
ingiliz i!?.<;.i p~artisi Is"!' 
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Filis tinde bir posta 
trenine taarruz edil
di, vaziyet yeniden 
kar1$tl 
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lspanyada·dahilt harp . 

Iron cebhesinde hiiyiik 
bir muharebe ba§lad1 

~imdiki halde iki taraf da mevkiini 
muhafaza ediyor 

Paris 21 (Alqiam) - ispanyadan 
geln son haberlere gore her tarafta 
~arp1~alar olmaktadl.r. HiikU.met bu 
~arp1~malann kendi lehine, ihtila.Ici
ler de bilakis kendi lehlerine neticelen
digini bildiriyor. Hakiki vaziyeti anla· 
mak gii~ olmakla beraber Guaderama 
cephesinde huktimetin vaziyete hftkim 
oldugu anl~aktadl.r ihtilalciler bu
rayp. yeniden kuvvet gondermi~lerdir. 1 

Cenupta Malaga civannda vaziyet A. 

deg\~memi~tir. Hiikumet kuvvetleri ·~ 
burada bazi muvaffak1yetler elde et- t" ~~--:""r~lht~ 

. ~ . • ¥"':.;itJti1 m1~ler ve l?Chirden 45 kilometre uzak· ,. r · ~v-, 

ta bir dagi ele ge~irmi~lerdir. 4ft· -
~imalde irun ve Sensebastiy.ende ise 1 1t' · 

i~tilalcilerin vaziyeti daha mti.said gO- ! m~·!' ,. ·~ 
runuyor. Bunlar bu iki ~ehrin bugiin ~ ' . 
Yann ellerine ge~ecgini iddia ediyorlar. ' 

Palma adasmda muharebler devam 
edyor. Buraya ~1kan hiiktlmet kuvvet- Saragos clvar;;::obop:::.ba lle yilalan 
leri bir noktada gil~liikle tutunabil-
mcktedir. rtn vaziyeti ~ok iyi oldugunu, htikfune-

BUYUK BtR HARP tin elinde 18 vilA.yet varken ihtllfilci· 
Hendaye 21 (A.A.) - «Havas ajans1 lerln 31 vilayeti idareleri altmda bulun-

muhabirinden Albatros ve See-Adler durdugunu bildiriyor. 
adl.ndaki Alman torpido muhripleri Bayondan gelen haberlere gore Sen-
ispanyaya gitmek ilzere Bayonne'dan sebastiyanda bir evde sakl~ olan 
hareket etmi~lerdir. Primo di Riveramn asked direktuan 

Irun cephesinde bu sabah saat be~- azasmdan general Muslera ve di~er bir 
te ~iddetli bir tiifek a~i ba~larm~ttr. zabit tevkif edilmi~tlr. Bunlar blr ay-
G~adeloupe kalesindcki hiikumet top- danberi burada gizlenmlf bulunuyor-
~ulari, iht italcilerin mevzilerini born· larch. 
bardunan etmi~lerdir. Bu bombarch- Madrid 21-Asilerin elinde bulunan 
mana Fontarabia limanmda demirle- Almirarite Cervera kruvazoru yanh~ 
m~ oJan No 3 torpito muhribi de i~ti- hkla Giyon limaruna girmi~tir. Bu-
rak etin~tir. Zirhlt bir tren de bu mu- rasmm hiikftmet kuvvetleri elinde ol· 
harebeye kan~m1~t1r. ~inuli her iki dugunu anlaymca Galice'ye dogru ha
taraf mevzilerini muhafaza etmektedir. reket ettni~tir. Vapur bir tarafa mey· 

Saat 8 de irunda Frans1z konsolos- Ietmi~ bir haldedir. Sen Sebastiyende is-
hanesi memurlarmm oturmakta: ol- tihkdmlardan atilan toplardan milhim 
duklan bir ko~ke 4 ~arapnel dil~mii~e hasara ugradlgi anla~1hyor. 
de kimse yaralanmarmstlr. ihtilalclle- SEViLDE VAZiYET 
tin bir tayyaresi, San Sebastiene 6 ki- Sevil 21 - f?ehir normal halini al-
lometre mesafedc kam Hemani ismin· ~tir. Sokaklar ~ok kalaba1Ikt1r. t.Tni-
deki ufak bir kasabaya b~ bomba at- formal1 Alman ve italyan zabitleri de 
nu-'? ve kii~tik bir ~ocugun yaralaruna- gorilnilyor. Bunlar bllhassa tayyare-
sma sebep olmtl{ltur. cllerdir. Kendlleri Lejyon Etranjeye 

iHTiLALCiLERiN TEBLiGt girdiklerini soylilyorlar. 
Paris 21 - Sevil radyosu ihtilalcile- ( Devarn1 4 iincii aahifede) 

Kurultaya bir ~ok ecnebi 
dil ilimleri geldi 

Pazartesi giinii agllacak dil ku· 
rultay1 i~in bir~ok ccnebl dil alimleri 
memleketimizin pek ~ok vilayetlerin
dcn miinevverler, muallimler gel
mekt.cdir. Sll'f kurultayi takip i~in 
Ankaradan, izmirden ve diger vilayet
lerirnizden gelenler vardrr. 

Evvelki giin kurultay mi.izakera
tmda bulunmak ilzere ~ehrimize gelen 
Pe~te iiniversitesi profesorlerinden 
Nen1eth: 

- Benim dogdugum Macar ova
sma Kumanya derleF. Kumanya 
•Kumanlar m~mlcketb de:mektir. 

Kuma.nlar da Tiirktilr. Ben 14 ya· 
~md.M. beri Tiirk~e konu~urum. de
IIli~tir. 

Profesor Nemeth 18.tin harflerini 
kabuli.imilzden dolayi g0sterdigimiz 
isabetli hareketi pek ziyade takdir 
etmektedir. Profesor Viyana miizesin
deki altm Atilla definesinin ti.stiinde
ki Orhon yaz1larma benziyen cti.mle
leli ilk defa okuyan klymetli bir dil 
alirnictir. 

italyan profesoril Bonbacci de: 
- Biz italyan ktitilphanelerinde 

buiunan Tilrk~e yaz1 eserleri aramak
la ve bulmakla me~gul olduk. Bunlan 
tedkik ettik. Kurultaym bilyilk bir 
ihni kiymeti vard1r .. dem~tir. 

Frnns1z profcsoril Deni tezinl ha-

Yukanda solda Rus, sagda lngiliz 
ortada Alman, a~g.da Macar ve 

Frans1z alimlerl 

zirlam1~ ve bitirmi~tir. 
Ecncbi dil alimlcri memlcketle1ine 

dondiikleri zaman kurultay tedkikle
rini aynca birer eser olarak yazacak
lard1r. 

Bu itibarla il~iincil dil kurultayirun 
faaliyeti arsmlusal bi1· ilim faalyeti 
haline girecektir. 

, Yukanda Ya~ar ve Mersinli Ahmed, sagda Y~ babasl opilyor, •fula Ya~ ve l\fersinll Ahmed omuzda 

Turk-ltalyan 
Ticaret anla~mas1 Oc ay 

muddetle uzat1ld1 
Ankara 21 (Telefon) -Tiirk- ital

yan ticari milnasebtlerinin yeniden 
iadesi icin bir aydanberi yapJ.lm.akta 
olan milzakerele1· bugiin iyi bir suretle 
neticele~ ve 4 nisan 1934 tarihll 
Tiirk • italyan ticaret anla~mas1 20 
temmuzdan itibaren meri olmak ilze
re ii~ ay uzatllmI~t1r. 

Eski anla~manm meriyete girmesile 
zecri tedbirlerin ilaru tizerine italyan
larla durmu~ olan ticari miinasebet
lerimiz yeniden normal ~eklini al~ 
bulunuyor. italyanlar, zecri tedbirleri 
tatbik eden devletler arasmda; ilk ola
rak Tiirkiye ile klering milnasebatlill 
kabul etmektcdirler. Yeni yapllacak ti
caret anla~mas1 milzakerelerine yakm
da ba~lanacaktir. 

Ithalat1 kontrol 
Eylule kadar bir proje 

haz1rlanacak 

iktisad vekaleti, ihracab kontrol i!;in 
bir ~ok tedbirlcr almaktad1r. Vekalet 
ithalAtl da kontrol altma almagi lil
zumlu bulmaktachr. Bir ~ok ithalat 
c~yas1mn i~tcnilen evsafta olmadlgJ. 
ve hakiki degcrlerinden yan yanya 
daha yiiksek fiatlerle silrtildiigil piya
sadaki incelemeler ve 1?ikayetlerden 
meydana «i;1km1~tir. 

Bu gayri tabiiliklerin oniinc ge«i;mek 
uzere Almanyada oldugu gibi ithalat1 
kontrol te~kilati yap1lacag1 anl~1l

maktad.Ir. Bu husustaki proje hazir
hklanmn eylille kadar bitirilmesi muh
temeldir. 

Cim Londos 
tekrar geligor 

Ne zaman gelmesi laz1m 
geldigini telgrafla sordu 

Yunan gilre~«i;isi Cim Londosdan dun 
belediyeye bir telgraf gclmi~ ve yap1-
Iacak milsabakanm nc zaman yap1la
cagu11 ve kendisinin ne zaman gelmesi 
mti.nasib olacaguu sormu;;tur. 

Yann Taksim siadmda sc~me mil
so.bakalan yap1lacagmdan. Cim Lon
dosun hemen ~chrimize harcket et
mesi IO:mmu kendisine telgrafla bil
dirilmi1?tir. 

Pehlivanlar1m1z nas1I kar$1land1 

~oban Mehmet aglayacak 
kadar muztaripti 

Mulayirn pehlivan Ya$ar1 
oniuzlar1 uzerindeta~1d1 
Diin saat dort bu«i;ukta Galata nh- mamile kaplami~b. Saatlerdenberl 

tmu ma~erden bir manzarayi andm- dam iistiinde ve gilne~ altmda gozler 
yordu. GilrCJ?~ilerimizin gelecegini du- ufukta diinya ~ampiyonunu getirecek 
yan halk nht1m1 tamamile doldurduk- beyaz Romanya vapurunu bekli.yor
tan ba~ka giimrilgiln damlanm data- larch. (Deva.nu sekizincl sahifede) 

UllHIHIHhlllltt ln11n11111111umu11111111u1MlllllttlllltttlHlllllUllllOllllllRllllUU•lll••U11111Hnt1WtllHlllHtlUllllHJll•HIUHlllllllHlllllllllllJIUI---

- Pardon, bu yaz dinlenmek i~in Ada'm1za gelen bay Mepmetle ba· 
yam siz misiniz?. 

- Hay1r, bay mutf akta bula,1k y1k1yor, bay an kuyudan su ~ekiyor, ibis 
misnfiriz ! ... 

[Not: Bu karikatilr ge~cn yaz Ak~am'da c1kin1l? ve i;ok begenilmi;;ti. Bir~ok 
karilc1in arzusu ilzeline ve mevsim milnasebetile tekrar dercedivoruz!..] 
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lspe1:nyaya yard1m isteniyor 
ltalya, Frans1z teklifini 

kabul ediyor 
Y aln1z verdigi cevapta ihtirazi 

kay1dlar ileri siirdii 
. lngiliz sendikalar f ederasyonu umumi 

Paris 22 (Ak~am) - ispanya i!jlerine kan~amak hakkmdaki Fransiz notaSI· 
na Jtalya cevap verm~tir. Cevabmda ispanya ve tspanyol miistemlekelerine harp 
levaz1m1, tayyarc ve tayyare aksam1 ihracim yasak etmegi, bugiin mcvcud 
kontratolar mucibincc yapllmakta olan levazumn da gonderilmemesine ve di
ger devletlerle birlikte harekct etmcgi kabul ediyor. 

sekreteri Fransaya gitti 
Londra 21 (A.A.) - Amcle sendi

kalan federasyonu umumi sekretcri 
sir Walter Citrine, ispanyol mesele
sinde Avrupa amele sm1flannm mii9-
terek bir hatt1 hareket ittihaz etmeleri 
hakkmda Frans1z amele liderleri ile 
goril~mek iizcre Parise hareket etmi9-
tir. M. Eden ilc sir Citrine arasmda 
diln yapllm1~ olan goril~me, ispanyol 
ihtilalcilerinin muzaffer olmalannm 
ingiltcre ile miistemlekah arasmdaki 
miinakaiati biraz tehlikeye dil~urebi
leccgmi gO.sterm~tir. 

rarlar ittihaz edecegi tahmin olun
rnaktadir. Soylenildigme gore amele 
firkas1 liderleri bir mildahale siyaseti 
takib etmesini istiyeceklerdir. Zira 
~mdiki ademi mildahalc slyasetinin 
Madriddeki me~ru hi.ikumetin faali
yetini i~kal ve bilakis ihtilalcilerin fa
aliyetini teshil etmckte oldugun:i ka
ni bulunmaktadlrlar. 

meti arasmda rehinelerin miibadelesi 
i~in hemen ~bbilslerde bulunmaga 
memur etmi~tir. 

B. l\lansillac, Madriddcki selirlerin 
en k1dcmlisidir. italya bunun i~in ~ ~artlan ileri siirrmektedir: Ba~ka memleketterde f s

panya i~in iane toplanmamas1, g0niillii gonderilmemesi, silih ve miihimmat 
yapan diger memleketlerin de 1spanyaya ihracat yapmamag. kabul etmeleri. 

l\leksiko 21 (A.A.) - Meksikn hti
kumeti, ispanya i~lerinde tavassutta 
bulunmas1 suretindeki uruguay tckll· 
fini reddetmi{;tir. Almanya - Sovyet Rusya 

miinasebab gerginle§ti Londra amelc mahafili, Baldwin 
kabinesinin muhaiazakar erkftmnm 
bile f~istlere o1an se.mpatilerine rag
men bunu takdir etrnekte olduklanru 
beyan etmektedirlcr. 

Amele te~kilatlarmm ve gazeteleri
nin hergiln almakta oldugu rniltead
dit mektuplar, bu fikrin amele kutJe
leri arasmda teammiim ve inti9fr et
mekte oldugnu gO.steriyor. 

KO:NT KJ\J,ERGi DE TAVASSUT 
TEKL1F E'ITt 

Viyana 21 (A.A.) - Avrupa ittihach 
birligi rcisi kont Coudenhove • Kalcrgi, 
B. Azana ile B. Girala vc ihtilalc.i gc
nerallerden Mola ile Cabanellasa mil
racnat ederek tavassut teklifindc bu
lunmu~tur. Kont, sulh mi.izakereleri· 
ne giri~ilmek iizere bir miitarckc ya· 
p1lmasim teklif etmektedir. 

Almanya, Sovyet Rusya ve Ispanyay1 
~iddetle protesto etti 

Arncle firkas1 milli meclisinin sall 
giinu yapacag1 toplantida miihim ka-

ARJANTiNfN BiR TE~EBBtiS'O 
Buenos - Aires 21 (A.A.) - Hariciye 

naz1n B. Saavedra Lamas, Arjantinin 
Madriddeki sefiri B. Gracia Mansillac1 
ispanyol ihtilalcileri ile 1\ladricl hiiku-Paris 22 (Ak~am) - Almanya ile 

Sovyet Rusya vc ispanya arasmdaki 
mtinasebat <;ok gcrginl~mi~tir. Alman
ya htikumeti !l~oskova ve Madrid cl<;i
leri vas1t3sile bu iki hiikumetc mtira
caat ederek Moskova vc Madrid radyo-

lannm Alm<tnya aleyhindeki ne9riyntim 
¢ddetle protesto etmt~tir. Almanya bu 
ne~riyatm kin ve yalanla dolu oldugu
nu bildirmektedir. 

Alman gazetelerl de Sovyct Rusya 
ve ispanyaya hiicum ediyorlar. Sovyet
lerin garp hududunda biiyilk k19lalar 
yapt1gmdnn ve Balt1k filosunu kuvvet
Jendirmege ~ah9t1gmdan bahsediyor
lnr. Frans1z gazeteleri, Almanya 
mcvcud muahcd:!lcr hilafma olarak 
leni tahkim eder ve Alman tersaneleri 
biltiin faaliyetilc <;ah~rken Almanlarm 
Sovyet Rusyadan .¢kayetlerlnin ma
nnsiz oldugunu soylilyorlar. 

HARP VAZiYETi 

Paris 22 (Ak9am) - ispanyol ihtilal
cilerinin bir tebligme gore hiikumet 

Filistinde vaziyet 
Bir trene taarruz edildi 

1 olu, 5 yarah var 
Paris 21 - Filistinde yeniden birc;ok 

hadiseler olmu~tur. Araplar Kudiis 
civarmda blr posta trenine taarruz et
mil?lerdir. Bir ld~i Olm~. be~ kil?i ya
ralanm19t.Jr. Yarahlardan biri ingiliz 
askelidir. 

Yafada baz1 ntimayi~Ier yapllm1~

tu. Arnplar arasmda bilyilk bir heye
can hilkiim siiriiyor. Suriyeden blrc;ok 
Araplar Filistine ge~rek Filistin Arap
larile birlikte c;ah~yor. 
IRAK KRAI.ININ B1R TE~EBBUStl 

Londra 21 (Ak~am) - Irnk krah, 
ingiliz scfirini kabul ettigi simda Fi
listin meselesinin araplar lehine halli 
ic;in Londrada te~ebbtiste bulunmas1-
m iica etmi~tir. Kral, bu meselenin 
halli ~eklinin ingiltere ile arap milna
sebatmm istikbali noktasmdan ehem
miyetli oldugunu bildirmi~tir. 

~1DDETI.i l\1UllAREBE 
Londra 22 (Ak~m) - Kudiis hari· 

cinde Araplarla ingiliz askerleri arasm
da ~iddetli bir muharebe olmu~ur. 1n
giliz tayyarelcri Araplarm iizerine mit
ralyaz a~ a~mJ~Ir. ArapJar 15 OJii 
b1rakm1!jlardir. --------
ingilterede halk 

cephesi yapzlacak 
Londra 21 (A.A.) - Havas ajansm

dan: 
Halihazirdn liberaller mahafilinde 

bir cingiliz halk~1lar cephesb tesisi 
lchinde bir temayill, bir fikir ccrcyan1 
gorillmektedir. 

Bu fikri daha evvelce komilnistlerle 
milstakil amelc f1rkas1 ve sendiknl 
milesseseleri ekseriyeti kabul etmii;;
lcrdir. Manchester Guardian bu mil
nasebetle sol cenahm biltiin kuvvet
lerinin bir araya gelmesinin rnilbrim 
bir zarur3t oldugunu hatirlatmaktadlr. 

kuvvetleri irun'daki kadm ve ~ocuk
lan 9ehirden !;Ikarmaktadlr. General 
Mola yakmda miihim muvaffak1yctlcr 
elde edilcccgini soyl'iiyor. 

FRANSIZ TAYYARESi 
Uzbon 22 - Rndyo kliibi.in bir tcb

ligine gore Madride 26 Frans1z tayyare
si gelmi~tir. Bu tayyarelerin miirctte
bati da Frans1zd1r. 

PRAVI>A BA~J\fUJIARRiRi 1\IADRiDDE 
Madrid 21 (A.A.) - Sovyet yaz1c1-

lnnndm~ nravda gazetesi b~ muhar· 
riri buraya gelmi~ ve b~vekil M. Gi
ra! tarafmdan kabul edilml~tir. M. 
Gira! ispanyaya kar~1 gosterilen mu
habbct hislcrinden dolay1 Sovyct 
millctine te~ekki.ir et mi9tir. 
LEH KONSOLOSU 0LDtJRtJLDtl MU? 

Paris 22 (Ak~am) - Lehi.-;tanm Va
Jans konsolosunun oldiiriildiigu hak
Janda bir ~ayia ~1km1~tir. Bunun kon
soloshane memurlanndan bir tspan
yolun tevkifinden galet oldugu ve Le
histanm bu tevkifi protesto ettigi soy
leniyor. 

lngiliz kral1 
Yunan kralile Akdeniz 
misak1n1 gorii1ecekmi1 
Atina 21 - Korfuda ingiliz ve Yu

nan krallan arasmda yap1lan goril9-
melere bilyilk ehemmiyet verlliyor. Bil· 
ti.in Yunan gazeteleri bu mi.inasebetlc 
uzun makaleler yaziyorlar. Gazeteler 
iki kra1 arasmdaki konu~malarda Ak
deniz misakmm da gori.i~illeccgini ya
ziyorlar. 

