

Rabia bazan kendi kendine: 
- Nerede ihsamn bana kar~1 eski 

muamelesi?. diyordu. Nerede o c;tlgm
ca klskant;bklan? Yolda bir erkek 
~yle biraz bana yan baksa kopiinne
leri.. biraz sokakta gee; kalsa eve ge
lince uzun uzun ahiret sualleri? ... Bii
tiin bunlar ne oldu? diyordu .. 

Hakikaten de oyle idi. Rabia vak
tile bizar oldugu Ihsanm klskan<;llk
lanm ~imdi mumla anyordu. 

Halbuki ihsan artlk kendisini hii; 
mi hig klskannuyordu. Gece yans1 
eve gelse: 

- Kanc1gl.Ill .. neredeydin?. diye bile 
sormiyordu. :4te Rabia bundan da an
hyordu ki artlk kocas1 kendisini sev
miyor ve klskanmlyor ... 

Rabia giinden giine de ihtiyarlad1-
guu hissediyordu. Vticudunun bir c;ok 
yerlerinde agnlar, s1Zllar de~etlen
mi~ti. Yiizii <;izgiden haritaya benze
mi~ti. Agz1, ki.it;iik gori.insiln diye, bil
~tl.irmekten etraf1 buru~uk . bir 
delik haline girm.:i~ti. 

Ne yapmal1 idi de ihsan tekrar es
kisi gibi ate~li bir erkek haline gelsin, 
gene onu g1Igmlar gibi Juskansm, uzun 
uzun ahiret sualieri sorsun .. 

GOzleri parladI. ihsam loskandira
caktI. Bu mutlaka IazundI. 

<;iinku ihsan artlk ona elinden 
ka.;rmyacak bir e~ya gozile baklyor
du. ihsana nazaran Rabia katiyen 
b~ka bir erkegin olamazd1. i~te Rabia 
kocasrmn kafasmdan bu fikri silip at
mak istiyordu. 

Kocasm1 k1skandirmak i~in bir er
kek se~mek istiyordu. Birdenbire: 

- Hah buldum !. dedi ... 
Kar~1ki apartimanda gtizel bir de

likanl1 vardl. Erol.. .;ok gi.izel ~ocuktu. 
Hemen oturdu. Yazis1ru son derece 

de~tirerek, erkek yaz1s1 gibi yaparak 
ci~tirmege b~ladl: 

cAzizim ihsan, 
Ben senin yakm dostlanndan biri

yim. Seni c;ok severim. Bunun i~in 
bu ac1 hakikati sana bildirmegi bir 
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me~rutiyet ilan edilmi~tir.) 
Abdillhamid Selim Melheme pa~ayi 

maliye nezaretine getirmekte geciki
yor ise de. onu maliye i~lerine bigftne 
tutmazdi. Y1ld1zda tesis ettigi porse
len fabdkasmm nezaretini de onun 
uhdesine tcvdi eylemi~ti. 

O da bankalar ve mall mahf ell er ile 
milzakerelere mutln.ka kan~rd.1. 

(Arkas1 var) 

tirmedigi anla~hyordu. 
Sokull u ile gozgoze geldiler .• 
Kaptan pa~a: 
- Gelsin buraya bakallm .. 
Diyince haremagas1 ko~arak dl~an

ya .;1kt1. Sokullu sakallarm1 ka~1yarak 
it;in ic;in gi.ili.imsiiyordu. Tecriibeli ve
zir i9].n i~ yilzi.inii bilmedigi halde, 
kaptan pa~amn aldabld1gma hiikmet
mi~ gibi gort.iniiyordu. 
Pa~anm kahyas1 hiddetle i~eriye 

girdi .. ilk once veziri azamm ayaklan 
onilnde igildi.. sonra bir ka<; adlm 
geriledi .. kaptan pa~aya dondi.i: 

- Yunus reisin anas1 c;ok namus
lu ve ag-J.r ba~h bir kadmdrr, pa~m! 
Kendisini o kadar sikl~tird1k .. Gillce
mali degil, oglunun bile giderken yil
ziini.i gormedigini soyledi. Mahalle
den de soru~turduk .. hi<; kimse Yunu
sun evine bugilnlerde bir kadln geldi
gini gormemi~. 

- O halde fl1?1k Omer Yunus reisi 
lekelemek i~ln bOyle bir yalan uydur
mu~ olacak. 

Sokullu giilmege b~ladl: 
- f?imdiye kadar Yunus reisi siz 

miidafaa ediyordunuz.. fakat, ~imdi 
mudafaa ve himaye s1ras1 bana geldi. 
~yor ki, Yunusun ~ok dU~mam· 

var .. yola t;lkar g1kmaz zavalllmn 
aleyhinde sagdan soldan hiicumlar, 
iftiralar yagmaga b~adl. 

Kaptan P8l?amn k~yaSI dl~anya 
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vicdan borcu addediyornm. 
Me tin ol kardel?im 1hsan... Kann 

seni kar~lk:i apartl.Illanda oturan 
Erol admdaki. delikanll ile aldamyor. 
Her gtin Erolun annesini gormek ba· 
hanesile onlann apartunamna gidi· 
yor. Erolun odasmda kim bilir ne tath 
~k saatleri g~iriyorlar ... 