Atina 21 (A.A.) - Atina ajans1 bil
diriyor: Biitun Yunan gazetelcri bu
giin Korfuya gclm~ ol::.n ingiltcre krah 
sckiz:nci Edvardm fotograflarm1 nc~
rctmckte vc krala hol] geldiniz dcmek
tccUrler. G12etelcr, kral Edvardln pto
rittelcrni ylllmz k1 alhkta g1karm1ynn 
hilkumdarlardan oldugunu ve dcrhal 
kendini gostcren kuvvetli bir ~hsiyete 
malik oldubrunu y.'.lzmaktadirlar. 

Gazeteler Korfu ahalisinin hislerini 
sad1k olan milletlcrin muhabbet 
ve teveccilhiinil Yunan milleti nam1-
na fngiltcrc krahna izah ctmekte ol
dugunu Have eylemektedirlcr. ;~~ · 

Elefteron Vima gilZetesi, Yunanis
t~m inglltercyc k:lr~ tarihihi ve an
anevi baglarla merbut oldugunu yaz
maktadlr. 

Diger Yunan gazeteleri de ayni sa
mimi heyecam lfade eden bir lisanla 
ingilfereyc kar91 muhabbetkarane bir 
lisan kullanmaktad1rlar. 

Telefon §ebekesi I I~ k~nunu itfaigenin 
Geni§letilecek Kacamak yollara sapan : g1ldonii.mii 

muesseseterin vaziyeti I .. . 
fdare halka bir~ok kolay- tetkik edilecek Bugun Taks1m stadyo-

hklar gosterecek Ankara 21 (Telefon) _ istanbuldaki I munda merasim yapilacak 
Nafia vekaleti, tclcfon abonelerin1 baz1 i~ miiesseselerinin on ay sonra me- cK1rk giln kirk gece cglencelerb 

eski ~irket zamanmdaki gi.ic;Hiklerden riyete girecek olan i~ kanununun hii- programma dahil olan itfaiyenin yil 

kurtarmak iizere yeni oir talimatna.- kilmlerlnden kurtulmak ic;in bazi kn- dontimii merasimi bugiin Tnksim stad-
me projesi haz1rlarm~tlr. Bu projeye c;amak yollara saptiklan bu arada on ki- yomunda yap1lacaktll'. Buna aid bil-
gore, abonclerden para tahsili i~leri ~i c;ah~tiran bazi miiesseselerin i~i ti.in hazirllklar ikmal cdilmi~tir. 
kolayla~tmlacaktir. Eski ~irkctin tat- adedini dokuza indirdikleri ve kanun- Mahallc tulumbac1ltgmm Jdgv1 tizc-
bik ettigi ~artlarla aboneler mi.iddct- da i~ verenlerin, i~c;ilere, aldiklari tic- rine sanatlerini terkcden eski tulum-
leri bitmeden 15 gi.in evvel abonclcrini ret nisbetinde yardlm etmek kaydi bu- bac1lar bugiinkii merasim i<;in giinlcr-
tecdid edip etmiyeceklerini ~lrkete bll- lundugu i<;in yiiksek iicretli ve ~uk- dcnberi hazirlanm~ktad1rlar. Bunlar 
dirmege mecburdurlar. Buna rlayet lu i~c;ileri ~karmak yoluna saptiklan iki giln :i.rka arkaya Rami koyilnde 
etmiyen1er telefonlanru biraksalar bi- anla~ilmi~tir. iktisad vekaleti i~ dai- provalanm yapm1~lnrd1r. 
le bir senelik abone bedelini vermege resi, vaziyeti tedkik ve tesbit etmek Bugiln merasime tam saat on be~te 
mecbur ediliyorlard1. ilzere istanbula iki miifetti~ gander- b~lanacakbr. Saat on be~te kap1lar 

Yeni talimatname ile bu gil~lilk kal- rni~tir. Miifetti~ler, tahkikata b~la- kapanacagmdan ge~ kal&n davctlilcr 
dlnlacak, miiddeti biten abonelcre, yacaklardlr. kabul edilemiyeceklerdir. 
ihbar i<;in bir ayl1k miihlet verilecek- Orta mektep muallimligi Beyaz renkli davetiycler! hamil olan-
tir. lmtiham don bitti far stadyomun (B), k1rm1Zl renkte da-

Ancak bu mi.iddet ge<;tikten soma Ankara 21 (Telefon) - Orta mek- vetiyeyi h1Illil olanlar da (T) i~retll 
telefonlanru b1rakbklan hakkmda ida- teb muallimligi ic;in Oazi Terbiye ens- kap1smdan gireceklerdir. 

• I 
reye malumat vermeyenlere aboneman- titi.istinde yap1lan s0zlii imtihanlar Merasimden sonr:i. mahalle tulum-
lan yenilemi~ nazarile bakllarak alb bugiin bitmi~tir. imtihan ncticclcri bc.cilan Beyoglu caddesinden ve Kip-
ayllk abone ucreti istenilcccktir. yakmda maarif mtidtirltiklerine bildi- rtiden tulurnbalarile beraber serbestc;e 

Talimatname yakmda vekiller heye- rilecektir. Bu imtihanlara 379 ilk mek- gec;eceklerdir. 
tinden gec;erek meriyete girecektir. teb muallimi i~tirak et~tir. -----

Diger taraftan, istanbul telefon ~e
bekesinin ihtiyac1 kar~1layacak hale 

• getirilmesi i<;in laz1m gelen islal1at ve 
geni~etme plan ve program1 tamam
lanm1~tir. Yaklnda bunun tatblkine 
b~lanacakt.ir. 

Bunlardan ba~ka Mecidiyc koyiine 
de 100 abonelik tesisat yap1lacaktir. 
Ycni hatlar yer altmdan ge~irilecegin
den havai hatiar gibi anzalara ugra
m1yacag1 temin ediliyor. Tarifelerin 
ucuzlatilmas1 c;ok iyi tesir yapm1~ ve 
telef ona rag bet umuldugundan f azla 
artm1~tir. 

Bu itibarla hazineye zaran dokun· 
m1yacagi tespit cdilince tcsisat ilcret
lerinin 20 liraya kadar indh·llmesi ve 
iki taksite baglanmas1 di.i~ilni.iliiyor. 

TUrk dili 
Dun Ankara Halkevinde 

bir toplant1 yap1ld1 

Futbolciiler 
geldiler 

Berlin olimpiyadlanna giden futbol
cil kafilesi de bu sabah Kiltabya mebu
su buy Nru;;id H?.kkunn riyaseti alt,n
da ekspresle ~ehrimize gelmi~lerdir. 

Futbolciller istasyor.da sporcu arkn.
d~lari tarafmdan kaq1lanm1~ard1r. 

Di.in gelen sporcu kafilesile bisiklet
~ilerin bir klsnu gel mi~, birka~1 da Av
rupada kalrm~lardlr. Bu sabah bunla-: 
da fubolcillerle beraber gelmi~lerdh·. 

Cim Londos Cenubi Afrikada 
Ali baba ile gure~ecekmi§ 
Gazetelerin verdlgi malumata gore 

yak:mda ~ehrimize gelmesi beklenilen 
Cim Londos. buradan cenubi Af-

• rikada Kapa giderek orada bir Tiirk 
pehlivam ile gilre~ecekm~. Bu pehli
van kil<;ilk y~ta Tiirkiyeden ~1karak 
Amerikaya giden ve orada buyilk bir 
~hret kazanan Ali iini~. 

Profesor B. Ahmet Esad 
istif a etmedi 

Ankara 21 (Telefon) - Ankara hu
kuk fakilltesi medeniye profesorii Ah
med Esachn profesorliikten istifa ede
rek yerine saylav Vasfi ~idin tayin 
edildigini bir sabah gazetesi y~1. 

Ankara hukuk fakilltesi ve Adliye 
vekfiletinde salahiyettar makamlar 
Ahmed Esadm istifas1m tekzip etmek
tc ve yaz1lan habcrin tamamen asll
s1z oldugunu soylernektedir. 

Ba~vekilimiz Dolmabah~ede 
Hcybeliadadaki kB.5kilnde istiraha~ 

eden b~vekil ismct inonii diln ~ehre 
inmi~ ve Dolmabah!;e sarayma giderek 
At.lti.irk tarafmdan kabul edilmi~tir. 

I~1klar1 maskeleme 
Diinkii toplanbda yeni 
bir tecriibe yapilmas1na 

karar verildi Ankara 21 (Telefon) - istanbulda 
toplanacak olan tic;ilnci.i dil kurultay1 
milnasebetile Ankara Halkevi, kurul
taym devam ettigi giinlerde dilimizin 
gtizelligine dair tezahiirler yapmaga 
~rar vermi~tir. 

Merkez bankas1 hisse senedi Bu maksatla bu ak~am Halkevinde 
86 lira · bir cdeb1 gece tertip edilmi9 ve Anka-

Arnerikada All baba adl verilen as
len Harputlu ve Ermeni bir pehllvan 
vardlr. Bu pehlivan gilr~tigi biltiln 
pehlivanlara kar~1 rnuvaffaklyet ka
zanrm~tir. Ge~ende muhabirimize be
yanatm1 yaznu~bk. ingiliz ve Kap ga
zctelerinde cAli bey» diye ismi ge~en 
pehlivanm bu Ali baba olmas1 muht~ 
mcldlr. Gene bu gazetelere gore, Ali, 
gelecek sene istanqula gelmcgi dii~il
nilyormu~. 

Hava tehlikesine kar91 almacak ted
birler ve bu mevzu etrafmda ¢mdlye 
kadar yapllan i;;ler hakkmda diln vi
layette vali muavini B. Hildainin re
isligi altmda bir toplant1 yapll~tlr. 

Toplantiya Dahiliye vekftleti sefer
berlik ~besi mtidiirii Hilsarnedclin ile 
9ehrirnizdeki kaymakamlar 19tirak et
mi9lerdir. 

.Ankara 21 (Tele!on) - Cumhuriyet rada bulunan biittin edebiyat~1lann 
merkez bankas1 hisse senedleri fiatle- davetli bulundugu bu toplantlda Ti.irk 
rlnin birdenbire d~esi i.izerine Mer- dill ve edebiyati i.izerinde konu~malar 
kez bankas1 nezdindeki alakadarlarla 

yap1Im1Jitlr. 
gorU~tiim. Ald1g1m malUmata gore -----

fiatlerin birdenbire dil~mesine scbep ev- Anadolu ajans1 umumi 
velc~ ucuza alman fisse senedlerinin fi- mOdOrO geldi 
atlerin yilkselmcsi i.izerine hamillerin Montreux konferansma i~tirak et-
bunlan sat1~a ~1karm1~ olmalandir. Fa- tikten sonra Berlin olimpiyadlarma 
kat bu fiatler i.izerinden talep olmadl- giden Anadolu ajans1 umumi mtidtirii 
gmdan yav~ yav~ dil~ektedir. Bu- bay Muvaffak bu sabah ekspresle ~h-
g\in tesbit edilen fiat 86 liradlr. rimize gelmi~tir. 

TOrk tabiiyetine geyen 
beyaz Ruslar 

Turk tabiiyetine kabul cdilmelrine 
He yeti vekilecc karar vcrilcn 100 beyaz 
Rus bakkmdaki liste diin Ankaradan 
vilayete gelm19 ve alakadarlara teblig 
~Ur. 

icttlmada bay Husameddinc ~imdiye 
kadar havadan gelccek tehlikeyc kar~1 
vilayet tarafmdan alman tedbirler ve 
yap1lan hazirllklar izah edilmi9tir. 

Dilnkii toplant1da gecten k1~ yapllan, 
i~klan maskeleme tecrtibcsinin daha 
vasi bir sahada yap1lmas1 kararl~t.Jnl· 
rm9, ancak bu tecriibenin gi.inu henia 
tesbit edllme~tir. 
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AK~Al\IDAN AK~Al\IA: -
Marmara k1~annda 
Ge~enlerde Bursaya gidip gelmi~ 

bir dost ~u kti~ilk seyahaiten duydu
gu zevki btiytik bir memnuniyet
le anlatiyordu. Uludagda bir ka~ ge
ce kalnu~. Hatiras1 hala kalbinde. 
cAh, vaktim mtisait olsa idi de daha 
~ok kalabilseydim> diyor? Soguk su 
ba!?lanm, guzel c;am ormanlanm, 
Apolyon golu iizerine vc Bursa ova
sma dogru zirveden gori.inii~teki ge
ni~lik, ha~met ve iilviyeti anlatma
ga doyam1yor. 

Dostumun en <;ok sevdigi manza
ralardan biri de Marmara kly1lanna 
altti. Buralann hususi, ~irin ve ca
na yakm bir hall var ki seyredilme
ge doymak kabil olmadlg1m herkes 
temin ediyor. Fakat bu «herkes• ta
blrinin hududu -maattcessiif- ne ka
dar dar. Yalmz i;;u istanbulda yedi 
Yiiz bin ki~i vanz. i~imizde acaba 
yecli bini degil yedi yilzii Marmara 
k1yllarm1 tamr m1? Bize Marmara 
kiy1lanm tamtmak isteyenler, medhe
d-nler oldu. iste tam mevsimi. Hay
di bakahm, paramz da olsun diye
lim. Kalk1mz da Marmara sahillerin
de bir dola~m1z. 

Bunun i~in, iptida ne yapacagmm 
bilemezsiniz. Tamamen karanllk ic;in
desiniz. Bir kere, Marmara k1ylla
rmda nas1l seyahat edilir? Buna dair 
bir seyahat plam laz1mdlr. Hem bu 
Plib dcrece derece tertip edilmek icap 
cder. En a~agi tic; gtinlilk bir seyahat
tea ba~layarak bir hafta, on be~ 
gun belki de daha ziyade siirebile
cek seyahat planlan tanzim olun
rn.11!. Paramza, vaktinize, i~inize go
re siz bunlardan birini intihap eder
Siniz. 

Ncreleri goreceginizi, nerelerde ne 
kadar zaman kalacagm1z1 kararl3.l?
t1nrsm1z. Sonra, bunun kai; kur~a. 
rnal oldugunu tedkik cder, bunu da 
di.i~tiniirsi.iniiz. Ondan sonra, seya
hat plamnda tarif edilcn nakil vas1-
talarm1 ahr, gideccginiz yere gider
Siniz. Gitmeden cvvel hangi otelde 
kalacagm1z1 ve gittiginiz yerlerde 
goriilecek noktalarm nereleri oldugu
nu gene elinizdcki rehberden ogren
rni~ bulunursunuz. 

I~te Marmara havzasm1 gormek ve 
gezmek lf;in en evvel haz1rlanacak 
~y bu rchbcrdir. Bizde boyle bir ~ey 
var mi? Yok. ~u halde, ben Marma
u. 11.avzasmm neresine gidcyim, ne
resmi gezeyim ve nas1l gezeyim?. Ka
~anhktayim. Marmara havzas1 ise bir 
~stanbullunun cebinin i~i say1Imak 
leap eder. 

Acaba Denizyollan idaresi bir Mar
mara gczintisi tertip edemez mi? 
9iinkil , u klyllarda yap1lacak bir 
oteI, iyi bir Iokanta bulunacagma 
Pek ihtimal veremiyorum. Belki var
dir .amma bizim haberimiz yok. Hal
buk1 bir vapur bu ihtiyac1 temin 
edcbllir. Baz1 yerlerde bir gcce ka
l1?1r, civar gezilir. Hi~ olmazsa sa
hiller uzaktan goriili.ir. ilk tecrilbe 
tnuvaffakJ.yet verirse bunu daha ku
su~·suz tecrilbcler takip edebilir. Boy
lehkle belki Marmara havzasmda bir 
dahili turizm faaliyeti canlamr. 

Ak$amci 

Beykozda a~1lacak 
. Ortamektep 

' Bcykozda a~llacak olan orta mckte
bin ~iran evvel tesisi ile ders yill b~
ladlg1 zaman faaliyete ge<;mesi Maarif 
vekalcti tarafmdan kararla~tnlm1~tir. 
icap eden hazirlJ.klarm bitirilip mek
tebin vaktinde ac;Ilmas1 i<;in Emirgan 
orta mektebi mtidiir ve muavini bu i~ 
rnemur edilmislerdir . . 

- Koylerde seyyar sinema gosterile
~ek ~ye duydum bay Aroca! ... Bu i~in 

nemme cliyecek yak. Yalmz gosterile
cek 1·1· i imleri se~mek meselesi var ..• 

'--------------------------------------------·' lpekli kuma,lar 
Birag sonra 

damgaszz kuma~ 
sat1lmiyacak 

ipekli kuma~larm kalitclerini di.i
zeltmek ic;in c;1kanlan kararname diln 
ala.kah dairelere teblig edilmi$ ve tat
biki ic;in haz1rhklara ba!?lanm1~tir. 
Kararnamede ipeklilerin en az agir
hklan, atk1 rnlkdarlan, t!!l sayilan 
gosterilmi~tir. 

Kurnai;;lann cinsleri hakkmda her 
ii~ metrede bir damga bulundurula
cakbr. Emprime ipekliler de aym hi.i
kiimlere tabidir. 

Yeni imalata bir ~Y sonra bu dam
galarm konulmasma baslanacaktlr. 
Kararname hiikiimlcri bir ay sonra 
ecnebi memleketlcrden gctirilecek ipek
liler hakkmda da tatbik edilcceginden 
ithalat tacirleri bunlara riayet etmek 
mecburiyctindedir. 

Amcrikan bezlerine dair hazirlanan 
standardizasyon projcsi vckiller heye
tine verilmi~tir. 

Iktisad vekaleti diger mamulatm 
standardizasyonunu temin ic;in tetki
kat yapt1rmaktadlr. Piyasanm pamuk 
ipligi ihtiyac1 temin edilmi$tir. 

Alakalllar ihtiya~lanm fabrikalar
dan mal almak suretile vekaletin tes
pit ettigi fiatlerle kar~1lad1klarmdan 
ti.iccarm iplik fiatlerine mi.idahaleye 
~mdilik liizum goriilmcmi$Ur. :ileride 
yeni bir ihtikar ba$ gosterirsc buna da 
el konulacaktir . -----
Bir k1z elini makineye kaptird1 
Mahmutpa~da bir ~orap fabrika· 

smda c;all~an Meliha admda 25 ya~la
rmda bir klz diin c;orap dokurken ka
zaen sag elini makinaya. kaptir~br. 
Melihanm sag cli bilcgindcn kesilmi~
tir. Yarah k1z hastaneyc kaldmlmt$, 
kaza etrafmda tahkikata ba.!;lanm1$
tlr. 

Belediye memurlar1 
Lise mezunu olm1yan \ar 

memuriyete tayin 
edilemiyecekler 

Vali ve belediye reisi Muhiddin Us
tiindag, belediye merkez ve ~ubelerile 
kaymakaml1klara tayin edilecek mc
murlarm vaziyetleri hakkmda yeni bir 
tamim yapm1~tir. 

Valinin bu tamimine gore gerek be
lediye merkez ve ~ubelerine, gerek kay
makamhklardaki miinhallere tayin e
dilecek mcmurlann lisc mezunu olma
lanm emretmi$tir. Lise mezunu olma
yan bir kimse, en ki.i~tik belediye hiz
met.ine bile kabul edilmiyecektir. 

Ortamektep muallimleri 
arasmda degitiklik 

Davudpa$a orta mektebi miidilril 
Ad.nan yeni a~1lacak Siileymaniye or
ta mektep miidtir ve tabiiye mualllim
ligine, istanbul k.lz orta mektep mii
dtirti Nazrm yeni a~1lacak Bak.lrkoy 
mektebi mildilr ve tar"h, cografya mu
allimligine, Diyanbekir orta mektep 
tabiiye muallimi :izzet Beykoz orta 
mektep mi.idilrlilgilne, Haydarpa$a li
sesi miidiir muavini Halid Adana er
kek lisesi mi.idil.rltigli ile tarih ve cog
rafya muallimligine tayin edilm~ler
dir. 

... Koylilye boyuna ~ifte;~ubuga att 
filimler gostermek ona b(k.kmhk vcrir 

"b" li b I . 
1 1 gt i ge yor ana ...• 

r 
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Bir kayzk 
par~alandz 

t 
Denize dokiilen i~indekiler 

kurtartld1lar 
Ahmed admda biri dun ak~am 

Sanyerden sepet yuklil vc ti~ yolcu 
bulunan kayikla istanbula gelirken 
Sarayburnu hizalannda Koprliden iz
mitc gitmekte olan bir motorlc ~arp1~
m1~tir. 

<;arp1~ma neticeslnde Ahmcdin ka
y1g1 par~alanml.!; ve yolcularla kendisi 
dcnize dokiilmii~Iersc de etraftan di
gcr kay1ki;1lar yeti~erek hepsini kur
tarnu~lardir. Kazaya sebebiyet veren 
motor kaptam hakkmda tahkikat ya
p1hyor. ----

Frans1z konso!osu geldi 
Frans1z konsolosu Feliks Lusien bu 

sabah Avrupadan gelmi~tir. 

Karikatur sergisi 
istanbul ~cnlikleri miinasebetile Tak

simde emlak ~irkcti binasmda 25 agus
tos sah giinii bir karikatilr sergisi a\'.1-
lacaktir. Maruf k~rikatiiristlerimizin 
i~tirak edccekleri bu sergi aym zaman
da Tiirk karikatiirciiliigi.iniln tekami.i
Ii.inii gosterecegi i~in c;ok ljiayam dik
kat olacaktir. 

Cinayet degil, kaza 
F antoma Mehmedin nasd 

boguldugu anla~tld1 

Beykoz sahilinde Mehmed admda 
bir kunduracmm denizde oli.i olarak 
bulundugunu yazmu,;tik. Bu vaka et
rafmda adliye tahkikati bitirilml$ ve 
neticede Mehmcdin bir cinayet ncti
cesi degil, kazacn o1<1ugii anla.!;1lm1~

tlr. 

Yap1lan tahkikata nazaran vaka 
~oyle olmu~tur: Ark:ida~lan arasmda 
Fantoma ismi verilen ¥anyah Mehmed 
evvelki gece g~ vakit iskele.nin par
makhgma bagh bulunan Emrcm adm
daki kay1ga girmi~tir. Meh
med kimseye haber vcrmedcn kay1g1 
bagland1g1 yerden ~ozerek gecc saat 
iki bu~uga kadar dcnizdc gezmi~ ve 
tckrar sahile yana~m1$t1r. Mehmed 
kay1g1 gene parmakhga baghyarak dl
~anya ~1kmak isterken ayag1 talolm1~ 
ve denize yuvarlanm1~br. 0 s1rada ka
yiktan sarkan lpin ucu eline ge~mi~ 
vc kendisi yiizmek bilmcdigindcn ipe 
sanlarak suyun yilzunc ~1kmak iste
mii;;tir. Bunun i~in de ipin ucunu bir 
elinin bilegine bir ka<; defa sarm1~tir. 
Fakat h1zla suyun dibinc inince ayn.g1 
btiyilk tai;;a tak1lm1~. yosunlar bacag1-
na sanld1gmd:m kcndini kurtarama
rn1~tir. 

Cesedin kollarmda ve bacaklarmda 
gorillen eziklerin de iple ve su i~inde 
~lar arasmda c;abalamaktan tevel
li.id ettigi anlalji1lmakt:l.d1r. Mehmcdin 
cesedi morga gonderilm~tir. Morg bu 
hususta heniiz raporunu vermemi~
tir. 

,- .. DAIMT~~· 
Fotograf miisabakam1zda kaza

nanlann isimleri pazar giinleri 
ne~redilecektir. 

... Onlarm butt.in gi.inleri zaten bu 
~lelle ge~iyor . .• 

Su ~irketi 
Yap1lan tetkikler 

son safhaga 
girdi 

Kad1koy su ~irketinin hi.ikumet ta
rafmdan satm almmas1 i«;in tedkikat 
yap1ldlgm1 vc gerek Naf1a vekaleti l?ir
ketler ba~ milfetti~i ibrahimin, gerek 
belediye ~irketler komiserliginin veka
letten sorulan sualler ilzcrine icap eden 
cevaplan vermek ilzere ~all~bklanm 

yazm1~t1k. 

Buradakl tedkikat ve vekaletin yap
tig1 hazirhklar son safhasma girmi~
tir. Bugilnlerde muzakereye girccek 
olan $irket miimessillerinin de $ehri
mize gelmeleri beklenmektedir. 

Nafla vekili Ali <;etinkaya diln be
lediyeye gelml~ ~irket hakkmda ~im
diye kadar yap1lan tedkikat etrafmda 
vali vc belediye reisi Muhiddin Ustiin
dagdan izahat istemil?tir. 

Naf1a vekilimiz, sirket imtiyaz mu
kavelcsilc tesisatmm mtibayaasmdan 
sonra belcdiycye devredilecek olan te
sisatm idare tarz1 hakkmda da beledi
ye reisimizle goril~mil~ttir. 

Et sat1~lari hakkmdaki 
tetkikler bitti 

Et fiatleri hakkmda tedkikat yapan 
belediye dlin tahkikatm1 tamamla
m1~tir. Tahkikatm neticesinde -dun de 
yazd1g1m1z gibi- et sat1~mda gayri me~
ru bir rekabet olmad1g1 ta11akkuk et
mi~Li r. Nakliyat hakkmda bir kls1m 
kasaplarm ~ikayetleri de yerinde go. 
rillmemi$tir. Kendi vesaiti ile nakleden 
kasaplarm vesaiti olmayan kasaplara 
uymaga mecbur tutulm1yacaklarma 
kanaat gctirilmi~tir. Belediye, rakip
lerinin ucuz et satarak piyasay1 klr
d1klan iddiasile .!;ikay~t eden kasapla
rm iddialarm1 ycrinde gormemilji ve 
bu mesele de bu suretle kapan~tir. 

Borsada toplant1 
Y eni borsa talimatnamesi 

gozden ge~irildi 

Dlin kambiyo borsasmda, ~chrimiz
de bulunan Maliye milste.!;an B. Faigin 
i~tirakile bir toplant1 yapil.nn$t1r. 

Borsa komlserl B. ihsan Rifat, tah
vilat lj:Ubesi direktoril B. Hakkl, Mer
kez bankas1 istanbul ~ubesi direkt6ri.i 
B. Said bu i~timada haz1r bulunmu~
lardir. Yeni borsa talimatname proje
sinin gozden g·e~irildigi anla~1hyor. 

Diln tahvilaat ilzerine mtihim bir 
muamele olmam1llhr. Merkez bankas1 
hisse sencdleri 82 liraya inmi.!;tir. Di
ger milli tahviller klymetle1ini muha
faza etmektedir. 

Soylendigine gore, Merkez bankas1 
hissc senedlerinin daha ziyadc yiiksel
mesi beklendigi bir suada bOyle dii~
mesine, e\'velce ucuz fiatlerlc hisse se
nedi satm alnu~ olan baz1 spekillator
lerin aradaki fiat farkmdan istifade 
ic;in kag1dlarm1 satillga c;1karmalan 
sebep olmu~tur. 

Maamafih bunun muvakkat oldu
gu, yakmda Merkez bankas1 hisse se
nedlerinin daha ziyade yilkselecegi 
tahmin ediliyor. Zaten diinkii fiatile 
bile bu hisse scnedleri hakiki degerin
den 12 lira ytiksektir. 

. . . Bu sebepten arasira hlssi, heye
canh, ibretli filimler de gasterilmeli! ... 

Sahife 3 

SORBET: 

Legen ortiisii 
Muharrem Zeki'yi «;oktan gorme

digtm gibi mecmualarda yaz1larma 
da tesadilf edemiyordum. ~iirled 

arasmda ~ok ho~uma gidenler oldu; 
bilgiye, edcbiyata a~1k 0 koy ~cugu 
i~c;iyi ger~ekten severim. Bunun 
i~indir ki birka~ y1ld1r hi~ sesini c;1 .. 
karmamasma ilztiliiyordum. NihayiJt 
ondan bir haber geldi; fakat bu sevi
nilecek bir ~ey degil, adeta bir hasta-
11k habeli: Muharrem Zcki, kendisi
ni goremedigim bu uzun zaman zar
fmda adm1 Korungal koymu~ ve yc
ni harflerle ctarih> soylemenin ~a
resini aram1l?. Ebced hesab1 yerine 
Korungal hesab1... Dogrusu pek Ia
z1mdl! 

Yirmi dokuz harfi, cg> den basla
y1p eke de bitmek ilzere keyfince' s1-
ralam1.!; ve bunlara cb den c500» e 
kadar birer klymet bic;mi~. Bu ~ 
dokuz ay ugra~m1~ ve, s0yledigine 
gore de, hayli zorluk ~ekmi~. Fakat 
arhk i~ yoluna ginnii;;: tam, sesli, 
sessiz ve yard1mh olmak iizere dort 
tilrli.i tarih soyliiyorrnu~. cBir gun~ 
gibi aydin dogdu ktzim ErtegiiZ. 
m1sramdan 1936, Soyledim 1,iah vah 
ile Korungal tarihini, - Kemal Ah
med ebedi yatacak bir yer buldu• 
bcytinden de 1934 ~1klyonnu~. 

Acaba: Ganj, cev, zirh, ~ift, boy, 
do~, pus, millk> kelimelerini nere
den ~1karm1~ ve ni~in bunlan bu ~ 
kilde siralalill~? «Ebce<b hesabirun 
anahtan olan lafzlann s1ras1 elbet
te indi degildi ki ona Yunan alfabe
sinde ve ondan ~lkan Latin alfabesin -
de de, biraz degil?mi~ bir ~ekilde 
rasgeliyoruz. Halbuki Muhan-em Ze
ki kendi keyfine hareket ediyor. 

Yunan harflerinin de, Arap harf
leri gibi, birer aded klymeti vardtr; 
Latin harflerinin de i, u (yahut v), 
x gibi bazilanmn aded k1ymeti vardtr 
ki bunlar Roma rakamlan (chiffres 
r~malns) dedigimiz say1 usultinii w,
kil eder. Eskiden Avrupahlar da 
bununla tarih soylerle~; buna 
Frans1zlar «chronogramme> diyor. 
Petit Larousse'ta bu kelimeyi ararsa 
mz bir de misal gorilrsilniiz: Latince 
«Francorum turbis Liculus fert 
funera vesper> ibarcsindeld, aded 
gosteren harfler toplanmca, F1·ans1z
lann Sicllya' da katliama ugrad1k
lan 1282 tarihi ~1karm~. Mademki 
~imdi biz de Latin harflerini kulla
myoruz, tarih soylemek muhakkak 
Iaz1rnsa, o usulii kullanabiliriz. 

Eskilerde tarih s0ylemek arzusu na
s1l bir ihtiya~tan dogm~, bilmiyo
rum. Misra, mevzun oldugu i~in, her 
hangi bir adedden daha kolay hatir
da kalacag1 ic;in diyenler var amma 
benim akhm pek yatnuyor. Bence 
ctarih>, bir oyun olarak icad edil
mil?tir. Hani Frenkle1in !?U cacros
tiche> dediklcri veya ha~. yiirek, v. s. 
~eklinde dizdikleri manzumelcr gibi. 
Ciddi insanlarm bu gibi ~eylerle ug
r3.l?mas1 bana daima blr tuhaf gelir. 
Bilmem st>ylemege hacet var m1? 0 
nevi manzumeJetin ve e:tarih> lerln, 
sirf naz1m sanati baklmmdan olsun 
bir kiymeti yoktur: bir manzumeyl 
te~kil eden m1sralarm ilk harflerl 
okununca bir isim veya f alan misra
mdaki harflerin aded klymeti topla
mnca bir tarih c;1kmas1, o rnanzume
ye hi~ bir sanat degeri veremez. Uka
Ja11k, gevezelikten ba~ka bir l?ey de
gildir. Zaten bu, oyle ~k bir diye
cegi olm1yan, yine de i;;iir soylemege 
kalkan ve ilham hususundaki f1ka-

Nurullah Atag 
(Devarru 7 ncl sahifede) 

B. A. - Evet, mesela koyden $ehi-e 
gelen bir kilo si.ittin maceras1 gibil .•• 

r-( 



Sahife 4 

Kurultagzn 
af 1ld1gi gun 

f stanb;) halkevlerinde 
biiyiik merasim yap1lacak 

24 agustos pazartesi gunti Dolma
bahc;ede toplanacak iic;i.inci.i dil kurul
tay1 miinasebetile, istanbul Halkevle
rinde biiytik merasim ve bayram ya
ptlacakt1r. Bu mutlu hadiseyi kutlu
lamak ic;in Halkevleri 24, 25, 26, 27, 28 
agustos gi.in ve geceleri ic;in c;ok zen
gin bir program hazulam11?lardrr. 

O giinlerde yap1lacak merasimin 
prograIDlm a~ag1ya yaziyoruz: 

Eminoni.i Halkevi: Kurultaym ac;ll
dJ.g1 ve devam ettigi gi.inlcr, Eminonii 
Halkevi merkez salonunda · istiyenler 
kurultay mtizakerelerini dinliyebile
ceklerdir. Merkez salonunda rad.yo 
tertibab yap1lml?tlr. Sah ak~ saat 
20 buc;ukta B. Muzaffer Baysal, per
~mbe ak~m1 Agah S1rn Levend, Cu
ma ak~ Halid Bayn tarafmdan 
konferans verilecektir. 

Beyoglu Halkevi: Merasim C.H. P. 
si Beyoglu kuragmdaki gosterit ve ar 
~beleli salonlannda yap1lacaktir. Pa
zartesi gecesi saat 20 bw;ukta istik
lfll mar~1 ile merasim bal?hyacak, bir 
konferans, sonra senfonik bir konser 
verilecektir. 26 per9embe, 27 cuma ge
celeri Beyoglu g·osterit kolu tarafm
dan birer vodvil oynanacaktir. 

~i9li Halkevi: Kurultay mtizakere
releri radyo ile dinlenilecek, geceleri 
konferans ve konser verilecek, <;ar
~amba ak9am1, ~i~li ve civan okulla
rmm talebeleri de torene i:;;tirak ede
ceklerdir. 

Kadlkoy Halkevi: Beled.iye oni.inde 
Parti ve Halkevi kuragmdan kurulta
ym milzakereleri radyo ile dinlenecek
tir. Erenkoy kamun merkezinde, KI
Zlltoprak kamun merkezinde de rad.
yo tertibatx yapllrm~tir. Halk oralar
dan da kurultay miizakerelerini din
Iiyebileceklerdir. 

Pazartesi giinu saat 21 de Halkevi 
kuragmda konferans ve konser veri
lecektir. 

c;ar~amba gi.inu saat 17 de Halkevi 
kuragmda kural konseri verilecek, 
balk 9arkllan soylenecek, saat 21 de 
doktor Saim Ali konfer:,:tns verecektir. 

Kurultay devam ettigi yi.inlerin 
gcceleri Hal.kevi kuraglan donanacak
tir. 
~9ikta9 Halkevi: Halkevi kuragm

da radyo ile kurultay mtizakereleri 
takib edilecek. Turk dill hakkmda bir 
konferans verilecek, gosterit kolu 
Kahraman piyesini temsil edecektir. 

Usktidar Halkevi: Halkevi kuragm
da halka radyo ile kurultay miizake
releri dinletilecek, geceleri konf eran~ 
ve konser verilecektir. 

~ehremini Halkevi: Halkevi 'kura
gmda rad.yo ile kurultay miizakerele
ri halka dinletilecek, konf erans ve 
konser verilecektir. 

lspanyada dahili 
harp 

(B~ wan 1 inci sahifede) 
Arasua asker miifrezeleri gei,;iyor. 

Bunlann gogtislerinde, iizerlerinde a
zi.zlerin resimleri bulunan k~ par
~alan vardrr. 
B1R KLiSE ESiRLERLE BERABER 

YAKILDI 
Lizbon 21 (A.A.) - Reuter ajans1 

muhabirinlll ogrendigine gore Vrosa-de 
la Frontera'da esirlerle dolu bir kilise, 
Madrid hti.kfimetinin esirlerin yakll
mas1 gibi barbar usullere mfuacaat e
dilmemesi suretindeki emirlerine rag
men. komiinistler tarafmdan ate~e ve
rilmi~tir. 

BiR iHT:iLALCi KUVVET1N 
HEZiMETt 

Hendaye 21 (A.A.) - Fronte Popu
lar gazetesl, hiikt1met kuvvetlerinin 
Avila yakmmda bir ihtilfilci kuvveti
ni hezimete ugratrm~ olduklar1m yaz
maktadlr. Bu muharebede 300 ihti
Ifilci olm~tfu. ilitilalciler, bundan 
bru;ika 67 esir ver~ler, 5 top, '1 mitral
yoz ve mi.ihim miktarda mtihimmat ve 
malzeme zayi etmi9lerdir. 

AL1\1ANLAR SEN SEBASTiENDEN 
t;IKTILAR 

Sen Sebastien 21 (A.A.) - ,Alman 
konsolosu, buradaki 25 Almamn ha
yatmm tehlikede olduguna hiikmede-
rek bunlarla beraber bugtin §ehri--ter
l<etmege karar vermi~tir. 

1 

22 Agustos 1936 

Nakil ve becayi§ yap1Jm1yacak 
Butc;ede k.8.fi derecde harcrrah tah

sisat1 olmad1g1 igin memurlar arasm
da nakil ve becayi9 yapllmamas1 vila
yete bildirilmi~tir. 

' Terzi C I '1'~ Pek yakmda 

Mevsim ~~u e;n~seb~~;~:lik 11BERL1•N OL1•MP1•YADLAR1 
model1erm1 bir hafta muddetle I 

Te§ekkiir 
Heniiz pek gen<; ya?mda hayata goz

lerini kapayan bald1zim Hafik mtiftii
sii bay Halilin k1z1 Huriyenin vefat1 
dolayisile acllannuza i~tirak eden ve 
bizi teselliye ko~n e~ ve dostlara ale
nen te~ekkiir ederim. 

}'Uzde so tenzilatla elden ~·ka- SARA y sinemasinda 

S1vasta Osman Gilner 

Tiirkiye I~ bankas1 Istanbul 
~ubesi Direktorl iigiinden: 

Bankannzm kurulmasma rasthyan 
26/agustos/1936 Qar~ba giinii Mer
kez, Beyoglu, Galata ~belerile Beya· 
zid, Kadlkoy, Uskiidar Ajanlanm1zm 
kapah bulunacaguu saym alakahlan
nuza bidiririz. 

Hazin bir irtihal 
Merhum Servet ve Asim p~alann 

torunu ve merhum bay Suadin oglu 
ve eski Natta acentesi sahiplerinden 
bay Ziya Songlilen naklolundugu Al
man hastanesinde 50 ye~mda oldugu 
halde, ii<; <;ocuk birakarak vefat etmi~
tir. Naao?I bugiin hastJ.neden kaldm
larak cenaze namazi ogleyin Bebek 
camiinde kllmdlktan sonra Rumelihi
sar mezarlJgma defnedilecektir. Ke
derdide harernine ve btiti.in ailesine 
taziyet beyan ederiz. 

ACIK ARTTIRMA 
Agustosun 23 nci.i pazar giini.i saat 10 da 

Bakrrkoyde Yenimahallede O<;alan 
sokagmda otobiis durak mahallinde 
ko9e ba9mdaki 72 No. lu evde herkese 
ve her keseye elveri~li e~ya satllacak
tir. Qaprast tem miikemmel bir Viya
na piyanosu ve muhafazalI gtizel Vi
yana para kasas1 gibi li.iks e~ya da var
dJ.r. 