Bir giin ansizm Erollara gidersen 
gorecegm manza.ra ~udur: Erolun an
nesi ve hizmet~ilerini evde bulam1ya
caksm .. karlnla Erolu pek samimi bir, 
vaziyette goreceksin ... 

imza: 
«Pek samimi bir dostun» 

Rabia bunu zarfladI. Postaya ver
di. Ertesi gilnii kocas1 evde idi. Rabia 
heyecan ic;inde postac1yi bekliyordu. 

0 giinii siislendi, piislendi, boyan
dl, en iyi elbiselerini kocas1Illll kar~1-
smda giyindi. Kocas1 sordu: 

- Nere.ye gideceksin?. 
Rabia sanki birdenbire teia~a dti~ 

mu~ gibi cevab verdi: 
- f;ey .. eyey ... Erollara .. 
- iyi ediyorsun .. biraz eglenirsin .•• 
Rabia iginden: 
- Postac1 gelince sen bu tavsiyeyi 

yapbgma p~man olacaksm .. diyordu. 
Bir taraftan da ic;ine bir korku dti~
m~tii. Ya kocas1 mektubu almca 
kendisini Oldtirmcge kalkarsa.. olur, 
olur .. 

Tam bu esnada kap1 .;ahnd1. Pos
tac1 .. 

Rabia: heyecan it;inde idi. Kocas1 
mektubu aldl. AgtI. Acaba ~imdi ne 
olacakb?. 

Kocas1 evvela hayret i~nde kaldl. 
Sonra gumbiir giimbtir deh~etli bir 
kahkaha atti. Rabia hie; bir fieyden 
haberi yokmu~ gibi sordu: 

-Ne var kuzum? 
ihsan gillmekten bir tilrli.i anlata

m1yordu. Gozlerinden Y8l?lar bo~an1-
yor, lovrl.Ill klvrrm k1vranarak gillil
yordu. 

Nihayet gillmesi biraz dinince: 
- Ayol .. dedi, diinyada olur muzip

ler yok .. . Bak ~u karatarun yapbg1 
latifeye .. gilya sen Erol ile bcni alda
t1yor mu~sun. Kah .. kah .. kah .. Za
vallI delikanhya da iftira ediyorlar .• 
Kah .. kah .. kah .. 

Rabi a ~~rm1~t1: 
- Aman ne dedi koducu insanlar •• 

bari ben bugiin onlara gitmiyeyim .. 
ihsan: 
- iIAhi kanc1g1m.. amma kurun

tulusun .. dedi, git yahu .. git keyfine 
balc .. 

- Camm soz olur ... Herkesin agzi 
torba degil ... 

- Git efendim git .. artlk senden de 
~phelenilir mi?. Git .. 

- Camm Erol da orada .. 
- Olsun a Rabiac1g-J.m.. arbk Erol 

senin oglun olur yahu ... Erola; kadin 
rm yak... Brrak boyle zevzeklikleri .. 
sendcn de mi ~iiphe edecegim .. bu y~
tan sonra .. tovbeler olsun ... 

(Bir yzldzz) 

<;1ktiktan sonra, Sokullu Mehmed pa
~ ayaga kalkt1 .. kaptan pa~anm ya
mna geldi: 

- Laf aranuzda kalsm .. bcn bu i~
te Piyalenin parmag1 bulundugunu 
tahmin ediyorum. Sen ne dersin bu 
tahminjme? .. 

- Hakkm1z var, devletlim! Piyale 
pa~ Yunusun en bilyilk di.i~amdlr .• 
Yegeni Tahir beyi de belki onun pe
¥n.e takan odur. Fakat, Tahirin Yu
nus taraf1ndan yaralandigma kulu· 
nuz bir tilrlii inanmak istemiyorum. 
Bu da bir dolap olsa gerek. 

- Hastl1 bir muamma kar~smda- ·. 
yiz. Muhakkak olan bir ~ey varsa o da, 
Yunusun bu i~te aiakas1 olmamas1-
dlr. Eger Gillcemali o kat;irsayd1, ~iip
he yok ki en emin yer olarak annesi
nin evini intihab edecekti. 

Kaptan pa!$a bu neticeden memnun 
olmu~tu. Pa~amn yanmdan ayrtldl. 
Fakat, hiddetini bir tilrlii ycncmiyor· 
du. ~imdi onun ~1k Omerle gorillE?" 
eek bir hesab1 vard1: Kollanru kestir
mek. 
Pa~amn kfthyas1 da bu fikri ilerl 

sfuiiyordu: 
- A.~1k Omer: cSoylediklerim ya• 

Ian ise, bileklerimi kesin!> deme~ 
miydJ, p~m? Boyle bir scrserlnin 
oyuncag1 rmyiz biz? Hemen emredin 
de ~u keratarun cezasrm vereyim. 

(Arkast TU'). I 
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ir beynelmilel fuar1nda 
Trakya pavyonu 

l 

,, 

Trakya paviyonunun projest 
Edime (~am) - izmir beynelmi

lel fuanna Trakyanm i~tiraki tcln 
umumi miif etti~ik~e biiyiik hazirhk 
yapJ.lmaktadir. Fuarda yeniden bir 
Trakya pavyonu in~a cttirilmi~tir. 