Istanbul Harici Askeri 
Kitaah llanlan 

Denizli K1t'ah i~in 313 bin kilo 
yulaf 26/8/936 ~ar,amba giinii sa· 
at 17 de Jspartada Askeri satinal
ma komisyonunda kapab zarf usu
liyle ihalesi yapdacaktJr. Muvak
kat teminati 1292 lira ve tahmin be
deli bef. bu~uk kuruf olup fartna
mesi komisyonda goriilebilir. (172 

(4888) 

*· l'spartamn 240 bm Antalyamn 
276 bin kilo unlar1 kapah zarf ile 
eksiltmeye konulmuftur. Her iki
sinin ihalesi isparta Aske-ri satmal
ma komisyonunda yapilacaktir. 
isparta ununun ihalesi 25/8/936 
sah giinii saat 17 de ve teminat1 
2269 lira ve tahmin bedeli 28920 
lirad1r. Anta)ya Garnizonunun iha .. 
lesi 24/8/936 saat 15 dedir. Temi
nab 2277 lira ve tahmin bedeli 
30360 lirad1r. ~artnameleri komis
yonda goriilebilir. (173) (4489) 

Istanbul .Liman1 Sahil S1hhiye 
Mcrkezi Satin Alma Komisyonundan: 

Merkezimiz ve miilhakat1 i]e Canak.kale Sahil S1hhiye merkezi am
barlarma teslim l}artiyle 457 ton kriple maden komiirii ile 18 ton yerli 
kok komiiru kapah zarf usulii ile satin ahnacaktir. 
A- Tahmin bedeli kriple komiiri.iniin tonu (18) lira ve kok komiirii

niin (19) liradir. 
B - Komiiriin ,artnamesi merkezimiz levaz1mindan paras1z ahmr. 
C - Eksiltme 8 Eyliil 1936 sah gilnil saat 15 de Galata Kara Musta

fa pafa sokagmda istanbul Liman Sahil Sihhiye merkezi satmalma ko-
misyonunda yap1lacaktir. -·-.. 

D - Eksiltme kapah zarf usulii ile yap1lacaktir. 
E - Krib~ ve kok komiiriiniin muvakkat teminat1 643 lirad1r. 
F - Eksiltmege girecek olanlar komiir tiiccarx veya miiteahhidi ol

duklarma dair ticaret odasmin 1936 senesine ait vesikasm1 gostermek 
mecburiyetindedir. Aksi takdirde eksiltmege gireme:der. 

G - Eksiltmege girecekler saat on dorde kadar teklif mektuplari
n'i miihiirlii olarak komisyona vermeleri laz1md1r. 14 ten sonra mektup 
ka.bul edilmez. (578) 

Beyoglu Kadastro Miidiirliigiinden: 
Bey-0glunda Kadastrosu ikmal edilmit olan Asmah mescit ve Hiise

yin agave Cukur mahallerinde lafltstz mallari olanlarin Sultanahmet
te Tapu dairesinde Beyoglu kadaistro mildiirliigiine yedlerindeki ve
saik ile gelerek yeni ~aph tapularm1 almalar1 tekrar ilan olunuT. (601) 

I · I Istanbul beledlyesl llAnlar1 I · I 
OI~ii sahiplerinin nazar1 dikkatleine : 

Istanbul belediyesinin 936 ienesine aid ol~iilerin muayenesi 31 / A'f,ut
toa aktam1 sona erecektir. Miiddeti i~inde ayar memurluklar1nda ol!rii .. 
lerini muayene ettirip damgalatt1rm1yanlar hakikmda kanuni ta:kibat 
yap1lacai;1 ilan olunur. (8.) (612) 

Tiirkiye Ciimhuriyet 
Bankasi istanbul 

Merkez 
~ubesinden: 

Galatada Voyvoda caddesinde B~nkam12 binasmm ~absmd& yaptni· 
lacak bmirat ile imal ettirilecek 13 adet demir arfiv dolab1 kapah zarf 
usulii ile munakasaya konulmuftur, 
. IBu husustaki teklif mektuplan S Eyliil 1936 saat 10 a kadar fUDe 

miidiirliigune verilmit bulunmahd~r. 
' ~eraiti ogTenmek isteyen}erin 8a1'kaya miiracaatla ihzar olunan fart• 
nameleri almalar1. (554). 

Istanbul · Sanayi Miifettitliginden: 
... Muamele ve istihlak vergisi bakkinda goriifiilmek iizere 24 Aiustos 
pazartesi giinu tam saat 15 de Tetviki Sanayi kanunu muafiyetinden is
tif ade eylemekde hulunan miiesseselerin birer aalahiyettar murahhaain 
Istanbul Ticaret ye Sanayi ~dasinm &alon~.n-~ j.~timam1z11i Jond~ 
rilmesi. (667), 

- ...J 

, 

3000 metroluk olan bu buyiik ve TAM film V A L N I Z 
sinemamizda ve bir programda gO.sterilecektir. 

Bu muazzam spor ve sinema diinya hadisesini 

gosteren OLl.MP1·YAD _ film in in 

gosterilecegi tarih ayr1ca gazetelerle ilan ediJecektir. 

BERLiN OliMPiYADLARI 
ilk filmJer geldi. Yap1lan kii§at merasimi • Muazzam resmi ~e~itler • 

Olimpiyad me~alesinin getirilmesi, ilk musabakalar ve galipleri 
me§hur Ovens ve sair, ve sair .... 

Bugiin MELEK ve IPEK sinemalar1nda 
birden gosterilmektedir. 

Ba,vekilet istatistik 
Umum Miidiirliigiinden : 

1 - iatatistik mekteplerinde tahsil etmek ve avdetlerinde istatistik 
Umum miidiirliiglinde istihdam edilmek iizere Ali mektep mezunu bir 
kiti iii; isene miiddetle Avrupaya veya Amerikaya tahsile gonderilecek• 
tir • 

2 - Taliplerin y~lari yirmiden kii~i.ik, otuz betten fazla olm1ya
caktir. 

3 - Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle ilitik
leri olmad1gm1 miisbet evrak ibraz edecekler veya ii~ senelik tahsil es· 
nasmda askerlik hizmetinden miieccel bulunduklar1m tevsik edecek
lerdir. 

4 - Talipler arasmda Ankarada lstatistik Umum miidilrliigii ile 
lstanbulda Kiiltiir Direktorliigiinde ataiJdaki ders ziimrelerinden tah
riri s1nav yap1lacaktir. 

A - Riyaziye (Hesap ve Cebir ), 
B - lktisat (Umumi malumat), 
C-tlmimali, 
C - Umumi cografya, 

D - Lisan: Frans1zca, lngilizce ve Almanca lisanlarmdan hirisi 
5 - lmtihan 7 Eyliil 1936 Pazartesi giinii yaptlacaktrr. 

6 - T aliplerin niifus tezkereleri , mektep fehadetnamesi, resmi 

bir heyeti sahhiye taraf mdan verilmit ve ahvali sihhiyesinin tahsile 
miisait oldugunu miibeyyin rapor, muhtasar tercumeihal varakas1, iki 
adet vesika fotograf1 ile 5 Eyliil Cumartesi ogleye kadar Umum Mii
diirliige miiracaat eylemeleri laz1md1r. (425) (369) 

S1hhi Miiesseseler Artt1rma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpa"8 Niimune hastanesinin 1936 mali y1h ihtiyac1 olan 244 
kalem t1bbi alat ve edevat kapah :iarf usuliyle eksiltmeye konmuttur 

1 - Eksiltme: 2/9/936 giinii saat 15 de Cagaloglunda S1hhat ve l~-
timai muavenet miidiirliigii binasmda kurulu komisyonda yap1lacaktrr. 

2 - Tahmini fiati 6358 lira 50 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti 476 lira 89 kuru,tur. 
4 - istekliler tartnameyi parasiz olarak hastaneden alabilirler. 
5 - lstekliler cari seneye aid ticaret odas1 vesikasile 2490 say1h ka

nunda yaz1h belgeler ve bu ife yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektuplariJe ihale saatindenbir saat evvel teklif mektuplarm1 
komisyona vermeleri. (355) 

. 

S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpafa Niimune haatanesinin 1936 mali y1h ihtiyac1 olan 157. 
ka1em kimyevi ecza ve malzeme a~ik eluiltmeye konmuttur. 

1 - Eksiltme 2/9/936 giinii saat 14 de Cagaloglunda S1hhat ve l~ti
mai muavenet mudiirliigii binasinda kurulu komisyonda yaptlacakbr. 
· 2 - Tahmini fiatl 1118 lira 70 kurustur. " 
I ' 

; 3 - Muvakkat garanti 83 lira 91 kuruttur. ., 
. 4 - iateklileT fartnameyi ve listeleri parasiz olarak Hastaneden ala,. 

" bilirler. 
S - istekliler cari seneye aid ticaret odasi vesikasile 2490 say1h ka .. 

nunda yaz1h belgeleri ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektuplarile belli gijn ve aaa,tte komisyona gelmeleri. (354) 

istanbul Erkek Ogretmen Okulu 
1935-36 ders y1l1 mezunlar1na: 

Istanbul Erkek ogretmen okulundan: 
18u sene ~1kip da bii)'iik azad i~in memleketlerine gidenlerin tayi~ 

~mirleri · bulunduklar1 yere bildirilecek y~ yol paralari da dogrodan 
dogruya lcendilerine gonderileceginden mezunlar1n ibeyhude yere b
~anbula: g~lmemleri y~ doiru a'd,reslerjni mektupla: hemen bilrlll:-J 
piel~.-i ii~ ~lunur. . - 'J57))~ , · 
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MUZELER 
Blrgok mevzulan bir, bir daha, bir 

daha yazrnak lazun geliyor. c.Ettekra· 
ru ahsen ve levkane 180! » 

• Milzeler lilks e~ya mi addedilir? Bil· 
rniyorum. Daha dogrusu bu husustakl 
J'esmi teiakkiden haberim yok. 

Muze ile mesela Tokatliyan, Pera· 
· Palas, Parkotel arasmda k!r, kazan~, 

vergi baknmndan bir ayrlllk var nnchr? 
Bu cihetin de cahiliyim. 
Fakat, benim gor~iime gore mi.ize. 

1er bugi.ini.in insanlan tarafmdan ne 
kadar ~ok gezilir, miizelerden bugi.in 
Y~1yan insan kalabahklan ne kadar 
~ok istifade ederse bu muesseseler de o 
nisbette cmi.izelik> olmaktan clkarlar 
hayatla bagi olan sahici mi.izeler hall· 
ne gelirler. 

• Topkap1 sarayuu ele alalun. 
Burada ¢nileriyle harem dairesi, 

yumruk kadar ziimriltleri, inclli tabt
lan, harikal1 kum~lanyla chazine 
dairesh filan vardir. 

BiR PARADOKS 

Partlsinin ilk toplantismda soz alan 
f?arl Kuglin, soziinu bitirmecen olii· 
verdi. Reis Ruzveldi maglup eden bu 
adam Amerikarun gok ~ayam dikkat 
bir ~ahsiyeti idi; halka ko~kler vere. 
eek, her ko~kUn telsizi olacak, butiin 
servetlere vaziyed edilecek ve her haf • 
ta bu sen et halka dagituacak ... Kug· 
lin bunlari ilham eden adamd1r 

Bir gun ona: 
- Hi.isniiniyet sahib! degildn, dedi

ler. 
0 hayklrdt: 
- Belki dcgilim. Fakat oyle bir ni· 

yet .sahibiyim ki, btiti.in bu yalanlar 
bir giin hakikat olacaktir; ha1buki si, 
2in hilsniiniyetiniz oyle c1llz, ki her ha
kikat yalan oluyorl ... 

Bu paradoks' c;ok al~lanm1~tl. 

iGNE YUTAN ~OCUK 

Pariste yirmi tic;; ayhk bir ~ocuk aglk 
bir ~engel ignc yutuyor. 

Anasile baas1 teia.~ ve korku igin
de i;ocugu hastaneye gotiiruyorlar. 
Rontgenle muayene ediliyor, midede 
biqeyler yok ... <;ocuk mil~~b;de alt1-
na allmyor, igne kendiliginden ~1kml
yor. 

Qocugu bunnu i.izerine Slla bir ront· 
gen muayenesinden gegiriyorlar ve ig· 
neyi goriiyorlar: igne tuhaf bir tesa· 
dti~e cigerlere gitm~ ... 

Ug ameliyat yaplllyor, ign~ ahnam.t· 
yor. Fakat !(OCuk da bundan muteessir 
degil, igne bir rahats1zhk vermiyor. 

Tabiat igneyi uzuvlara temastan vi· 
kaye cdiyor. ignenin i.isttince.k.i. parlak 
tabaka, ignenin etrafma oyle bir hale 
i~lemi~ ki, hie; bir nes~e tem•.s t:tmeden 
oldugu ycrde duruyor. 

Buralan gezmek, bu kum~, ta~, tah~ 
ta, mermer ve Cini halinde tecessiim et
mi~ tarihi okum::tk her vatanda~m hak
kldir . 

A;yni hak eski eserler mi.izesi igin de 
variddir. 

Fakat, evet yine fakat, «halo deni· 
len ~ey gergeklenmek imkamna, sahib 
olmazsa kuru bir laftrr!. 

Milzeleri gezmek her vatand~ 

hakkl amma bu gerc;eklendirmek her 
babayigitin kan degn. 

Mesela, Topkapt saraym1 gezmek 
igin 100 kuru~tan fazla para lazun. 

KanSI, .kendisi, anasi ve gocuguyla 
bu crntizeden istifade etmek hakkuu> 
kullanrnak isteyen bir vatand~m bu 
i~e uc dort lira tahsis etmesi rn.znn. 

Bu milze tahsisatm1 bi.itgesine koya· 
bilecek ka~ vatanda~ var?. 

• Milzeler halkmchr. 
Miizeler bar degildir. 
Mtizeleri gezmek ~ok ama c;ok ucu-

za rnal olmah!. Orhan Selim 

? 
MEMNUN DEGiLLER 

Pariste bir cemiyet vardlr: cTatil 
kamplan milli cmeiyeti». 

Bu cemiyet her sene gocuklan tOP" 
lar, deniz kenarlarma goti.iriir, gadlr· 
Iara yerle~tirir, yedirip i~irir, ~ocuklan 
denize sokar. 

Bu sene bu cemiyet tam ild yUz bin 
~ocugu a~ havaya gonde~di. Fakat 
Frans1z gazetelerl gene de memnun 
degil. 

- Geride daha y\izbinlerce ~ocuk Sl· 

ra bekliyorlar, mevsim de gec;iyor! di· 
yorlar. 

Herkesi memnun etmek kabil degil 
vesselam! ... 

TERFi 
Olimpiyad giire~lerinde Frans1z peh· 

livam Poilve de memleketine bir altm 
madalya kazandrrd.I. 

Pollve polistir, olimpiyad zaferinden 
sonra Paris polis mildiirii pehlivam 
korniserlige inha etti. 

Poilveyc binlerce tebrik J •• ektubu 
geliyor. Bunlaim iginde bir tanesi v~r. 
ki ~ok gi.izel bir ~ocuk yaziyor. 

- Sen polis generah olacaksm, ~iln· 
kii en kuvvetlisi sensin! ... 

BATIL iTiKATLAR 
Batll itikadlan koktinden imha et

mek kolay i~ degil. En rnedeni mille.tler 
bile buna muvaffak olamadilSU' ve In
giltere hakimlerinden biri bi.r muha· 
keme esnasmda ~~mp kald!. :;;ahid
lerden biri: 

- <;ocuk hastaydl, onu bir nevi fa· 
re merhemi ile tedavi ettiler, diyor. 

Hakim soruyor: 
- Merhemi silrdiller mi?. 
-Hayir, yedirdiler! ... iyi pi~i~ ve 

iyi sal~alanm1~ fare eti o hastaliga iyi 
gelirmi~! ... 

Kilis (A~am) - Halkevi bir :frans1zca kursu a~ ve henii.z yeni a~Ilan 
bu kurs bilyilk bir ragbet bulmu~tur. Kursun yetmi~ mi.idavi~ var~r. 

Yukanda kurs miidavimlerinden bir klsmm1 ogretmen bay Sail.die b1r arada 
goruyoruz. 

Ankarada biigiik 
bir mekteo 

Tiirk Maarif cemiyetinin 
yeni bir te§ebbiisii 

Turk maarif crniyetinin bu sene 
Ankarada btiyiik bir mektep yaptrr· 
maga ba~lad1gm1 memnuniyetle ha· 
ber aldlk. 

Memleketin killttir iljilerinde bii
yiik bir gayretle ~al1:;;an Ttirk maarif 
cemiyeti ge~en sene de Bursada bir 
bir k1z lisesi binas1 yaptrr~ti. Gene 
ge~en yll bu biiyiik kiilti.ir miiessesesi 
memleketin muhtelif okutma i¥erine 
800,000 lira gibi biiyiik bir para har· 
ce~tir. 

TUrk maarif cemiyeti her giln bi· 
raz da.ha faaliyetini arttmnaktadlr. 
Cemiyet fakir talebe, talebe yurtlan 
ve mekteplerle slkl surette alakadar 
olarak onlarm yurda faydall birer 
unsur olarak ye~elerini temin 
etmektedir. 

Diger taraftan hayrr sever bir ~ok 
zenginlerimiz bu btiyiik ve p.ayrrll 
killtur miiessesesinden yard1mlarnu 
esirgememektedir. 

Milli mucadelede unutulmaz kah· 
ramanhk hatiralarile dolu olan Ga· 
ziantep vilayetimizin de maari! ce
miyetine yardlma ko~tugunu mem
nuniyetle haber aldlk. 

Gazianteplilerin bu hareketini tak
dirle anmamak mtimktin degildir. Bu
na mukabil Bursa 19z lisesinde de 
Gaziantebin fakir klzlar1 pek iyi bir 
tahsil gormektedir. 

Cemiyetin Ankarada yaptirmaga 
ba~lad1g1 mektep binasmm temeline 
bir hitabe konmu~tur. Bu hitabenin 
ilk ctimlelerinde: 

« Ulu Onderimiz biiyiik Atattirkiln 
yilksek i§aretile kurulan ve ba~ba· 
kamnnz ismet inonfulful genel b~
kanllgmda c~ Tiirk maarif ce
miyeti hiik:Wn.et merkezirniz olan An· 
karada yapt1rmaga karar verdigt 
biiyi.ik okul binasllllll temel atma to. 
renl 1936 ylll agustos aymin 15 in· 
de yapI1d1. Ve bu ta~ buraya kon· 
du, denilmcktedir. 

. isfihlak ve 
muamele vergisi 
Pazartesi giinii Ticaret 

odas1nda toplanb yapdacak 
Sanayi umum mi.idi.irti B. Rc~a<;l di.in 

~ehrimize gelmi~tir. Ticaret odasmda 
B. Re~adm risayesinde bazi t1ikotaj
c1la11n i~tirakile bir toplanh yap1Irm~
t1r. B. Rc9ad, vekAletin ~orap ve diger 
trikotaj e§yas1 kalitelerini standardize 
ve ISlah etmege karar verdigini bildir
rni~ ve fabrikatorlerden bu husustakl 
dileJrJeri hakkmda :izahat alrm~r. 

Bundan b~ka sanayi umum mildii· 
rii, fabrikatorlerin istihlak ve muame. 
le vergileri hakkmda bir proje haZirla
mak i~in ~ehrimizde incelemelere b~· 
lann~tir. 

Maliye vekaletinin bu vergilere aid 
kanunlarm tadili igin Millet meclisine 
verdigi 18.yiha iktisad vekaletinin yap.
rnaga li.izum gordiigii degi~ikliklerin 
ilavesi i~in gei·i almm1~tl. 

Vrkalet, sanayi u.rnum mtidtirilniin 
haz1rlayacag1 raporu goz onti.nde tuta· 
rak tadilat projesini tanzirn edecek ve 
mecllsin ikinci te~rin devresine yeti~· 
tirecektir. 

Pazartesi 1iinil saat onbe~te Ticaret 
odasmda bi.itiln fabrikalarm miimes· 
sillerinin i~tirakile buyi.ik bir toplanti 
yapmaga alakahlar ~agmJ.rn~lardir. 

Sanayi umum mildiirii bu i~timada 
fabrikatorlerin vergilere dair dilekleri· 
ni dinleyecektir. 

Sanayi umum mtidiirunden ald1g1· 
nuz malUmata gore, kiigiik sanayicile-' 
rin himayesi ve te~kilatlandmlrnalan 
igin bir kanun projesi tanzim edilrnek· 
tedir. Te~viki sanayi kanununda da 
degi~ildik yap1lacaktir. 

Burdur belediye reisi yaraland1 
Burdur 20 - Belediye reisi R1za Er

den, dun gece ge<; vakit evine gider
ken atllan bir tabanca ile yaralannu~· 
trr. iki ki~i yakalannn~tir. Tahkikata 
devam ediliyor. 

Lisan miitehasSIS1 profesi:ir Anjel 

FRANSIZCA 
Dersanesinde her giln ders almak: im· 

kAm vardu'. M.ilkAleme • Tercfu:ne • 
Kitabet usulii - EminOnii, Eminonti 
ha.n. 
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Dirileri of ii gosterenler 

Beynelmilel doland1r1c1bk · 
1ebekesi mi var? 

Tahkikat ilerliyor. Yeniden baz1 
yolsuzluklar meydana ~1kar1ld1 

Bazi sigortaltlan olil g0stermek SU·_ 

retile iki sigorta l?irketini dolandira· 
rak 40,000 lira almaktan su~lu ~ebeke 
mensuplan hakkmdaki tahkikat ~ok 
dikkate ~ayan bir safuaya girrni~tir. 

Yeniden miihim yolsuzluklar mey· 
dana ~1kanlnu~ ve bu i~lerde ismi ge. 
gen iki sigorta ¢rketinin sahte 01\im 
vesikalanru esasll bir tedkike t!bi tut. 
madan kabul ederek vazifelerini ihmal 
ettigi anl~Ilmaktadir. 

Bu nokta iktisad vekaletinin dik
katine garp~tir. Bu itibarla i~in sa· 
dece bir zab1ta vakasmdan ibaret te. 
lakki edilrniyerek alakalI sigorta kum· 
panyalanrun idari bakundan vaziyet· 

Ierini incelemek i~in ~e vekfiletin el koy
mas1 ve ljiehrimizde bulunan i~ ticaret 
umum mi.idlirti B. Miimtazm bu mese. 
le ll~ me~gul olmas1 muhtemeldir. l?im
dilik salahiyetli zevat bu hususta ade. 
mi malfunat beyan etmektedirler. 

tinyon sigorta ~rketini dolanchrmak 
icin sahte bir Oliim dosyas1 hazirlamak
t~n sm;lu ~ebekenin ele ba~is1 Onnigin 
evinde yapilan ar~tirmbalarda daha 
boyle 23 dosya bulunmu~tur. 

32 BiN LiRA 
Bunlar tasfiye halinde olan eski 

Nevyork sigorta kumpanyasma aittir. 
Bu kumpanyamn tasfiye i~lerini Un· 
yon kumpanyas1 yapmaktad.Ir. 

Dolandmclllk ~bekesinin yalmz 
Nevyork sigorta kumpanyasmdan soz
de oli.i sigortahlara aid sahte vesaikle 
32,000 lira almaga muvaffak oldugu 
tesbit edilmi~tir. Mukabllinde para do. 
landmlan uydurma olilm dosyalarm· 
dan dordti hakkmdaki tahkikat bugtin 
tarnamlanacak ve bunlar adliyeye ve
rilecektir. 

YE~iLKAPLIDEFTER 
Onnigifl. evinde y~ kapll bir def

ter tle bulunrnu~ ve iizerindeki esrar 
perdesi diin kaldlnl~trr. Defterde 
Olii g0sterilecek 17 ~n ad1 vardir. 
Defterde Nizameddin, 8elim ve Yaz1c1-
yan isimleri de vardl.r. ~ebeke, olii gos
tercegi sigortaltlan, vaziyetleri sigorta 
bedellerini tediyeye mtisaid bulunma· 
yanlar arasmda se~ip, bunlara kum
panyadan alacagi pararun b~te birini 
vererek muvafakatlarlill elde ediyor· 
m~. 

Evvelce adliyeye teslim edilenlerden 
ba~ka daha 15 ki~inin i~te alakalan ol· 
dugu iddia ediliyor. Bunlarm vaziyet· 
leri yann anla~acakbr. 

SAHTE OLUM iL.wtiHABERLERt 

Tahkikatta en ziyade goze ~rpan 
noktalar sahte oliim raporlarile nilfus 
kay1dlandrr. Dolandmlan iigorta kum
panyalanrun memurlari oll gosterilen 
sigortalllar iyin defin ruhsatnamesi a
ramakslZlil sadece resrni s1fat1 olma· 
yan baz1 doktorlar tarafmdan verllen 
imzalan hii.kurnet doktorlarmca tas
dikli Olilm rapol'lanru kafi gormii~ler
dir. Hatta bir klsrm sigortahlar it;in hi~ 
bir kanuni klymeti olmayan patrikha· 
neden ~ olilm ilrniihaberlert ii
zerine muamele yapacak kadar ihmal· 
de ileri gidilrn.i~tir. 

~ebke mensuplan. patrikhaneye mil· 
racaat ederek ayin igin dort lirahk 
mum oluyor, ve bundan istiiade ederek 
olii gosterilrnesini istedikleri adamlar 
i~n ilmilhaber de teda1ik ediyorlarm1~. 
Patiikhane bu kag1dlan dogrudan 
dogruya verrne~ ve bazi adamlarm 
sozde oliiler hakkmda if adede bulun· 
du.klarlill tasdik ~eklinde yapm1~tir. 

SAIITE NUFUS KAYDI 
~cbeke yalruz doktor raporu uydur· 

makla kalmam~ :ve sahte nillus kay1d
lar1 da tertip et~ir. Sozde oldiliiilen-
1erin nilfus mmtakalanna bunlann ol
dilklerine ve kayidlanrun kapanmas1 
lazim geldigine dair istidalar yaZilrm~. 
fakat istidalar bu yerlere gonderilrniye~ 
rek guya muamele gordilgilne ve neU
cesi almdlgma dair sahte kayid.lar bu
rada hazirlamru~ ve bunlar bir noter· 
ligin tasdikinden de ge~irilerek sigorta 
bedllerlnin tahsili i~in musaddak su· 
retleri~. 

Bu uydurma ilgtdlarda sahte bir 

imzadan b~ka bir [jey bulunmadlg1 ve 
resmi daire mUhtiri.i mevcud olmadlgi 
halde hi~ ar~tmlnuyarak sigorta pa· 
ralarllllll verilmesi c;ok dikkate ~ayan 
gori.ilmektedir. 

v ARissiz OLU GOSTERiLENLER 
Varissiz olara:k b1enlerin sigorta pa· 

ralan hazineye intikal eder. Boyle uy. 
durma vesaikle olii gosterilerek para· 
Ian almanlar arsmda bilahare varissiz 
olenler de vardlr. Bu sahtekarhk yapll .. 
masaydI bunlar paralarmr almadan 
olmii~ olacaklar ve sigorta paralar1 hti· 
klimete gec;ecekti. Bu itibarla hazine. 
de zarara ugratJ.lnu~ bulundugundan 
aynca bu zarar miktan da incelenmek· 
tedir. 

Olilm dosyalanrun aslllan alakah 
kumpanyanm Paristeki merkezinde ol· 
dugundan istenilm~tir. Bunlann bu· 
rada bulunan suretlerinin Tiirk~e ol
mas1 icap ederken ingilizce ve Fran
s1zca yaz11I olmas1 da nazan dikkatl 
celbetrn.i~tir. 

~imdilik diger sigorta ~lrketleri ara ... 
smda sahte oliim tertibatile dolandin· 
lan miiessese olduguna ve b~ka bir 
~ebekenin faaliyette bulunduguna dair 
ortada bir delil yoktur. 

Tahkikata b~lanah bir ay olm~· 
tur. Daha on gtin sUrecgi tahrnin edi· 
liyor. 

. PAYLA~:\IA l\IUKAVELESi 

SOZ<ie olii gosterilen adamlarla kum
panyadan slmacak paralann payl~Il
masma dair gizli mukavelelerde bulun
mu~tur. Milli Reasurans istihbarat ~u
besi ~efi B. Aziz Nami tahkikatm si.irat
le inki~afm ve meselenin aydmlatmasi 
i~in zab1taya esaslI maltimat vermi~
tir. Milli Reasurans direktorii B. Refi 
Bayar diln bir mul1arririmize ~Ian 
soylem~tir: 

- BaZl sigortalllan olil gosterrnek 
suretile para almak ic;in yapllan terti· 
bat yalmz burada degi.l dilnyanm her 
tarafmda gorillen 2ab1ta vakas1 mahi· 
yetinde hareketlerdendir. Bu itibarla: 
bu harekette bir fevkaladelik yohi;ur. 
Sigorta kumpanyalan c;ok s1k1 bir kon
trol altmdad1r. Nitkiem son hadisenin 
meydana glkmasllll da bu kontrol te
rnin etmi~tir. 

Hadise tedkik edilmi~, yolsuzluk ol· 
duguna kanaat husule geldikten son-

ra dosyas1 zab1taya verilmi~tir.i~in bun
dan sonras1 zab1ta ve adliyeye aid ol· 
dugundan biz soz s0yliyecek vaziyette 
degiliz. Zab1tamn el koydugu diger 
dosyalar hakkmda malfunatmuz yok
tur. Tahkikat bitince her ~y anla[jila· 
caktu. Bi.i.tiin yolsuzluklar bu t.ahkikat 
neticesinde meydana c;Ikacaktlr.> 

Yap1lan incelemeler, beynelmilel 
bir dolandinclllk ~ebke,si mevcud oldu
gu ~iiphesini uyandinnaktadlr. 

Almanlar1n 
Hindenburg Balonu 

Bu IDf9hur balon ikide birde Ame. 
rika ile Alm.an-ya arasmda yolcu t~· 
yip duruyor. U~ giin evvel gelen Av· 
rupa gazetelerinin birinde bu balonun 
Gratte Cieller i.izerinde yolculanna 
bir tenezziih yapt.mrken ~mnu[j bir 
resrn.ini dercettiler. Amerikamn haki· 
katen semalara kadar yiikselen Man
hattan dedik.leri bu klsnnn insanlara 
de~et ve hayret veren yeniliklerini 
gormek: ve bunlan anlamak gok Ia
Zim bir ~ydir. Bu balonla seyahat 
ederken bu Gratte Ciellerin i~yi.izOnii 
ve gorrncdigimiZ, bilmedigimiz yeni· 
liklerini anlamak kabil degildir. Bunu 
anlamak isterseniz bir TUrk kmmn 
Arnerika yolculugu diye ~n fevka· 
lade enteresan resimli :ve c;ok malil· 
math seyahat .kitabmt okuyunuz. Bu 
kitapta Am.erikaya dair o kadar ~ok 
malfunat var ki insan bn giizel klta· 
nm muhtelif l?ehirlerine dair bir hayll 
yenilikler ogreniyor ve kitab1 nihaye
tine kadar biiyilk bir zevk i~de ta
kib ediyori 
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fuMuRTALARI Kl~ NiHAYETLERi
NE KADAR, BOZULMADAN NASIL 

SAKLIYABIL1RSiNtz? 

, ~im_E!, !!!U~arpuzlll bol yumurta 
yulnurtladlklan, keza hari~ten pek 
ucuz :1umu1ta tedariki kabil bulundu
tu bir zamanchr. Tavuklanruzdan al
cbg1ruz yumurtalann hepsini, bu mev
simde sarfetmek m~killdilr; !>una 
mukabil k1~m, yumurtarun sarf ciheti 
~ok ve tedariki de olduk<;a mil~kill
dilr. Binaenaleyh, bu yumurtalan 
lo~a saklamak, yumurtamn az bu-

1 

lundugu zamanlarda sarf etmek i;ok 
fayda11 ve iktisadidir. Bu suretle 
hem tasarruf edilmi~ ve hem de yu
murta tedariki mil~killatmdan ken
dinizi kurtarm~ olursunuz. 
~u halde, yazm, toplanan yumurta

lan kl~ nihayetlerine kadar nas1l sak
layabilhiz? Bu cihetleri k1saca anla
tal1m: 

Yalmz, yumurtalann muhafaza 
usullerini anlatmazdan once, yumur
talann neden bozuldugunu izah et
memiz Jfmrndir. 

Yumurtalar, rnururu zamanla, ha
va ternasmda kalarak rnesarnatmdan 
havadaki rnikroplarm, mantari is
porlann, yumurta i~erisine girerek 
yumurtalan bozarlar; bir tak1m kii
kiirtlu gazlar husule gelir ki, bu gibi 
yumurtalar katiyen yenroez. Binaen
aleyh yumurtamn mcsrunatm1 kapa
yacak, hari~ten hava ve mikroplarm 
girmesine mani olacak olursak yumur
talan uzun milddet muhafaza etmi~ 
oluruz. 

Yrnurtalar iki tilrli.i muhafaza edi
lcbilir: 

1 - Yumurtalan soguk hava de
po1armda, soguk yerlerde bulundur
maktir ki bu usul ticarete ait bir 
i~tir. 

2 - Yumurtalarm kabugundaki 
dcliklcri, mesamatl kapamak surcti
lc muhafaza etmek usuH.idilr ki: As1l 
evlerimizde yapabilecegirniz usul an
cak bu olabilir. 

Yumurta1ann mesamatm1 kapa
mak i~in, bunlan eritilmi~ balmu
mu, rnrafin, kollodyum ilh gibi mad
delcre yumurta!an bahrarak yuzle
rini s1vad1ktan sonra bunlan ince 
kurn veya komilr tozu, ince tuz, ke
pek, odun ta1~1 ve en iyisi k\il i~e
risine ve yumurtalarm sivrl u~lan 
yukan gelmek ~artile sualamak ve 
iizerlerini tekrar yukanda soyledigi
miz maddelerle ortmektir. 

Bu dakik gorillen usuller yap1la
mad1gi takcllrde, guzel elenmi~ odun 
killil i~erisine, soyledigimiz tarzda, 
derince bir ~kilde yumurtalar ko
nursa, bu tarzda, ytizde seksen yu
murtalar1 bozulmadan muhafaza et
mek kabllcllr. 

3 - Yumurtalan kir~li su i~eri· 

OLONCEYE 

~t<;EKLER: 

Bu aydan itibaren yumrular1 saks1lara 
dlkilen c;ic;eklerden Siklar1'J'enler 

Siklamenle
re, Alp veya 
acem menek
~esi de derler. 
Soganll oda ve-

1 

ya salon c;i<;ek-
lerindendir. Kl· 
~m <;i<;ek ~ar

lar ve ~i~eklerin 
en giizeli ve 
g0steri~li olan1 siklfunenlcrcllr. Envai 
pck ~oktur. Bcyaz, koyu ate~ klrm1-
zis1, parlak menek~e ve gill renginde 
bcnekli olanlar pek makbuldilr. <;i
~eklcri menek~eye pek benzer, hatta 
bazi cinsleri de kokar 

Siktamenlerin yeti~tirme tarzlan: 
Siklamenler tohumlan veya yurnru
lan yanmdan <;1kan yavru sogan
c1klan ile teksir eclllirler. 

Tohumla teksir: Agustos, eylfil ni
hayetlerinde, ic;erisine yaprak ~ii

rilntusii, funda topragi, biraz ince 
kum mahhitundan murekkep toprak 
ile dolu tavalara, tohumlar serpilir, 
toprakla temas etmesi ii;in biraz taz
yik edilir. Badehu, tizerine tekrar 
biraz soyledigimiz topraktan .. ince bir 
tabaka konur ve sularur. U~ hafta 
zarfmda tohumlar inta~ ederler. To
humlar inta~ cttikten sonra, tavalar, 
ziyadar bir mahalle konur, bir iki 
yaprak olduktan sonra, b~ka saks1-
ya 3 - 4 sant.im rnesaf e ile nakledilir. 
Tohumdan yeti~en bu siklamenler 
ilkbaharda ayn ayn kii<;iik saksllara . 
dikilir ve mutedil hararctteki bir 
mahalde muhafaza olunur. Butiin 
yaz esnasmda, bun1an, diger saks1la
ra nak1etmck kabildir. 

S1cak zamanlarda, slk1ca bir ~e

kildc,, i.izerlerlne su pilskurtmek la
zimd1r. 

Yumrularla teksir usulii: Yazi top
rak ic;erisinde ge~irmi~ olan y~ll 

siklrunen yumrulan, agustos veya ey
lfil aymda eski topragmdan <;lkanlrr, 
bunlan 1 kls1rn bahc;e toprag1, 1 kl
srm giibre ~iiri.intusu, 2 klsrm yaprak 
<;ilruntilsil, 1 k1srm ince kumdan mii
rekkep toprakla dolu saksllara 3-4 
santim derinligmtle yu.mrular dikilir. 
Saksllar husus1 camekA.nlarda veya 
hararet derecesi 12 - 15 olan mahal
lerde bulundurulur. 

Saksllardaki yurorulan solm1yacak, 
buru~m1yacak derecede, arasrra su
lamall. 

Sikldmenler yeni topraga nak1edi-
•••111un•••••••n••••••••••••••••n••n•••nn•••••••••••t1•••••11•••11•111u .. , ...... _ 

sinde de muhafaza ctmek kabilcllr. 
<;ok pratik olan bu usulii muhafaza 
hakkmda, gelecek niishanuzda oku
yucularrmiza izahat verecegtz. 

KADARI .. 

lirlerken eski toprak tamamile atll
mall ve f ena kokler de kesilmelidir. 
Bundan sonra aras1ra sulamall. 

Siklarnen yumruian, iyi bakllmak 
~artile on sene kadar dayanabilirler. 
Siklamenleri, ~i~ek ~bktan sonra az 
sulamalldlr. Bu ;pa!de yeti~tirilen 

siklamenler biitun kl~ ta hazirana ka
dar c;i<;ek ac;arlar. 

Siklfilnenlerin envai meyarunda, 
beyaz, klrm1zi ne~leri agustos aym
dan te~rin nihayetlerine kadar cllki
lirler. Siklamen nevileri meyanmda 
makbul olanlar: 

1 - Beyaz siklamenler - Cyclamen 
album parlak bcyaz iizerleri krrrmzi 
benekll <;i<;ckler a~ar. 

2 - Pembe sikJamenler - Cy. Yb. 
rosemm bu ~i<;eklerin de yapraklan 
benekli ve yuvarlaktrr. 

3 - Acem siklameni - Cy. Persicum, 
bunlar c;ok makbuliir. Acemistanda 
yeti~irler, c;i«;ekleri olduk<;a bilyilk 
ve <;ok makbul bir cinstir. 

Bunlann da, beyaz, pembe, koyu 
klrm1zi, iri katmerli olan nevileri 
vardir. Bunlardan en makbuli.i ve 
~ayan1 tavsiye olan menek~e renklisi 
ile kelebek ~cklinde c;ic;ek a~an nevi
lericllr. 

Siklamenlerin, sonbaharda, yap
raklan sarannca artik katiyen su ve
rilmcz ve sonbahara kadar hali iize
re birakmahdu. 
• Yaz esnasmda da c;ok sulamak 
dogru degildir. Zira soganlan c;;ilru
yup, artik ertesi scne «;i<;ek a~mazlar. 
Resmimiz, acem siklameni, >Cycla
men Persicum atropurpueum:D goster
mektcdir. ,...... ----- --- ---- ............ 

'. AK$ AM' 1n 
~ Ziraat mOtehass1s1 

l 
arilerimizin suallerine cevap verecek 

(AKSAM) Jn ziraat miitehass1s1 
her nevi ziraat bahialerine dair soru-

\ lacak euallere cevap vermeye ha-
z11d1r. 

Gonderilecek mektup]ann iizeri
ne (<;if~ye mahaus) kelimesinin 
ilavesi laz1md1r. 

Okuvuculanm1z h.er haftia bu su
tunlarda ziraate a.it miiteaddit ya-
21lar okuyacaklar ve miitehaas1a1m1-
za aorduldan meselelerin cevapla
nn1 bulaoa3tlardu. 