Fuarda Trakynmn buti.in zirai ve 
sanai mahsullerllc beraber koyci.ililge, 
banka, t.icarct odalan ve kooperatif 
tec::kilatma, eski ve yeni anc11Iga ve 
diger ekonomi durumlara aid grafik
lerle aynca Trakyadaki mimari ve 
tarihi eserlerin resim, pHlnlan ve 
Trakyarun tabii gilzelliklerini gostc
ren fotografiler te~hir edilecektir. BU
tun bu grafikler l,50Xl,OO ebadmda
dir. 

Bunlar en ince istatistiklere istina-

<;antalar - Eldivenler 
ve orumcek ag1 inceliginde 

CORAPLAR 
sat1~mda mutehasss1s 
Butun Bayanlarm Magazas1 

f stikliiJ caddesi, Hacopulo pasaj1 
kar~1 smda No. 283 

BA Y AN 
En gu~ be~enenleri bile memnun eder. 

Mukemmel cins - Mutedil fiat 

MUSEVI LISESI 
Beyoglu, Kumbarac1 yoku~u 

Tam devreli lise - 12 nci Strufm riya.zi 
ve felsefi tubeleri vardu • .. 

Derslcre 7 eyluldc ba~lanacakhr. Bii
tun sm1flann ikmal imtihanlnn I ila 5 
eylulde yap1lacaktir. 

Yeni kay1t muamelesi 15 agustostan 
itibarcn cumarlcsi ve pazardan maada 
hergi.in yap1hr. 

Gctirilecek enak: Noterdcn musad
d nk ni.ifus tezkeresi sureti, s1hhat ra
p oru ve a~1 ~chad ctnamesi, 3 adet fo
togra f, evvelce bulundugu mcktcb tas
diknamesi. 

Hamif: V aki olan butiin p.yialar bi
lafma lise binasam degiftirmiyor. 

Subay askeri memurlan 

den yap1lm1~ 25 par~adan rniirekkep 
olup ressam Fuad Soyhan tarafmdan 
~ok sanatkarane bir ~ekilde rneydana 
getirilmi~ ve Trakyadaki biitiin pazar. 
panayirlarla sergilerin ve ihracat ka
p1 ve iskelelerinin mevklleri harita 
iizerinde renkli ampullerle gostcril
m~tir. 

Bundan ba~ka Edirnedeki Selimiye 
ve Muradiyenin umumi miifetti1llik~e 
hususi olarak yaptlrJ.lan ~inilerinin 

zarlf orneklerl de aynca fuarda yer 
alacakt1r. 

Umumi mi.ifetti~lik~e izmir fuan 
i~n Trakyaya aid aynca bir de (bro
~Ur) hazirlanrm~tir. 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Satanalma 
Komisyonu ilanlara 

ldareleri Istanbul levazun &mir
liiine baih miieueseler i~in 110 ton 
kuru soian 24/ Aiustos/936 pa· 
zartesi giinii aaat 15,30 da T opha· 
nede Sattnalma komiayonunda ka· 
pah zarfla ahnacakhr. Tahmin be
deli 5500 lirad1r. Ilk teminah 412 
bu~uk liradir. ~artnamesi komia
yo1ada goriilebilir. lsteklilerin ka· 
nuni vesikalarile teklif mektupla
r1n1 ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona venneleri. (69) (4442) 

* Bir adet motorlii yang1n tulum· 
ba11 ile 300 metre hortum 21/Ey
liil/936 pazartesi giinii saat 15 de 
T ophanede sallnalma komisyonun· 
da a~1k eksiltme ile ahnacakhr. 
T ahmin bedeli 2400 lirad1r. Ilk te
minall 180 lirad1r. ~artnamesi ko
misyonda goriilebilir. Jsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (70) 

(4441) 
yoklamaya yagri lmalan 

33 um;u tiim As. D batkanhgmdan: 
Kad1koy. Osk i.id ar. Beykoz, Kart a 1, adalar jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil(u~CClUJ":zZiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
~ile §ubelerinde kay1th bulunan emekli Ki· ralik apartiman 
ve yedck siibaylarla ask cri memurlar-

dan bu senc §ubelere heniiz mi.iracatln Kurlulu~ tramvay caddesinde 217 N. 
yoklnmnlnnm yaptirmnm1§ olanlnr agus- «Belvii» aparhmanmda 5, 6 odah 
tos nihayetine kadar bu yoklamalanm gayet ferah, havadar, geni~ man-
~ifahi veya mektupla yaptumad1klan zarah, bol giine~li daireler. 
tc:.kdirde ihtiyat siibay ve askeri memur- 17 liradan 27 ye kadar. Kap1c1ya 
I r kanunun onuncu maddesinc gore miiracaat. 
haklarmda muamelc yap1lacag1 ilan 
olunur. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM ~1RKETl 

TES!S 'l'AR1H1: 186:i 

Scrmaye::;i: 10.000.000 lngiliz liraf:j1 ---
TOrkiyenin ba~hca ~hirlerilo 

Paris, Mar ilya, NI. , Londra ye 
Manc;ester'de, M1Sir, K1bn s, 1rak, 
lean, Filtstm vo Yunanlstan'da 

~ubelcri. Yugoslavya, Rom anya, 
Sunye ve Yunanibtan'da F1Jyalleri 

vard1r. 