- .-=-- - -~ ~.,_ - - --...-

~-~- --- - ~ :Gil 

Gazetemizde inti§ar 
eden ziraat yazilann1n 
iktibas1 ve kitap, risale 
§eklinde ne§ri hakk1 mah
fuzdur. 
Cm-a -

mcsud olabilirsin, eger al193bilirsenl .. 
- N~ye nl1~nbllirsem? 
- Gormemezlige!.. 
- Ziya, korkun~ hiikilmler veriyor-

Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD sun!.. 
- Ben umumiye;tten dcgil gordilk

lerimden ve tccrilbelerimden bahsccll
yorum. - Olabilir sever, fakat unutacak

trr! .. Qabuk unutacakl .. 
- Nercden biliyorsunl .. Kadin se

verse nas1l unuturl .. 
- Bu .sOzler kadmlar i~in soylen

~tir. Daha kadm olmanui;i ~ocuklar 
i~in de~ll .. 

• - Aml ~ocukken duyulan hisler 
unutulmazl .. 

- Bedri; kelirne oyunlan yapnuya
bm ... Elimizde ~ok ~etin bir mesele 
Vfl.r! .. Senin hayatm mevzuu bahisl .. 
Nesrin unutacak diyorum seni inan 
banal .. Alem; bu mavi kubbenin al
tmdn kurulabdanberi 19, 20 yal} dal
nm lork ya~llll ar...m1~br. Bu tecrilbe 
edilmi~ bir gayritabilliktir ... Ben lhti
yarlarnaga b~adigim1 bir gi.in gOzle
rim gayriihtiynri 12 y~mda bir kii<;ilk 
k1Zln gogsilne gittigi zaman anl:id1m. 
Kilc;ilkler, anl~lmaz bir hisle daima 
bilyiikleri anyor .. bilyilkler de kil~ilk
leri! .. Bence bu bir scvgi degil, bilakis 
bizim ya~1mizdakHcr i«;in ihtiyarhgm, 
gene; y~taki klzlar ic;in de kadmla~
mamn alameticlirl.. Bu scvginin si-
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cakhg1 sonbahar giine~inin s1cakhgi 
glbidir. Deriyi 2s1tir, fakat derinin ic;i
ne ge~mez! .. Nesrin seni kaybettigi 
zaman belki ~iracak, bclki gozleri 
islanacak, hatta agllyacaktir. Fakat 
ii;ite o kadarl .. Zaten golgesi gibi dai
ma arkasmda dob~ bir gene; var 
onun! .. Bulut gibi u<;an duman renk
ll sac;Ian, gen~ omuzlan, parlak goz
leri ile yakl~lkh bir delikanhl .. Qabuk 
unutturacaktir o seni! .. 

- Henilz daha iyice tmunadlgm 
bir laz i~in ncden bu kadar katl hil
kilmler vcriyorsun? 

- Bunun i~in tarumaga ihtiya~ var 
nu! .. Ben tabiati, hayati s0y1Uyorum 
sana! ... Tecrtibeler, d~tin~Ierden da
ha klymetll degu mi?. 

- Ben biiyiik ya~ tarldle evlenmi~ 
nice insanlar tamyorum, hcpsi de me
sudl .. 

- Ben de t::m1yorum, berabcr taru
yoruz hattal .. Otelde ka~ taneslni gor
dilk. Dedi~in gibl hepsi mcsud idiler. 
Hattn mUs:iadenlc degtl yalmz onlar, 
bcn blle mesuddum delll ml? Seµ de 

- Manas1z dil~iiniiyorsunl 
- Olabilir... F~..kat ben fikrimde 

israr ecllyorum. Biiyiik ya~ farkile 
cvlenenler arasmda eks~riya saadet 
bu ~artlar tahakkuk ettigi zaman ku
rulabilir ... 

- Ziya hakarct ediyorsun banal 
- Gordiln mu., nas1l taruyorum se-

ni I .. Bunun dil~iin~u. konu~ulma
sm1 bile hakaret telfiltki ediyorsun 
kendine! .. Sen bu nevi saadetlere, hi~ 
bir zaman al1~miyacakmn Bedri! .. 
Bu, biraz ba~ka d~iinccli insanlann 
kAn bir i~tir. Maamafih, bir gelincik 
yaprag1 kadar taze bir kadm viicudil 
kar~1smda, onlar da ilk def a, beyaz 
~larma, buru~uk yilzlerine baknu
yarak, bOyle korkunc; bir cesareti goz
lerine aldlklan zaman, bir kac; tane
sini iyi bilirim, garib fakat kendllerin
ce makul teiakkl edilen bir d~ilnu~
lc bu i~ girmi~lerdi. Suiniyctleri yok
tu. tOnu ~abuk ihtiyarlatmz. Bir ~o
cuk, bir ~ocuk daha, bakarsm be~ se
ne sonra beli biikiik bir kocakan olur, 
kab.r k~e> dedller. Fnkat dedikleri 

SEBZELER: 

KI~LIK SEBZELERDEN, FiDELERl 
BU AYDA D1K1LEN PmASALAR 

Men~ei mem
leketimiz, Bah• 
risefit havzas1 
oldugu soyle
nen ve bundan 

· yapllan ye-
meklerin te-
nevvii ii, ihtiva 
ettigi emlah1 
madeniyesi itl
barile, p1rasa
lann da kl~llk 
sebzeler meya
runda btiyiik bir mevkii vardlr. 

Pll'asalarda yenen klsrm kokii 
cbasla tabir olunan> aksanu ile yap
raklann bir klsm1dir. 

Pirasalar, derin, serin ve zengin, 
kire<;li topraklan sever. Binaenaleyh 
kiregc;e fakir olan topraklara biraz 
kirec; verilirse, iyidir. Dikllecek top
ragm, giibreli olmas1 da lazrmdlr. 

Pirasa yeti~tirmek i~in: Evvela, to
humlar, mart veya nisanda, hatta 
may1s aylarmda, cllger kl~llk sebzeler 
ic;in soylecllgimiz tarzda ekilir. 

Metre murabbama clO> gram to
hurn kafidir. 

Tohumlar ekildikten sonra sulamr, 
10 - 15 gun sonra tohurnlar <;imle
nirler. Fidcler kalem vcya serc;e par
mag1 kalmhgmda oluncaya kadar, ii<; 
dort def a otlan alm1r ve sulan1r. 

Bu tarzda yeti~tirilen fideler, agus
tos veya eyluliin on be~ine kadar yer
lerine dikilmi~ olmas1 lazimdu. Pira
sa fidelcrinin cllkilccegi topragm iyi 
hazirlanm1!? vc gilbrelenmi!? olmas1 
~arttir. 

Fidelcr, masura usulilc sulanacak 
ise, yap1Ian uzun tahtalann kenar
lanna, salma su verilecek ise, tavala
rm ortalarma dikilir. 

Fideleri topraktan sokmek i~in, ev
vela gilzelcc sulanmas1, ondan son
ra soklilmcsi laz1md1r. Dikilecegi va
kit te koklcrinin bir klsnu ile yap
raklarmm bir klsm1 keskin bir <;ak1 
ile kesilir. Fideler pazarlardan teda
rik edilirse buna hacet yoktur, <;ilnkii 
o suretle hazirl~tir. 

Tohumlardan yeti~tirdiginiz p1rasa 
fidelerini topraktan soktilkten son
ra, dikrnezden once, bunlarm bir 
ka<; gun gilne~e terk eclllmesi faydall
dlr. Daha iyi tutar ve iyi kok verir, 
iyi etle~ir. 

Fidel~ri 15-20 santim arallklarla 
ve bir fide kaz1gi ile, s1k1~brarak dik
mek Iazund1r. Fideler dikllir cllkilmez 
hemen, bolca: sulan1r. Uc; dot gi.in 
sonra bir su daha verilir ve bundan 
sonra da bir kac; defa <;apalan1r. Ha-

g1bi ~lkmadi. Bir c;ocuk, bir c;ocuk da
ha 20 ya~mda henilz olm'.A.Illl~ gene; 
bir laz viicudilnil kolay kolay ihtiyar
btamad1. Bilakis ~ocuklnr, ihtiyarla
tacag1z diyenleri k1sa bir zamanda 
ihtiyarlatlverdiler.. . i~te o valdt ne 
yapsmlar, ba~ka bir dil~ilnil~e kcndi
lerini ah~tird1lar; yahut al1~tirmak 
mccburiyetinde k:ild1lar ve dcdiler ki: 
cAdam sen de, bu y::t~tan sonra ne ola
cak, gece koynumda ya, gilndilzdcn 
b~ma ne, gozilm gormediktcn sonra! .> 

Bedri titreyerck birdcnbire yerin
den firlad1: 

- Sus Ziyal .. Daha fazla bu mevzu 
etrafmda konu~='.na milsaade etmi
yorum! .. 

Ziyamn gozleri ii;in i~in parhyor ... 
Dudaldarmda ge:ai!? bir tebessiim ... 
Tesir yaptigm1 gorilnce, sozilne devam 
ecliyor: 

- Bedri, sen izzeti nefs!ne sahib bir 
erkeksin! .. Senin i~in bu hayat, bit
mck tilkcnmck bilmeyen bir izbrnb 
knynag1 olac~k! .. Bu nevi bir 1zbrab 
Allah esirgcsin scni Oldilrebilir! .. Ko
lr..yca oldilrcbilir... Son gunlerimizde 
hayati bize .zchir etme! .. Hem ne <;a
buk unutuyorsun kendinil .. Sen dcgil 
boyle, her gun yilzlerce delikanll ara
smda dcnizlerde, ~amlarda, daglarda 
ba~1 bo~ bir rilzg§.r gibi dola~an 19 ya
~nda bir i;ocukla, viicudilnu plfljlarda 
g0sterdi diye en agir b~ll blr k1zla 
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OKUYUCULARI:\IIZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR 

l.imbUI teber 

Bursa Ahmed Kan1maz: Polyanthet 
Tuberoaen denilen zumbiil teber, iyi ha 
k1hrsa, her sene ~i<;ek ac;ar. Kokuau ~olt 
giizel bulunan soganh bir saka1 c;ic;egidir. 
a<;1kta yeti1tirilmeai dogru degildir, 11ak 
s1da yeti1tirmek laz1md1r. Bunun 11ogan 
Ian iyi haz1rlanm11 toprakh aaka1lara di 
kilir ve saks1lar da salonlarda bulundu 
rulur. Sak111larm bulunduklan yer ne pe 
s1cak ve ne de pek ratib olm1yacakt1r. 

Yazm sak111lar fazla giine11 bulunm1ya 
yerlere, d1§anya konabllir. Bu tarzda ye 
ti1tirilen <;ic;eklerinizin soganlan sonba 
bar gelince topraktan c;1kanlarak ku 
bir mahalde muhafaza edilir ve ertesi se 
ne gene vubat veya martta bahc;e topra~ 
g1, c;urumii§ giibre. bir miktar kuml 
mahlut toprakh bir snks1ya dikilir ve 
biraz sulantr boylece ertesi sene de 
c;ic;ek ac;ar. 

Asma ~ubuklan 

HeybeJiada Cenab: Ko§kiinuzun bi 
k1S1m arazisi uzerinde, bag teaisi hakkm 
daki fikriniz, dogrudur. Yalmz, bag te 
sis etmek istediginiz araziyi, sonbaharda 
yagmurlan miiteak1b 35 - 40 santim de 
rinliginde • toprak kumsal ise daha faz 
la - olarak kirizme ettirmeniz laz1md1r. 
ondan aonra ilkbaharda oraya koklti, a~t· 
h Amerikan c;ubuklanna diktirirsiniz .• 
<;ubuklarm, nas1l vc ne §ekilde, dikilmes 
laz1mgeldigi hakkmda, zamnnmdn ayn• 
ca yaz1lanm1z inti§ar edecektir. 

Bu gibi koklii Amerikan c;ubuklannt, 
dort kuru1 muknbilinde, Istanbul vilaye• 
ti Ercnkoy asma fidnnl1gmdnn tedari 
edebilirsiniz .. Ada ic;in munasip gelecek 
c;ubuk cinsleri hakkmda, fidanhktan size 
izahat verirler ... 
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valar kurak giderse, i.ii;iinci.i veya 
dordtincil defa su verUir. 

Prasalar suyu c;ok severler. Hava .. 
Jar yagmurlu gitmezse, mutlak su .. 
Jamak laz1mdlr. Kurakta yeti~tirilen 
p1rasalar kay~ gibi sert olurlar. Prra .. 
salan toplamak i~in evveia sulamr, 
ondan sonra topraktan ~1kanllr. y·· 
metre murabbamdan 250 - 300 kilo 
p1rasa alrnak kabildir. 

P1rasalardan tohum almmak iste
nirse, en iyi te!?ekkill etml~ olanlarl 
tarlasmdan sokillerek, kanunusanl 
veya ~ubatta, ba~ka bir rnaktaa di .. 
ldlir. ilkbaharda bir <;i~ek sak1 ve
rir, burada tohurnlar, ya.zm, hazlran .. 
da ~ii;ek ac;arak te~ekkill ederler. P1• 
rasanm tohumlan siyahtir. Tohum
lu te~ekkill ecllnce, ku~lar tarafm• 
dan yenmemesi i~in, tohum saplann• 
dan kesilerek, ii;eriye alm1r ve to
humlari tefrik olunur. Tohumlat 
uzun mi.iddet int~ kuvveti .. 
ni muhafaza edemezler, ertesi sene 
mutlak ekilmelidir. P1rasalar, k1~tan 
ilkbahara kadar mahsul verirler. 

evlenmegi goze alamadml.. Sen kan .. 
ru sinemaya gotiirmiyecek, klz kard~ 
~ini evdcn <;Ikartmiyacak kadar garib 
kafah bir adamsml .. Ktskan~llg1 dcri .. 
sinin altmda bir hastallk gibi ta~yan 
senin karakterinde bir adam, nas1l 
boyle bir k1zla ve bu kadar bilyiik bir 
ya~ farkilc evlenebilir? Bedri ben senl 
c;ok sevcrim, yalvan11m sana, kendine 
gel, ~uurunu, iradeni topla! .. iyi du• 
~\in! .. Bir u~urumun kenarmda dola .. 
~1yorsun I .. Korkuyorum, itok korkuyo
rum, blr gun muvazeneni kaybedecek, 
dil~i.ip par~alanacaksm Bed1i! .. 

Soziinu tamamhyamadl... DeniS 
tarafmdan, bir bahar ruzgan kadar h 
fif ve tatll esen bir ses gelcll. Bir kadm 
sesi: 

- Bedri bey! .. Bedri bey! .. Hazirla• 
run, sizi almaga geliyorum! .. 

ikisi birden ba~larm1 dondilriip bak4 
tilar ... Ncsrin, kili;uk bir kay1gm kil• 
reklerine sanlm1~ otelin iskeleslne 
dogru geliyor ... 

- Bcdri gitme! .. 
- Gidecegim! .. 
- Gitme diyorum sana! .. 
- Soz verdirn! .. 
- Bir bahane bulursun. 
- Olmazl.. _ 
Kay1k yava!? yava~ yakla~1yor ... 

Nesrin uzaktan c;1plak ve esmcr kolla1 
nru havaya kaldlrarak baginyor ... 

(ArkaSI var) 
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Y a~arla merakli bir konu1ma 

Diinycf ij801piyOnu hayat11i1 zevklerini, 
dii1Dncelerini anlat1yor 

S1rbm yere getlrdiktan sonra JapO; pehliva111 bana 
dondii " T okyoda gorii1iirii~ " dedi 

Diinya ~piyonu Y~ Kiic;Uk . '~~lllll~m 
Ayasolyadaki mahallesinde bir hafta- • 
dan beri davullar ~yor, pehllvan• 
1ar gii.re~iyor .. evlerde ne kadar hall 
varsa sokaga c;1kanlnu~ ve btitiin du· 
varlar bunlarla silslenmi~ ... Her tara
fa Y~m resimleri asilml~. . dilnya 
~piyonunun lki odall k:Uc;ticiik evi 
lnsan alnuyor. Hep tebrikc;ile1· .. 
Ya~r muzika ile kar~Ilamb, omuz

larda dol~tmld1ktan sonra i~te bu 1-
ki odal1 harap tahta eve gelecek ... 

Garip bir tecelli! .. 
Biitiin mahalle ayakta .. btitiin pen

cereler ac;lk.. burada da kesilecek 3 
kurban var .. muzikac1lar bekliyor .. 

Fakat Y~ar hala meydanda yok ..• 
Annesi heyecandan gozleri y~ll pen· 
cerede... Klz karde~i gelenleri agirll· 
yor .. 

Annesine sorduk: 
• -Tabii art1k Y~an evlendirirsiniz .• 

- Tabii cvladlm tabii.. muhakkak 
miirtivetini gormek isterim .. 

Acaba gonlilnde bir ~ey var m1?. 
- l?imdilik yok evlad1m .. ne sevgi

llsi var, ne ni~anhs1 .. 
Nihayet Y~arm otomobwi kap1ya 

dayand1. Hemen kurbanlar kesildi. 
Muzikalar c;almd1. Mahalle alkli;;tan 
klnhyor. Yai;;ar bir bardak soguk su 
ile heyecamm biraz teskin ederek bi
zim sordugumuz yiizlerce suale cevap 
ycti~tirmege b~ladI: 

- ~ampiyonluk fllameti Olan me~e 
dahm ne yapacaksm .. 

- Bana conu bilyilb dcdiler .. c;i.in
kil bu mci;;e tam 100 sene ic;;in garanti 
imi~ .. dikilirse btiyilrmil~ .. 

Dedim ki cBenim bah~em yoktur. 
onu Atatilrke bediye edecegim .. o 
bUylitsUn .. ~ampiyonluk dal1 bir yere 
dikiIJrse vc bilyiitillilrse belki b~ka 
bru;;ka dallarda dikeriz. Ve bir ~ampi
yonluk park! kuranz ... > .. . 

- Arkada~lannm aldlklan netice
ye i.izi.ildiin mu? 

- Qok iiziildilm. Hele Mustafa ile 
Coban Mehmedin ald1klan neticeye .. 
~ok haks1zl1klara ugradllar .. eger hak
SI.Zhga ugrarrus olmasalardl muhakkak· 
ki biri dunya n<;iincilsil. otekisi de diin. 
Ya birincisi olurlardl .. en <;ok haks1z
llga ugnyan Mustafad1r. 

- Sen.? 
- Ben bl~ haks1z11ga ugramadlm .. 

bilmem neden? 
Almanlar beni pek sevdiler. Belki 

giller Ytizilmden.. gtire~te giller yilzlii 
ol.rnanm c;;ok tesiri vardlr. Ben de hep 
gill\imsiiyordum. Canim <;Ikarken bi
le dudaklarundan giiliimsemeyi eksik 
etmeyordum. Mindere daima giller 
Yli.zlc ~lklyordum. 

Bunun 1c;in ben mindere c;Ikmca 
AL-nanlar kendi giirel?c;ilerinden faz
la beni alk1;-hyorlard1. 

Lakin 25000 ki~i ontinde gilre~mek 
c;ok gilc; .. ilk gilnii heyecandan kolla· 
nm tutmayordu .. kollanm o kadar tit
redi kl ilk serbest gilre~Le kaybettim. 

- l?:unpiyon olabilccegme ilmidin 
varn11yd1? 

- Ne yalan soylcyeyim ilk gilre~te 
kaybettigim zaman timidim kalma
m1~ti . Belki dordiincil, be~ci olabili
rim diyordum. Lakin kafile reislerim 
beni c;ok te~vik etti .. 

- Bundan sonras1 ic;;in ne dil~ilnii
yo:sun?. 

- Bundan sonra daha c;ok c;;al1~aca
gim .. ~imdi bizc laz1m olan ~eyleri size 
SOyliyeyim. Evvela bir salon.. sonra 
Avrupa giire~lerine i~tirak.. onlarla 
dabni bir temas halinde bulunmal1yiz .. 
onlarla temas yapmadan Tokyoya gi
dersck fena olur .. 

- Giire~lerde en fazla sana gil~lilk 
~ektiren hangi rakibin idi? .. 

- italyan c;ok zorlu idi.. pek amma .. 
-Tokyoya gitmek i<;in demek ~im-

didcn ~all~maga ba~llyacaksm .. 
- Tablt .. mutlaka Tokyoya gidece

glm ... Zaten Japon rakibimi yendik
te sonra. bana dondii: 

- Ben sana Tokyoda gO.steririm .. o
?'ada boyumuzu ol~eriz .. dedi. Bakalnn 

y~ vapurda kaJlllayan mUthi!f kalabahk 

gidecgim, orada da boy g0sterecegim. 
- Biraz da hayatmdan bahset .. ge

c;;en sef er seninle go~ilrken bana 
cDiinya ~ampiyonu olmadan evlen
meni> demi~tin. fi)imdi diinya ~ampi
yonu oldun. Evlenecek misin?. 

Diinya ~ampiyonu sualime adeta 
mahcup oldu. 

- ~imdi bunun s1ras1 nu?. Anne
min yanmda .. ~imdilik evlenmegi ak
l1mdan bile ge~rmiyorum. Lakin ev
lenmenin katiyen aleyhinde degilim .. 
hayatta herkcse bir Cl? laZimdlr. in
~allah Tokyodan donill?te .. daha gii
re~te yapacak pek c;;ok i\)lerim var .. 
evlcnirscm arbk nc ~ampiyon olabili
rim, ne blr 9ey .. evlenmek sonradan dil
~iinillccek ~cy .. diyorum ya Tokyodan 
donii~te .. 

- Peki a~1k da m1 olmadm?. Hi~ 
sevda c;ekmedin mi?. 

- Ben ~k ma~k bilmem .. hi~ ~1k 
olmadrm. Ve bundan sonra da ~1k ol
mamaga gayret edecegim .. dtyorum ya 
gilre~e gah~mam lazun .. 

- Peki kac; y~mdasm?. 
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- Bir ~ampiyonun hayati c;;ok me

raka deger .. soyle bakahm ne yer, ne 
i<;ersin?. Neleri sevcrsin?. · 

- Sebzcyi, eti, tathyi severim .. seb
zelerden imam bayild1ya baytlmm .. 
c;orbaya, hele annem yaparsa biterim .. 
degil mi annecegim .. 

- Oyle oglum .. bu gece de seversin 
diye sana gilzel bir c;orba p~irdim .. 

- Nasll eglenirsin?. 
- Sinemaya c;;ok giderim .. haftada 

iki defa da tiyatroya gitmesem olmaz .. 
Vasf1 Rizaya, Hazllna, hele N~ide ba
yihnm .. 

Hayatta en c;;ok sevdigim ~eylerden 
biri de muslkidir. Sonra dans1 da seve-
iim .. 

- iyi dans edcr misin?. 
~ampiyonun arkad~larmdan biri 

cevap verdi: 
- Son derece iyi dans eder.. hele 

tangoyu bitirmi~tir. Uzun mtiddet ho
cadan ders aldl. 

- Sormak ayip olmasm amma peh
livan .. eger evlenirsen nasll bir tip a
llrsm.. ne gibi tiplerden ho~larursm .. 

- Birak bunlan iki gozilm birak ..• 
- Camm soyle .. ne olur ... 
- Eger evlenirsem ~oyle bir tip is-

terim. Benden boy itibarile 2 santim 
uzun olmall .. ben 165 boyundayim. 0 
167 boyunda olmal1.. sikletine gelin
ce 65 kilodan fazla olmamal1.. beyaz 
renkte ve siyah sa<;ll olmalldlr. 

- Ba~ka ne gibi eglencelerin var
d1r?. 

- iyi ata binerim .. ab c;;ok severim. 
Zaten bir miiddet de baytar mektebin
de c;;al1~1~tun. Attan da anlanm. 

- Hayatta en korktugun ~ey nedir?. 
- Deniz .. denizden korkanm. Yolda 

f1rtmaya tutulduk. Kamarama su gir
di. Bogulacagim diye evham geldi. 

Madem ki, zevklerimi soruyorsun .. 
soyliyeyim. !Aciverd renge bayllmm .. 

- Avrupada gorilp en begendigin 
~ey nedir?. 

- Caddelerin in tizanu, binalarm 
giizelligt.. 

Bu sirada ~piyonun ktic;tik evl 
tlkllln tlkl.lln dolmu~tu. Dilnya ~am
piyonu: 

- Bizim ev kil~ilk geldi.. dedi. Et
raftan cevap verdiler: 
- in~allah daha bilyilgilnde oturur

sun .. 
- Olimpiyadlarda en fazla heyecan 

ne zaman duydun?. 
- Bayrag1m1z c;;ekilirken istiklal 

mar~1 c;;almrrken agladim. 
Mahallelei zorla Y~1 evden c;;1kar

dllar. ~ehid Mehmed p~a mahallesi 
ba~tan b~a donatilm1~t1. ihtiyar ka
dmlar pencerelerden: 

- in~allah gilveyligini gorilrilz .. di
ye sesleniyorlard1. 
Ya~an mahallenin hususi surette ha

zirlanan kahvesine gottirdiller. Orada 
da bir kurban kesildi ve muzika ~alm
dl .. Yru;;ar kahvede her zaman oturdu
gu iskemleye oturdu .. arkada~larile bl
rer birer kucakla~maga ba~lad1. 

Ve bundan sonra sabahar kadar de
vam edecek eglence b~lad1. 

Hikmet Feridun Es 

Sohbet 
(Ba, tarah 3 iinc:U aahifedeJ 

rallklanru sanat harici hiinerlerle 
ortmege kalkl~anlarm i~idir. Edebi
yat tarihimize bakm: gerc;i biiyilk 
~airlerimlz de, adet yerini bulsun di
ye, birkai; tarih d~iirm~lerdir; fa
kat asll m~hur tarihler, kasideyi, 
gazeli pek beceremiyen Stiruri'ninki
lerdir. Onlan da kurtaran niikteli 
olmalar1dlr. 

Tarih soyleyen adam kelimelerin 
manas1m, heyecan verme kuvvetini, 
ahengini degil, hangi harflerle yaZll
d1klarm1 dti~iinecek. Goziiniln oniin
de chayabler degil, hatta kelimeler 
degil, ancak harfler belirecek ... Boy
le de ~air mi olur? Tarih soylemenin 
sanat olmas1, me~hur hikayedeki ~u 
~uvald1z dcliginden yiiz igne ge~i
ren adamm marifetinin sanat olmas1 
gibidir. Hi~ bir lilzumu, giizelligi ol
madlgmdan ba~l:~ kafamn da pek 
saglam olmadlgma delfilet eder. 

Muharrem Zeki Korgunal ~air ta
biatli bir genc;ti; kendisinden iyi ~ey
ler bekliyorduk. Heyecaru kurudu, 
gonlii sondti mu ki ooyle i~lerle vakit 
g~c;uiyor? Umit ederiz ki bu devam
s1z, iz buakmlyacak bir hastallktir. 
Bir cKorungal hesab1:> kazanacag1z, 
diye bil· ~air kaybetmege i<;imiz raz1 
olmuyor. Nurullah Atag 

GOzel sanatler akademisinde 
islahat 

~ilksek tedrisat umum mildilri.i Ce
vad Gilzel sanatlar akademisine git
mi~, bu sene milessesede yapllacak 
islahat etrafmda tetkiknt yapnu~t1r. 
Tezyini sanatler kiirsiisiiniin tevsii ve 
lJu k1sma daha biiyiik ehemmiyet veril
mesi maarif vekaleti ~araf mdan karar
la~tmld1gmdan bay Ccvad tetkikatim 
bu baklmdan yapmaktadlr. Kurulby 
dag1ld1ktan sonra maarif vekili ilk on
ce Glizel sanatler akademisi i~lerile 
mc~gul olacakllr • . 

y eiii adll kailunlar1n 
tatbikine ba§lan1yor 

Tek ba11na hocere miiddeti - ikinci, 
il~iincii ve dordiincii devrelerde 

mahkiimun vaziyeti 
. ~~r cezal1 olmayan me~hud su~lann I 
ttiuhakemesi usuliine dair c;;lkan 3005 
numarah yenl kanun t~rinievvelden 
ltibaren meriyete girecektir. Bu kanu
nun tatblkati etrafmda miiddeiumumt 
bay Hikmet diln bir muharririmize 
~izahat1vermi~tir: 

c- Bu kanun agrr cezah olmayarak 
me~huden vukubulacak su~larm, kaba
hatlardan bir klsrm da dahil oldugu 
halde heyeti umumiyesi hakkmda tat
bik edilecektir. 

Boyle bir su~ vukubuldugu zaman 
zab1ta derhal i~e el koyacak, eger var
sa -?ikayetc;isini, ~ahidlerin ve suc;lunun 
hiiviyetlerini tesbit eden bir zab1t va
rakas1 yapacaktir. Suc;luyu derhal ya
kalayacak ve b~ka bir tahkikat yap
maks1zm suc;luyu evrakile birlikte 
miiddeiumumiye g~nderecektir. Miid
deiumumi suc;luyu sorguya c;ekecek, 
lilzum goriirse derhhl suc;luyu tevkif 
edecek yani hakkmda tevkif milzek
keresi verecektlr. 

Baz1 cihetlerin tedkikine lilzum gO
riirse mi.iddeiumumi bunlan da en se
ri vas1ta ile ve ~abuk~a bitirecek yani 
her ne ~ekilde olursa olsun suc;;luyu 
nihayet yakaland1gmm ertesi giinti id
dianame ile mahkemeye verecektir. 

Mahkemelerin tatil zamanma ve sa
ntlerine tcsadiif ederse icab1 halinde 
milddeiumumi derhal mahkemeyi va
zifeye davet edecek ve mahkeme kcn
disine verilen su~luyu mubakcmc cdc
rk duru~masm1 bir celsede bitireccktir. 
~ayed muhakerne bitmez, baz1 yerlerln 
incelenmesine lilzwn gorillilrse ve ya
hud su~lu miidafaa ii;in hazirlanmak 
zimnmda milhlet istersc ii~ giini.i ge!r
memek ve bir defaya mahsus olmak 
iizere duru~ma ikinci celseye birak1la
bilecektir. 

Takibi ~ahsi istida veya ~ikayetna
me verllmesine bagh suclar da davac1-
run ve yahud ~ikaye~lnin zab1taya a
g1zdan yapacagi ~fiyet ~ahsi dnva ve
ya ~kAyetname hilkmiinde olacaktir. 
Netice itibarile zab1ta bu m~hud suc;

larda ne iki tarafm ifadelerine ne de 
suglunun sorgusunu, ~ahidlerin ~ha
deUerini dinlemek salaruyetini haiz 
degildir. Bu su~lulann e\'rakl istintak 
dairelrine ugramadan mahkemeye gi
decektir. 

Bu kanuna gore verilen tevki! ka
rarlarma katiyen itiraz cdilmiyecek
tir. 

Asliye mahkemelerinde bulunan suc;;
lann hepsi bu kanuna gore m~hud su~ 
olabillr. 

Sulh mahkemelerinin kabahattan 
gayri, salflhiyettar olduklan suc;;lann 
umumu da bu kanuna dahil oldugu gi
bi kanunun kabahatlar hakkmda tas
rih ettigi hususlar da bu kanuna gi
rer.> 

DiGER KANUNLAR 
Diger taraftan ceza muhakemelerl 

usulii kanununlJJl 116 mc1 maddesln1 
degi~tirerek bu maddelerin yerine ka
im olan 3006 nmnara11· kanun da te~
rinievvelde meriyete girecektir. Bu ka
nunda da usule aid baz1 degi~klikler 

vardlr. Bu kanuna gore milddeiumu
miler yemin ile ~d ve ehli hibre din
leyebileceklerdir. 

Ceza kanununun 143 ncil maddesini 
tad.ii eden 3038 numarah kanun da bu 
tarihte meriyete girecektir. Yeni mad
delerde heyeti umumiye itibarilc biltii1 
cez1lar ~iddetlendirilmektedir. Bilhas· 
sa katil SU!;lannm cezalan artm1~tir. 
Meseia; 448 inci madeye gore her kim 
bir kimseyi kasden oldilriirse l8 senc
de 1 21 seneye kadar hapse mahk"lim 
olur. Halbukl eski kanunda bu ceza 
15 seneden b~ar ve azami haddi 18 se 
ne idi. 

Bununla beraber yenl kanunun ba
z1 maddeleri mahkfunlar ic;;in cskisine 
nisbeten daha mii~fikanedir. .Mesell1 
13 iincli maddeye gore bir mahkUm illi 
hapishaneye girdigi vakit cezasmm 
yirmide birini yalmz b~ma bir h0cre
de ge<;irecektir. Bu milddet bir aydan 
noksan ve 6 aydan fazla olmayacaktir. 

Mahkfuniyetin ikinci devresinde ya
ni tek ba~ma hocre miiddetinl bitirdik 
ten som·a mahkum yalmz geceleri bu 
hOc:rede kalacak, giindilzleri digcr 
mahkumlarla ihtilat edebilccektir. Bu 
miiddet de ilk hOc:rede kald1g1 milddet 
~lkar1Id1ktan sonra gerlye kalan mah· 
kl.imiyet miiddetinin altida birl nisbe
Unde olacaktir. Mahkum uc;iincil dev
rcde a.ttik hi~ tecrld edilmiyecektir. Bu 
devrede hapishancde ge~irdigi her iic 
gun, 4 giin olarak say1lacaktir. Bu 
milddet de birinci ve ikinci devrclerin 
miiddeti glkanldlktan sonra miitcb,.a
ki mahkumiyet mtiddetinin il~te birl 
kadar olacaktrr. 

Dordiincil devre yanl mahkumiyct 
miiddctinin son kISmmda her ge~en gun 
iki giin olarak sayilacakt1r. Mahkiim 
hapislik milddetini iyi not alarak g~i-
1irse bu son mahkumiyet milddetinin 
en son dortte bir miiddetinde isterse 
me~ruten tahllye edilebilecektir. 

Hapishanel!?I':Jn nizrumm ihial etml
yerek iyi not alan mahkumlar bu mad
de htikilmlerinden istifade edecekler, 
iyi not alam1yanlara bu mtisaade g0s
terilmiyecektir. Gene kanunun tasrih 
ettigi bazi su~ iailleri de bu maddedcn 
isti!ade edemiyeceklerdir. 

Yeni kanunda miiebbed agir hapis 
cezas1 da 86 sene iizcrinden hcsap e
dilerek muvakkat agrr hapsin tabi ol
dugu ~artlara tabi tutulmaktadlr. Hal· 
buki eski kanunda milebbed bapsin 
muayyen bir haddi olmay1p mahkfun 
mi.iebbeden hapishanede kaldlgt gibl 
muvakkat agrr hapis ~artlanna da tabj 
degildi. 

Tahliye edilen doktor 
Asaf meydanda yok 

T ekrar tevkifi i~in bir ~ok yerde 
arand1, fakat bulunamad1 

Sigorta ~irketi dolandmc111gi i~ile 
alAkadar olarak adliyeye verilen ve 
Sultanahmed ikinci sulh ceza mahke
mesi tarafmdan tevkif edilen doktor A
saf ihtiyarllgm1 ileri silrerek tahliye
sini istemi~ ve tahliye edilmi~tir. Bu
nun uzerine mi.iddeiumumilik bu tah
liye kararma itiraz etmi~ ve i~i tedkik 
eden asliye u~Uncii ceza mahkemesi 
doktor Asafm yeniden tevkifine karar 
vermi~tir. 

Milddeiumumilik tevkif karanm za
b1taya vererek doktor Asafm tevkifini 
bildirmi~ fakat doktor Asaf gosterdigi 
adreste bulunamarm~tir. Ailcsi de ken
disinin tevkifhaneden c;1ktiktan sonra 
bir daha ortada goriinmedigini ve nc
reye gititginden haberleri olmad1gm1 
soylemi~lerdir. Dun gee; vakte kadar 

doktor Asa! ararum~a da bulunamn
~trr. Adllye tahkikata devam edi
yor. 

Dolandlnc1 ~bekesi etrafmda devam 
eden tahkikat hentiz bitirilememi~ ol
dugundan diin .su~lu olarak adliyeye 
yeniden kimse verllmemi~tir. Bu tahld· 
katm bugiln bitirilmesi ve su~lulann 
adliyeye teslim edilmcleri rnuhtemel
dir. Halen bu suc;tan yalmz Onnlk 
ipek!;iyan admda blr adam mevkuf 
bul unmaktadlr. - -------

Sporculartm1z Rusyaya 
gidiyorlar 

Haber ald1glID1Za gore sporculanm1z. 
dan milrekkep bir kafile on giln son
ra Sovyet Rusyaya gidcceklerdir. Ka
fileyi eskrimci, futbolcil, gilre~~ ve bJ 
siklet~lerimiz te~kil edecektir. 
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~, Pehlivanlar1m1z nasll kar$1land1 Her aqam 
bir hikaye Huysuz koca I 

(Bn' taraf1 1 incl sahifede) 
Polis bilyi.ik tcrtibat al~1. Buna 

ragmen gilre~(;ileri gormck i(;in herkes 
birbirini itiyor, diinya f?!l.Illpiyonunu 
alkl~lamak i!(ln riht~mdan denize di.i~
megi goze ahyordu. Gelenler arasmda 

kirnler yok? MU13.yim pehllvan. Dinarh 
'Mehmcd ... Kara Ali .. izcller .. spor klilp

leri miimessilleri .. klilp bayraklarile 
gelmi~ binlerce sporcu. Ve !;elcnk, ~e
lenk, ~elenk .•. 
Y~ann ve oteki muzaffer sporcula

nn ayaklan dibinde kesilecek ikl 'iri 
kurban kordelfllarla, yald1zlarla siis
lenmi~ ... *hir bandosunn. nhtlmda 
".lek gilc;llikle yer bulunabUdi. Kalaba-
1gm ekserisini irl enscli, dev viicudlu 
pehlivanlar te!?kil ediyor. Meger bizde 
ne !;Ok pehllvan vanru!l... Spor kliip
crinden ve cemiyetlcrden b~ka halk
an da Y~ara buket gonderenler do-
u .. bunlann en b~mda lokantac1 bay 
~emalin kocaman bir buketi duruyor. 
d'stiinde cAslan Ya~a> ci.imlesl bft
yuk haflerle yazilm1~ .. 
Y~nn mahallelileri butiin Kii~iik 

yasofyahlar gelmi\) .. Kiic;uk Ayasof
yahlar diyorlar ki: 

- Bir haftadanberi mahallede Ya
µirm ~crefine ~nlikler yap1yoruz. Bir 
naftadlr t;algilar c;abyoruz. Pchlivan
:ir gilre.%irlyoruz. Bu eglencelerimlzl 
tamam 40 giln 40 gece siirdilrecegiz ... 
Ya~r ic;in ne yapsak azd1r .. 