Her turlU banka muameleleri 
yapar 

Sat1llk otomobil 
lstanbul 6 mca icra memurlugundan 

Bir bor~tan dolay1 mahcuz ve bu 
kerre paraya ~evrilmesi mukarrer 
2482 pilaka numarah ve (Overlant) 
marka11 kapah bir adet otomobil 29/ 8/ 
9 36 tarihinc mi.isadif cumartesi giinii 
Mahmudpa~ada Hamam sokak 1 I • I 3 
No. Ii Hiiriyet oteli bah~eainde ilk a~1k 
a rttnma suretile satilacagmdan taliple
rin yevmi mezkurda haz1r bulunacak 
m emuruna mi.iracaatlan ilan olunur. 

M. 814 

Mobilyaniz i~in 
Beyo~lu Kapristan soka~mdaki 

BAYAS ve 
PSALTi 

Mefru~at ticarethanesini ziyaret 
etmeniz menfaatiniz icab1d1r. L!UI----------- •--• Telefon: 41424 

20 Agustos 1936 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatmdan 
LIKOR, $ARAP, KANYAK, LOKS SIGARA, AV MALZEMESi verilir. 

ikramiyeli 
YENiCE 

Ayrica: hediyeler1e beraber alacagm1z kur'a namaralariJe y1fba~mda ~ekilecek 
BOYOK VENICE PIYANGOSUNDA Fordor Taring 1936 modeli zarif bir Ford otomo
bili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktorO, 230 lirahk BLAVPUNKT 
RADYOLARI, REVUE SAATLERI, lc;:KI SERVISLERI, SOFRA TAKIMLARI ve. s ..• 

Sizde 
• ,, 

Banka
s1ndan 

Bir kumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu tarihte 

birikmi§ 
bir ~ok 

paran1z olur. 

KUMBARA DESTEKTiR 
KADIKOY SEN JOZEF LISESI 

Direktorliigii, yeni ders senesi 10/9/936 tarihinde b~hyacagmt ve 
kayid ve kabul muamelesi pazartesiden ba~ka, hergiin saat 9 dan 12 
ve 14 ten 18 e kadar yapllacagm1 ihbar eder. Ilk tahsili bitirmi~ olan 
talebeyi ihzari stmfma kabul edecektir. 

Muzad1 taaffi.in ve deriyi 
takviye hassalanna malikiycti 
Krem Pertev'in bugunkii 1oh
ret vc l!iimuliiniin bariz deli· 
lidir. 

,. ~~: h!!!~~! !! T~~~!~~~d~ ~ Mekteb sokak 35 numarah muayenehanesinde tedavi eder ~ •••••••••• ... ••
MO nevver Osman Oney 

Asma Fidanl1klar1 Alim Sat1m 
Komisyonundan: 

Mubammen f iab 77 lira 25 kurut olan Goztepe Asma fidanhg1 bag1-
nm bu y1lk.i yemeklik ve 'araphk iiziimlcri 22 Agustos 936 cumartesi 
giinii saat 11 de pazarhkla 1ablacag1ndan isteklilerin 600 k urut pey ak· 
~esile miiessesede komisyona miiracaatlari. (511) 

Di$ HEKiMi 
Bab1ali caddesi 18 numarah Besim 
Omer Pa~a binasma nak1etmi~tir. 

ZAYi - Nilfus tezkeremi zayi ettim 
ycnisinl alacagimdan eskisinin hi.ikmil 
yoktur. 

Ankara Ko~hlsarll ishak ihsan 
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Scandlna1l11 Ila• Eat A11nf 
Galata Tahir ban 3 iincii ai 

Tel: 44991·1-S 

Svenska Orient Llnlen Getbmllarl 
Cothenbur1, Stokl.olm. O.lo Dutzis. 

Cdym. Copellb.c Abo Rnal w ibiitia 
Baltik limanlar $ark ve Karadeniz bafb· 
• limanlan arUUlda 1 S gUnde bir ui· 
laet ve avdet ic;in muntazam poatalar. 

Cdynia - Dantzig • Gothenburs ·ye 

Oalodan be.ldenen vapurlar. 

NORDLAND vapuru 20 qustosa 
dogru. 

ERLAND vapuru 21 agustosa dogru 
B1RKALAND vapuru 31 agus"i"OSa 

dogru. 
Yakinda lstanbuldan Hamburg Roter• 

dam • Kopenhag, Gdynia Gothenbers, 
D.:.ntzig - Stokholm, ve Oslo, limanlan 
~n hareket edecek vapurlar. 

NORDLAND vapuru 21 agustosa 
dogru. 

ERLAND vapuru 22 agustosa dogru 
BiRKALAND vapuru 30 agustosa 

dogru. 
Faz.la tafsilat i~n Gala ta' da Tahir ban 

3 ilncu katta kain acentahgma miiracaat. 
Tel: 44991-2-3 

~n koklerini kuvvetlendirir. 
DokUlmelline mani olur. Kepekleri 
izale eder. NefViiniimuan1 kolay• 
latbraNlt bayat kabiliyetini arttl· 

• nr. Litil rayihah bir -~ eksiridir. 

INctt.tz KANZUK ECZANF.Sl 

BEYOOW • JsTANBUL .. 

Istanbul Harici Askeri 
Kitaab llinlan 

Ankara Levaz1m i.mirliiine bai
h kit' at ve miiesscselerin ihtiya~
lar1 i~in 1260 ton yerli kok komii
rii 3/Eyliil/936 per,embe giinii 
aaat 11 de kapah zarfla ahnacakbr. 
Miinakaaaa1 Ankara Levaz1m amir
ligi aatmalma komisyonunda yap1-

lncak ,artnameai 19S kurut mukabi
linde komiayondan iateklilere veri
lir. Kok komiiriiniin tutan 39060 
lira olup ilk teminab 2929 lira SO 
kuruttur. lateklilerin 2490 1ay1h 
kanunun 2, 3 cii maddelerindeki ve-

aaikle ilk teminat makbuz ve teklif 
mektuplann1 ihale aaabndan bir aa
at evvel komisyona vermeleri. 

(194) (333) 

* Harbiye mektehi i~in 1000 ton 
yerli kok komiirii 3/Eyliil/936 per

•embe giinii aaat 15 de kapah zarf
la almacakbr. Miinakasau Ankara 

levaz1m imirliii anbnalma komia
yonunda yap1lacak f&rtnameai 1 SS 
kurut mukabilinde komisyonda is
teklilere verilir. Komiiriin tutar1 
31000 lira olup teminab muvakka
taa1 2325 lirad1r. lateklilerin 2490 
aay1h kanunun 2, 3 cii maddelerin
deki veaaikle teminat ve teklif 
mektuplann1 kanuna uygun bir fC
kilde tanzim ederek ihalcnin yap1-
lacag1 aaatten bir aaat evvel komis
yona vermeleri. (195) (334) 

TIFOBIL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo n paratlfo hastallklarma tutul
rnamak ic;in a~1zdan alman tifo hap
larid1r. Hict rahats1zhk vermez. Herkes 

••• aJabillr. Jtutusu 66 hr. --• 

, 

AKf$AM 

Devlet Demiryollan ve Limanlar1 1,1etme 
Umum ldaresi llanlar1 

Muhammen bedellerile miktar ye yu1flan •tai1da 7azah (II) prup 
mabeme hizalar1nda yaz1b tarihlerde Haydarp-.,ada 1 inci itletme ~ 
miayonu tarafmdan a~1k ekailtme ile satin ahnacakbr. 

lateklilerin malzeme hizalarmda yaz1h muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettigi ve1ikalar1 ve kanunun 4 iincii maddeai mucibince i~ 
1irmeye manii kanuni bulunmad1i1na dair beyanname vermeleri li
Z1D1d1r. 

Bu i~ ait tartnameler Haydarpatada 1 inci it~tme komiayonu tara· 
f1ndan paraa1z olarak verilmektedir. 

1 - 40 adet yangm baltaa1, 36 adet yang1n ~rancas1 muhammen 
bedeli 90 lira 80 kurufo ve muvakkat teminah 6 lira 80 kurut olup 31/8/ 
936 pazarteai giinii saat 10 da. 

2 - 100 kanral dikit teli 20, 21, 22 No. lu 10,000 adet adi kilasor 
aiirgiiaii, 200 adet matris kag1d1: Muhammen bedeli 27S lira ve muvak
kat teminab 20 lira 63 kurut olup 31/8/936 pazart~ai •iinii aaat 10 da. 

3 - 400 adet ~elikten topuzlu Direaaj maniveli.s1 muhammen bede
li 1500 lira ve muvakkat teminab 112,SO lira olup 31/8/936 pazarte
ai giinii aaat 10 da. 

4 - SO Kg. Elvan tipo miirekkebi SO Kg. lito miirekkebi, 25 Kg. ai
yah lito miirekkebi, muhammen bedeli 295 lira ve muvakkat teminab 
22 lira 15 kurut olup 31/8/936 paza;rteai giinii saat 10 da. 

5 - 250 Kg. renkli gomlak, 50 K1. renksiz gGmlak muhammen be
deli 802 lira SO kurut muvakkat tem·nab 60 lira 20 kurut olup 31/8/936 
pazartesi giinii saat 10 da. 

6 - 500 Kg. Katranh kenevir ip 10 m/m lik muhammen bedeli 340 
lira ve muvak11:at teminah 25 lira SO kurut ofop 31/8/936 pazarteai 
gi:.nii a:iat 10 d~. 

7 - 264S adet ,apirograf i~in karbon kag1d1, 349 paket gestetner 
ve foneo i~in kopye kag1d1, 1936 adet geatetner i~in mumlu kag1d 
muhammen bedeli 625 lira 77 kurQf ve muvakkat teminatl 46 lira 95 
kuru' olup 3/9/936 perfembe giinii aaat 10 da. 

8 - 412 adet mutamha pardoail 663 adet mu,amba jeket 208 adet 
mutamba pantalon, SO adet mufamba ppka muhammen bedeli 2595 
lira 64 kuru, ve muvakkat teminab 194 lira 70 kurut olup 3/9/936 per· 
tcmbe giinii saat 10 da. 

9 - 20 adet vagon yiik baglama zinciri muhammen bedeli 443 lira 
40 kurut vc muvakkat teminab 33 lira 25 kurut olup 3/9/936 pertem
be 1iinii aaat 10 da. 

10- 175 aclet beyzi bak1r baib yajh yaib boya fll'~a1 muhammen 
becleli 285 lira 25 kul'Uf Ye muvakkat temin3b 21 lira 40 kurut olup 
3/9/9'MJ pe11embe .Uni saat 10 da. 

11 - 150 adet lavaj sevk mu1luiu muhammen bedeli 1012 lira SO 
'kurut ve muvakkat teminall 75 lira 95 kurut olup 3/9/936 perfelllbe 
ciinii aaat 10 da (404) 

KarakOse Viliyetinden: 
1 - Eksiltmeye konan. it: Ain - Iran bududunun Ain Viii yeti da

bilinde 101 - 500 135/58 kilometreainde yapilacak to•e inpab Ye 

kopriilerdir. Bu itlerin tahmin eclilen ketif bedeli iki yiiz elli iki bin 
alb yiiz albnit 1ekiz lira elli ii~ kuruttur. 

2 - Bu ite aid tartnameler ve evraklar 1unlard1r: 
A - Ekailtme tartnameai. 
B - Mukavelename. 
C - Naf1a ltleri teraiti umumiyeai. 
E - Huausi ve F enni tartname. 
F - Tahlili fiat ve ketif biilaaa cetvelleri ve ~oae Grafik ve tat 

Grafik ve mesafe cetveli. 
lsteyenler bu tartanemleri ve evrak1 fenniyeyi on iki lira altmlf 

ii~ kurut mukabilinde Air1 Viliyeti Naf1a Miidiirliigiinden alabilirler. 
3 - Ekailtme 27 Aiuato1 9936 pertemhe giinii aaat 15 de Ain 

Viliyeti Naf1a Daireainde yap1lacakbr. 
4 - Ekailtmeye girebilmek i~in on ii~ bin ackiz yiiz elli alb lira elli 

kurut muvakkat teminat venneai ve bundan batka Ticaret odas1 ve
sika11 ile Naf1a Vekiletinin 24/4/936 giinlii talimatnameai muci
bince Naf1a Vekiletinden ahnacak fenni ehliyet veaikaa1 goatenneai 
laz1md1r. Bu veaaiki ibraz edemiyenler ekailtmeye kabul edilmezler. 

5 - T eklif maktuplar1 yukar1da ii~iincii maddede yaz1b aaatten 
bir saat evveline kadar Agn Vilayeti Naf1a Miidiirliigiine getirilecek 
Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Poa
ta ile gonderilecek mektuplar1n nihayet 3 iincii maddede yaz1h aaa· 
te kadar gelmit olmas1 ve dit zarfm miihiir mumu ile iyice kapabl
mlf ol?1as1 liz1md1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 4476) 

Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlar1 
Tahmin edilen bedeli 14000 lira olan 200 ton dizel mayi mahruku 

31/ Aguatoa/936 tarihine raatlayan pazarteai giinii aaat 14 de kapah 
zarf uaulii ile ahnacakbr. 

Muvakkat teminab 1050 lira olup f&rtnameai her giin komia:70ndan 

paras1z Terilir. 
lsteklilerin, 2490 1ay1h kanunda yaz1h veaikalarla teldifi muhtevi 

mazruflan belli giin ve aaatten bir saat evveline kadar Kaumpatada 
bulunan komiayon ba,kanhgma vermeleri. (371) 

Arazoz al1nacak 
Kastamonu Belediye Reisliginden: 

Kastamonu Belediyesi i~in miiceddet bir arazoz ahnacakbr.·Taliple
rin 31/ Aguatoa/936 giiniinde, mallarmm markaaiyle fiatlar101 ve evaa· 
f1n1 roaterir izahatl1 mektublaranin Belediyemizde bulundurulmaa1 ilan 
olunur. (4517).. 

8ahlfe 11 

Istanbul kadastro ii~iincii m1ntaka 
miidiirliigiinden: 

Fatih kazasmm B&babaaamalemi Ye sureba Hii1eyin aia maballe
lerinin kadutrosuna bqlaaacajmdan ilia tarihinden iti\aren bet PD 
zarf1nda bu mahalleler hududu dahilindeki gayri menkul mal aahiple
rinin Sultanahmette miilga defteri hakani hinas1n1n dordiincii katinda 
veya Fatih dura.k mahallinde 84 numarah daire ittihaz olunan ha· 
nede ~&hf.An kadaatro poata memurlanna miracaatla beyannamelerini 
alara.k nihayet bir ay i~inde doldurularak poata tapu memurlar1na iado 
edilme4i bu miiddetin hitammdan on bet ciin aonra poata memurlan 
tarafmdan mahallen tabdidine batlanacai1 ve mal aahiplerinin tahdit 
eanu1nda mallann1n batmda bizzat veya miimeaaillerinin bulundurul
maa1 ve bulunmadiklan takdirde mevcud vesaik nazan dikkate ah
narak vukuf erbab101n tayin ve taadikile tahdit ve tahriri yap1facai1 
ilin olunur. (480) 

Ankara Tecim lisesi direktorliigiinden: 
Ankara Tecim lisesinin 

1 - Orta kum1nm birinci s101f 1na ilk mektep mezunlan ahmr. 
2 - Lise kumma orta teem okallan mezunlan aluur. 

3 - Namzet talebe kayd1 ~ 20/ Ajutoa/936 perfembe giiniinden 
29/ Aiustos/936 cumarteai giiniine kadar aaat 1~12 ve 14-16 arasinda 
mektep idareaine miiracaat edilmelidir. 

4 - Birinci ve ikinci devre Eyliil mezuniyet imtihanlar1 ile 1m1flar 
ikmal imtihanlanna 2/Eyliil/936 dan 9/Eyliil/936 ya kadar devam 
edilecektir. (509) (S16) 

· Askeri T1bbiye Okulu 
Miidiirliigiinden: 

Bu yil mektebimiz tabip k1sm10a iatenildiginden f azla ta lip oldugun
dan evvelce Cumburiyet, Tan ve Aktam gazetelerinde ilan edildigi ve9-
hile iatekliler aTasmda bir miiaabaka imtiham a~1lacakbr. 

fmtihan a•ai1da yaz1h deralerden Eyliil ay1n1n u~iincii pertembe 
giinii saat onda tahriri olarak yapilacakbr. 

Y abanc1 dil cJruvvetli franaizca» Almanca veya :lngilizceden, Riya
ziye, Cebir, Fizik, Kimya. (518) (218) 

Kad1koy K1z San'at Okulu 
Direktorliigiinden : 

15/8/936 dan itibaren okulun giincliiz 1usm1na talebe kaJ1t ve kabu
liine batlanmitbr. Okula ilk ve orta okullann mezunlan alm1r. 

Uk okulu bitirenler ~in tahail miiddeti cS:. aene, orta okullan biti
realer ~ c2• NBBllir. 

Ka7dedihnelr Te7& 1u1a mlaat aJmek ~ w..n -.eaikalan 
Ye niifua li;atlarile beraber puartai Ye peqemhe Pn)eri 9 dan 5 fO 
kadar Modada eaki NOTRDAMOOSYON binas1nda okul idaresine 
bq vurmal.an. (452) 

Yedek Siibag Okulu 
Komutan/1.gindan: 

Y eclek •ubay okulu haz1rbk k1t'as1na 1elecek tam ehliyetnameli k1aa 
hizmetlilerin 1/Eylul/936 da okulda bulunmalan f&rtbr. 2/Eyliil/936 
dan itibaren mazeretaiz olarak relenlerin kaydeclilmelcrine kanuni im
kin olm&daiindan bunlann bir Eyliilde okula miiracaat etmeleri. ( 17 4) 
f (4S22) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanl1g1 
Istanbul Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Deniz TU1talan i~in 167 kalem malzemenin 26/8/936 ~aTf&m-
ba (iinii aaat 14 de a~ik ekailtmeai yap1lacakbr. 

2 - Tasmlanan tutan 44S6 lira 7S kuruttur. 
3 - $artnameai komiayondad1r. Goriilebilir. 
4 - latekliler ilk teminat olarak 335 lirahk banka mektubu veya 

vezne makbu.zile birlikte muayyen valritte komiayona gelmeleri. ( 4541 

Ankara Belediyesinden: 
21, 2S/ Aguatoa/936 tariblerinde eksiltmeleri yap1lacak olan su ida

'reai i~in ahnaca.k demir vc Font borular1n f&rtnamesinde dciitiklik 
yap1lmak iizere ekailtme tehir edilmi4tir. (SlS) 

Darphane ve Damga Matbaas1 
Miidiirliigiinden: 

o~ boyda ceman 20 bin adet dikitaiz torba 25/8/936 tarihine miiaa
dif aab pnii saat 14 de pazarlik auretile aabn ahnacakbr. lateklile
rin ~raitini anlamak iizere mubaaebemize miiracaatlar1. (4316) 

Bergama belediyesinden: 
Her aene a~ilmaa1 mutat olan Bergama bayvan panay1r1 bu sene de 

14/9/1936 da a~1lacai1 ve umumun i1tirahabn1n miiemmen bulunduiu 
ilan olunur. (SOS) 

Uluk11Ia kaymakaml1g1ndan: 
Uluk1tlada yap1lacak (92) g~men evinin kapah zarfla 27 /7 /936 da 

:tap1lan eksiltmeaine talip ~rkmad1g10dan 28/&/936 giiniinde pazarhkla 
ihaleai tekarriir etmittir. Ketif ve planlar1 gor:ilmek iizere kaza ma
kamma miiracaat edilmai ilin olunur. (508) 



• • II 

S1cak ve 
giinlerin 

Evinizde ona yer ay1rmahs1n1z 

• 

FRiGiD i 
Yuvan1za s1hhat, ne$e, 
serinlik ve hayat getirir. 
FRiGIDAiREsiz ge~en 
yaz giinlerinizin ne kadar 
ne,esiz oldutunu ona 
sahip olduktan sonra 
anl1yacaks1n1z. , 

BOURLA BiRADERLER 
ve $iirekas1 

Galata : Hezaren caddesi - Beyoglu lstiklal 
caddesi, Ankara : Bankalar caddesi - Izmir 
Gazi bulvan ve SA TIE'nin biitiin ~ubelerinde 

20 Agustos 1936 

bunalt1c1 
dostudur. 

. • . . . • . ' . \'I . ' . . . 

/JIJKAl>AR. UCU-zA. 
MAL OLABiLE C'EK 

. " . . 
HAl<IKI Scl8ERLING 

' .. BEN,. HAXIKI 
SEiBERLiNG1Ai 
81JNUNLA BERABER 

yOK AtASRAFLI DEiJhiM 

Ii • • • 

lASTIKLERINI ALDIXTAN 
f\~ 
~ . ·. 

SONRA 'EMNIYETLi 
... . 

Ol MIYAN LASTIKLERLE 

OTOMOBiLi iDARE 
ETMEKTE BiR ... 
.. MAKSAT 

60RMiYORUNt. 

81lNTllR TRAK~VON 

8PEf?AL SERVIS 
ftf• TIP SON 01uurca 

AZ HAVALI LA8TIJ< 

BiR SEiBERLiNG 
" • w • 

LAST/GI Al/Nil! VE 
FARl</

0 

rASARRUF 
EOiNiz. 

TECRUBE i~iN 
80$ VAKIT· 
MYBETMEY/rfiz 
· HAl(/Ki · 

sEi8£RLtNG 
LAS riKLERirvi 

ARAYINIZ 

-

~ok ucuz fiyatla hakiki SEIBERLING laatiklerini ald1kdan soma diger laatikleri tecriibe"i~inbotu· 
na vakit kaybetmeyiniz. Her zaman emniyetli ve yaptlg1 kilometreye gore size maliyeti T. L. 0,00 olan 
hakiki SEIBERLING lastiklerini kdlammz. 

AR c IM ID Is Mu"" Es s Es E SI Beyo~lu, lstiklal caddcsi No. 30, Jstanbul 
Y Telefon: 41840, Telgraf adresi : Istanbul Ar~imiids 

Sahlbi Nccmeddin Sadak Umumi ne~riyai mildiiril: En.is Til ~ matbaasi 

VENUS ESAN LARI 
Parfiimori fllcminin ~ahcscr!dirler. Ki
bar halkm aradlgi en Ince koku zevkl

ni tatmin eden 

VENUS Esanslar1n1n 
bir zerresi oyle ~i~ckler ftlemidir ki 

i~ine giren b1r daha oradan 
.-;1kmak istemez. 

'~ ~ l 
Mevcut ve yeni ~1kan esanslann 

lsimlcri: 
Flor Doryan, Lorigan, Roz Doryan, 

Rev Dor, Tango, Divinya, Istanbul 
geccsi, Bogazi~i. 1\Jadia, Bukct, EZN, 
~ipr, Royal, Senk Flor, <;anel, l\li~iko, 
Milflor, Kclkoflor, FIOr Damur, l\lika
do Pari, Suar Do Pari, Narsis Dag ~i
~egi, Gill, ~lenek~e, Yasemin, Silnbiil, 
Zanbak, Fulya, 1'1iigc, Heliotrop, Ha
mmcli, ~ebboy, Unutma Bcni \ ' C saire .• 

) I :I 

"'41t4-fllf'• r : . 

Deposu: Nureddin Evliya zade klm
ycvi ccza :iiat ve itriynt ticarcthanesi, 
Istanbul , Bah~ekapi. 

DE 
Y eni doldurulan plaklar 

BAY AN VEDIA RIZA GIZ 
Nr. 270087 Hicazkar ~arka - NER~ESiN NERDE ACAP 

Miistear ~arka - SEN ISTEDIN DE 11JTULDUN 

BAYAN HAM I YET 
Nr 270088 Nihavent ~arka - SABAH YILLARDAN BERi 

• Hicaz ~arka - HANl A YRILMAM DEROIN 

ODEON 
Hususi saz heyeti taraf1ndan 

Nr. 270093 Hicaz J>Cirevi - BlRlNCl KISIM 
Hicaz pe~revi - IKINCl KISIM ~ 

Sat1~a ~1km1§t1r. 
Fazla izahat i~in 12 ve 13 numarah ilAve kataloklanmm bayilerdcn istcyini:r.:. 

MONiR NURETTiN 
Bundan boyle arkada9larile beraber diger muhtelif yer
lerde konserler vereceginden ~u tarihten itibaren KO~uk 
Ciftlik Parkmdaki konserlerine nihayet verdi~ini sayg1h 

dinleyicilerine ilanlar. 