Ortahkta Y~n annesi goriinmi
yordu. Sorduk: 

- Gelmek istedi.. lakin cok heye
·anll kadm .. bayilmaktan filAn kork-
tu .. Ya~n evinde bekliyor ... dediler .. 
~ Y~rm babas1 bay All ... Bilyiik 
bir heyecan i~inde .. herkes onu tebrik 
~diyor .. omuzlarda dola~tlnyorlar. Ka
lnballktan Sirkeci nhbmma gireme
yenlcr sandallarla Sirkeciden denize 
1i;tlm1~lar bekliyorlar. Baz1 sandallar-
1a davullar, zurnalar, bayraklar var .. 
umdallann tistiine bilyiik biiyiik pa· 
tiska Iavhalar asm1~ar: «Y~a Y~ar!> 

Lakin vnpur ~ok gecikti.. nihayet 
~ampiyonu getlren beyaz vapur Qen-
0elkoy ag1klannda gorlinilncc hcrkes 
!Jir ag1zdan bag1rd1: 

- Geliyorlar .. 
- Geliyorlar .. 
Vapur gori.inilncc r1htim bilsbi.itiin 

diinya ~ampiyonlugunun • remzi me!?e 
dall olarak, b~ a~1k gUvertede gO
riindii. Rlhtim inleW. 
Y~a Ya~arl.. 
Y~r elile her tarafa selft.mlar verl: 

yordu. Kalaballk arasmda nhtlmda
kilcrin babasuu havaya kaldlrdlklan
ru gordil. Vapurdan seslendl: 

- Babac1g1m!. 
Diinya ~mp1yonunun olimplyad 

donil~ilnde istanbul oniinde ilk sozti 
bu oldu .. 
Sporculanmizm cogunun elinde TCirk 

ve ollmpiyad bayraklan .. 
Bu bilyii.k tezahilr kar.psmda va· 

purda aglayanlar var .. 
Nlhayet herkes va~ura hilcum etti. 

i~eri girdik. ilk olarak MillAyim peh
llvan Y~n almndan optU. Mfilfiyl
min gozleri sevin<;ten y~arm~, Kara 
Ali, Dinarl1 Mehmed hep diinya ~m· 
piyonunu opilyorlar .. 
Y~an o kadar ~k open var kl ba· 

basma blr tilrlii srra gelmiyor. Kafile 
reisi Ya~ann babasm1 boyle blr oglu 
oldugu icin tebrlk etti. 
Y~nn celenkler el!nde gazeteciler, 

sinemac1lar miitemadiyen reslmlerlni 
c;ekiyor. Ya~r gayet zarif 1§.civerd bir 

kostilm giymi~ ... 
Openlerden ve tebrik edenlcrden 

Ya~nn yanma yakl~maga lmkfm 
yok.. ccnebi kadmlar mtitemadiycn 
Ya~ann resimlerini cekiyorlar. Nere
de bulmu~larsa Y:a~rm kartpostal 
i·csimlerini: 

- Lutfen imzalar rolSlmz? .. diye 
diinyn ~ampiyonuna getirlyorlar. 
Diinya birincisi gayet nazik.. hie; 
bir arzuyu reddetmiyor.. miitemadi
ycn kartlan imzallyor. 

Zavalll Qoban Mehmed hem Y~a
rm galibiyetinden memnun, lAkln ken
disinden c;ok ~yler iimid edildigi ic;ln 
son derece milteessir .. blr kenara c;e
kilml~ oturuyor .. 

Firsattan istif ade etmek ic;in onun 
yanma yak1~1yorum: 

- Ho~ gcldin <;oban?. 
Gayet nazik cevab verlyor: 

alkaland1. Bir ~oklarmm denize diis
meslne rnmak kald1 .. akllma Kerim~ 
Halisin Sirkeci gannda karl?1lanmasi 
gcldi .. dimya giizclinin istikbali diin
~ a ~ampiyonunw1 kar~lanmas1 yarun
da ne kadar soniik kal1yordu. 

- Pck ho~ gelmedim agabey .. Ya
~nn gallblyetinden ne kadar mem
nunsam kendim icin o lmdar ilziilil· 
yorum ... Ben boyle ml gelecektim .. 
adeta mahcubum .. fakat kabahat hie; 
bende degil.. u~rrad1gun hakslzllklnn 
size birer birer anlntsam roman olur .. 
roman .. 

- Uziilme camm.. diinya dordiin-
ciisii olmti~un .. 

- Ben dordtinciiliigil ne yapa.ynn? 
Romanya vapuru da sporculann l?C

refine ba~tan b~a bayraklarla dona· 
tilrm~b. Vapurun diregine ollmpiyad 
~ref bayragi as1lm1~tI. Nihayei vapur 
ru1a.m akilll yaklafi!nca muzika ba~la· 
dt ... 

ilk olarak giivertede Mersinli Ah".. 
medi gordilk, yamnda oteki gure~~i
lcr .. 18kin Ye.tplr yok ..• 

Herkes nht1mdan: 

Bcnim derecem dordiinciiliik dcgildi 
ki ... Amma c;all~cagun ~llah .• 
ayagimdan sakatlandlm .. ~ ay~ 
bir gecsln .. bir istlrahat edeylm.. gt
dib gene onlarm memleketinde dere· 
cemi alacagim .. 

Bunu aniat1rken Qobarun gozlerl 
ya~ardt.. zavalh Qoban .. bu s1rada va
purun etrafmda bir siirO. sandal. t~e
rldeldler mtltemadiyen baginyor, mu
zlka caJJyorlar .. 

digimiz zavall1 bilyiil( Mustafa ugra· 
ch~ hakS1zllklardan o kadar miitees• 
sir ki kamarasmdan ~Iknuyor .. ken· 
disine sual soranlara gUCHikle cevab 
verlyor .. 

Bazan da agz1m J>u;ak acrmyor ..• 
Olimpiyadlarda bir i;;ok ~ampiyonlan 
yenerek diinya ilcilncillugunti alan 
Mersinli Ahmedle de konu~tum. dlyor 
ki: 

- Kar~1la~tig1m ~ehllvanlarm hep
si ~piyondu. Hepsl de gi.ire~in en 
bel8.h pehllvanlan idi .. blr giinde onar 
daldka fastlarla ~ gure., yaptun. Yok· 
sa blrinciligi mutlaka kazanacakt1m .. 
Qok tallsizlik ve hakslzllga ugrad.un .. 

Mersinll Ahmed! ve Yqan ye~l· 
ren giir~~i Bairn: 

- Ben, diyor, ~mpiyonlugu ken
dim kaz~ kadar memnunum .. 
~ilnkil gerek Ya.pria ve gerek Ahmed
le ~k ~all~m ve cal1'brdlm. 

Ahmedin aldlgl neticede cok bilyiik
tftr. Qilnkii Ahmed.in rakipleri hep 
zayif pehlivanlarla giire~ip iyi puvan 
allrken Ahmed talisizligt yiiz\inden 
dilnyarun en getin pehlivanlarile gil· 
re~iyordu.. yoksa Ahmed muhakkak 
ki birinci olabilirdi.. 

Kafilc reislerindcn Ahmed Futgeri 
de diyor ki: 

- f?imdi yalmz bir diinya ~arnpiyo
nilc doniiyorsak bunun da sebcbi Ah
medin maruz kald1g1 btiytik talisizli.k 
ve Sad1gm karfllla~ttgi tarlf edilmez 
tarafgirliktir. 

Bunlar olmasa gerek Ahmed ve ge
rek Sadik buz gibi ~ampiyondular .. 

Maamafih bu hadise Tiirk gen~leri 
ic;in dilnya ~ampiyonlugunun bir ha· 
yal olmad1gm1 g0sterir .. 

Ugrad1g-Im1z biiyiik haksizhklara 
ragmen c;ocuklanrruzm kazanchklan 
muvaf!aklyet cidden 'pek biiytiktiir. 

Nihayet Millayim pehlivan dilnya 
~mpiyonu Y3.iar1 omuzlanna aldl. 
Ya.5ar miithi~ bir alk1~ tufaru vc cYa
~a> sesleri arasmda salondan (,(lkanl
dl. Otomobile bindilcr. Bu esnada bir 
~ok hatu·a merakltlan Y~rm kilc;ilk 
ceb mendilini vc bir rozctini aldllar .. 
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Nobetci eczaneler 

~i~Ii: Pangalt1da Nargilcciyan, Tak
sim. Limonciyan, Beyoglu: 1stiklal 
caddcsinde Galatasaray, Tilnclde Mat
kovic;, Gala.ta: Huseyin Hilsnil, KaSJm
pa~a: Vas1f, Haskoy: Halicioglunda 
Barbut, Eminonii: Mehmcd Kaz1m, 
Hcybeliada: Halk, Bilyukada: Halk, 
Fatih: Hamdi, Karagilmrilk: Mehmed 
Fuat, Bakirkoy: Merkcz, Sanycr: Nu
r.i, Tarabya, Yenikoy, Emirgan, Rume
lihisanndaki eczaneler, Aksaray: Ye
nika~1da Samn, Be~ikta~: Nail, Kadl
koy: Iskele caddesinde Sotiriyadis, Yel
deginneninde: Uc;ler, Uskildar: Scli
miye, Fener: Balatta Merkez, Beyazit: 
Ccmil, Kii~ti.kpazar: Yorgi, Samatya: 

! 
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Hepimiz Kadrlye ~~1p kal!yorduk .. 
Ne c;apkln adamdl. Ne zevk d~kil· 
nii idi. Gecelerini barlarda. gegirir, an· 
cak sabahlara kar~ eve donerdi. Bar 
artisUerine f ena halde dfi4ktindil. Bir 
ay bir Macar artistine, obilr ay se
villi bir kadma, daha oteki ay blr 
Amerika.n balete abayi yakardi. Ak· 
~amda.n saoaha kadar yuvarladlgt vts
kilerin kadehi bazan dokuzu, onu bu· 
lurdu. 

Denilebilirdi ki Kadri kocalann en 
fenas1 id!. 

Fakat Kadri birdenbire o derece 
degi~ kl hayretlcr tclnde kalmama· 
nm imkAm yok. 

Artlk bara mara katiyen ayak bas
nuyordu. Saat altlda mutlaka e'Vin
de bulunuyordu. 
~car artistlerine, Sevllll kadmla

ra, Amertkan ibaletlerlne alchn~ bile 
etmiyordu. Agzma viski deg-fl hi~ bir 
tcKiyi soktugu yoktu. 
De~tl. Tamamile de~!. 

Halbuld Kadrinin kendisi bile hu
yunu degi~tiremiyecegme kanidl ... 

Muhakkak ondaki bu de~ 
sebebini kans1 Selma bilecekti. Sel· 
mayi bir giin yalmz buldum. Kadri
nin nas1l olup ta usland1grm sordum. 

- Gayet baslt .. dedi, onu uslan· 
dlran benlm ... Her erkegin bir zayif 
t:l.raf1 vardlr. Mesele bu zayif taraf1 
bulup meydana ~1karmakbr. Bunu 
yaptmiz m1? Artlk mesele kalmaz. 

Benim kocarmn da zayif taraf1 sa~· 
landlr. Onun sai;larma d~ldinlilgll 
fldeta bir hastahk haline glrmi\)tir. 
Aksi gibl de sa~lan de~etli dokil· 
liiyor ... 

Bir sabah kocam yana yak:lla sa~la· 
rmm dokiilmesinden bahsedlyordu. 
Kafamdan bir ~~k ~akt1: 

- Tabil sa~larm fazla dokillilyor ..• 
dedim ... :t~klden ... tsplrto kullanan· 
Jann sa~lan ~ok dok\i.liirmfu>... Oku 
da gar.. haklkaten bir kitapta boyle 
bir ~ey okumu!?tum. Aradun, kitab1 
buldum. Kocama gosterdim: 

- Sahi kanc1gun .. dedi, boyle de
vam .ederse iki seneye varmaz kafam 
damdazlak kahr ... 

O giinden sonra icmemege b~lad1. 
ATtlk eve zll zurna sarho~ gelmiyor
du. Fakat i~kiyl biraktiktan sonra 
kendisini bilsbtitiin artistlere kap
tird1. Lakin ben onun zayif damanru 
bir kere clime gci;;irmi~tim ya ... 

Bir sabah gene ~ikayete b~lad1: 
- igkiyi brraktun ... Biraz sni;;la

rimm dokiilmesi t.afifledi amma ... 
Gene dokilliiyor camm. 

Hemen cevap verdiro: 
- Fazla yorulmactan, suli.stimal-

den ... 
- Ne milnasebet? 
- by le ya... i~te kitap al oku ... 
Uzattigun kitab1 Kadri okudu: 
- Evet .. dedi.. 

- Y~ nercde? Y~ nerede?. di· 
ye bag111yor. Nihayet Y~, elin~ Kendislnden bilyilk funtdler besle- • 

Qula, Alemdar: Divanyolunda Esad, 
~ehremini: Ahmed Hamdi. 

O giinden sonra artik kocam ar· 
tistlerin eteklerl arkasmdan ko~az 
oldu ... Lakin ic;kiyi, bar hayatm1, ar· 
tistleri b1rakt1ktan sonra eskl blr il· 

. KARA YELKENLI KADIR&A . 
• Yazan: tSKENDER F. SERTELLl 

7 akat, Tiirkler t~ann aralanndan 
iizillcrek ikisini birden b3.!?b~ konu

JUrken yakalad1lar .. ve biltun siivari
~? .. canll olarak esir ahp Kanijeye 
~oturdillcr. 

.. Bu muzaff eriyetten sonra Malk<>c 
~ohret bulm~ ve Rayik kalesinl erte
si gun zapt cderek bu kil~iik kalenin 
burclanna Turk bayrag1m kendi elile 
dikml~1. 

Firuz beyin bu muvaffak1yeti istan
bula aksettigi zaman, hadiseye ilkon
cc dudnk bukenlerden biri de Plyale 
pa~a olmu~u. 

Sokullu Mchmcd p~a buna hie te 
hayret etmemi~ti. <;ilnkil bu smula 
Balkanlarda muvaffaklyeti gortilen 
Ali Firuz beyin Yunus rcisin ya.km 
akrabasmdan oldugunu ogrcnmi~i. 

Art1k c;ok a~1k olarak anla~1llyordu 
ki, Piyale pa~a yalniz Yunusun degil, 
onun bilttin akrabasmm dil~maruydl. 

Mnamafih bu dudak bilkmeler ve 
Ali Firuz bey hakkmdaki istihzalar 
c;ok siirmedi. Bir giln Kanije kahra
man1 istanbula c;lka geldi. Hem de ne 
gel~! .. Firuz bey istanbula ayak ba-

No. 70 • 

sar basmaz dogruca divaru hilmayuna 
gitm~ ve padi~ha bir cuval icinde, 
Balkanlarda Tiirklere kar~1 ba~ kaldl
ran me~ ur simalardan dokuz ki~inin 
b~rm ve bunlardan ba~a esir aldlg. 
on dort dil$man zabiti ile ii~ bilyi.ik 
di.i~ kalesi bayrag1 getirmi~tl. 

Sokullu Mehmed pa~ Ali Firuz be
yln yararhklarmdan pad~aha bahsc
derken: 

- Bu aile soyca kahramandir, ~ev· 
ketliml 

Demi~ti. Sadrazam padi~a bu 
sozii soylerken Plyale p~a da huzur
da bulunuyordu. 

ikinci Selim Firuz beyi takdir ve 
taltif ederek, bu arnda Yunus relsin 
Gtilcemal hadisesile bir alftkasi olma
d1g.na da kanaat gctirml~ti. 

Kill~ Ali p~a, Firuz beyin istanbu
la gelmesile mevkllnl yeniden tahkim 
etmek veslleslnl bulmµ~tu. Artlk Piya
le pa$anm mfmall bala~lanna o da du· 
dak biikUp g~lyordu. 

Zaten donanmanm Akdenize 91k· 
ma zamaru gelm~tl. Bir sabah Kilio 
Ali padi~aha ve Sokulluya veda ederek 

yola clkt1k . 

~ANAKKALEDEN (NAVARiN) E 
HAREKET .. 

Yunus reis 9anakkalede - kaptnn 
p~a gelmeden - ~ylc bir haber aldl: 

cVenedikli korsan SOranzo, Dalma~
ya sahilinde Kataro havnlisinde 
Tilrklerin yap~ oldugu ktic;ilk kale
yi tahrib etmi~ ve i~indeki muhaf1zi 
ile yilz elll nskeri esir al1p gitml~r.> 

Halbukt Venedikliler bu siradn is
panya hukumetinden fiill bir yardun 
goremiyeceklerini anlam1~lnrdl. Kor
snn Soranzoya bo~nn talimat venrlli} 
bulunuyorla.rdl. Tiirkler elbctte bu· 
nun ac1sm1 on kat fazlasilc ~1karacak
lard1. 

Yunus hiddetle kaptan p~run so
ziini.i kesti: 

- Bu haltI a~Ik Omer etmi~tlr .. ben
den para isteml~ti. Vermeylnce ar
kamdan aklmca 0c almaga yelten~ 
olacak. 

- Ben de inanmadlm zaten o serse
rinin sozilne. Snraya b6yle blr ihbarda 
bulunmu~.. Cibalide annenin evini 
ar~1rchk. Giilcemali orada bulama
ymca sarayda mahcublyet!mden yerin 
dibine gec;tim. 

- Ben haddimi bilenlerdenim, pa
~! Pa~hm gozilnden dil~mil~ te 
olsa, oylc blr kadma goz atmak ve el 
uzatmak delilikten b~ka bir f?CY de
gtldir. Bari siz olsun inanmaym bu 
uydurma hezcyanlara! .. 

Yunus reis kors::m Soranzoyu takib - inanmad1m zaten. Fakat, orta-
ctme~e niyetlenirken, Klllg Ali p~ bi.i· 11gi karma kan~k ya pan o serseriyi 
yiik donanma ile ganakknleye yeti~- de cezasiz bm1kmadlm. Tersanede es
rni~ti. ki bir gcminin anbanna atarok hap-

Kaptan p~ bogaza gelir gelmez settim. 
gemilerin demirlemesini emretti.. bu- - Haia. mahpus mu ornda? 
rada bir ~ giin kalacaklar, bu klsa - Evet. Tersane kethiiaa.sma emir 
tevakkuftan sonra Navarin limaruna vcrdim .. ben istanbula doniinceye ka-
gideceklerdi. dar orada yatacak. 

K1h~ Ali p~ <;a.nakkaleye gelir gel· - <;ck isabet olm~. Bu herif goz-
mez Yunus reis1 c;agirtti: den d~n ka.d1nlara dalkavukluk et-

- Senin hareketindcn sonra istan- mekle gecinen milzevirin biridir. 
bulcla bir ~ok dedikodular oldu. Onun hayattan uzak kalmasile insan· 

Diyerek s0ze ~adl: lar bir fi'!Y kaybetml!1 olmaz. Ke~i ka-
• -Gillcemall g(\.ya aen ~mJiSJDl fasllll koparttp denize atsayduuz kO-
Halbuki... 1 peil. istanbul bOyle bir kundak~1run 

let bq gosterdl: Kumar ..• 
Gene bir sabah: 
- Ah ~anml: deyince hemei::, 

cevap verdim: 
- Heps! dokillecek .. . 
- Agz1m hayra a~ .. . 
- Oyle ya .•. ~ac1 doken intizam 

s1z hayatbr ... Uykusuzltik, ~ yat
ma .. bunlar scnln sa~lanru mahve
diyor ... 

Kocam sozleriml bilyiik bir ali\.k9 
i!.e dlnledi. 

Sonra aynada sa~lanru uzun uzun 
muaycne etti: 

- Eyvah.. tepem ~tllyor galiba .•• 
Muntazam bir hayat prograuu ~ 
yim de oyle y~yayun .. dedi ..• 

Ve bir program yaptt. ~te dort 
senedenberi bilyiik bir ihtimam.la 
bu progranu tatbik ediyor, oyle Yal?l· 
yor ... 

Gayet muntazam blr hayat... ne 
lc;iyor, ne kachn1ann p~inde k~· 
yor, ne barm kapismdan giriyor, ne 
kuI!\ar oynuyor, ne de sabahlara ka· 
dar ~nda kal1yor. 

Diinyamn en fena erkeginl diinya
nm en muntazam insan1 hallne sok· 
tum. Hem de hi~ yoktan bir sebep
le ... 

Kocalanndan ~kAyet eden kadm· 
lar gozlerini a~mlar ... Mutlaka on
lann zayif bir taraf1m bwabllirler .• 
ve bundan istifade edebi11rler. . 

Yer yi.iziinde yola gelmiyecek er· 
kek yoktur. Fakat decllgtm gibi.. za. 
y1f noktayi yakalamall ... 

Tamam be~ sene sonra Selmayi gor
diim. Kocas1 gene sabahlara kadar 
bar bar dolal?1yordu. Onu zil zurna 
sarho~ eve geUriyorlard1. Her ay kfUl 
Macar, k~h ispanyol, kfth Rus, kAh 
Amerikal1 bir bar artistine A$Jk olu
yordu. Kumar masasmda bazan list 
iiste iki uc gece gec;irlyordu. 

Sclmaya sordum: 
- Ne o1du karde~m .. 
- Sorma.... Kocamm ba~mda tek 

sa~ kalmadi... Tek s~ kalmaymca 
da korkacak bir ~ey kalmadl ... 

(Bir yzldzz) 
lllllUUUll-IUllllllUlllUllUlllUlllllllllllWllllllllllllllllllllllllHHlllDlntt• 

22 Agustos Cumartesi 
18 Dans musikisl (PJ.Ak), 19 Haber

ler, 19,15 'Muhtelif plfildar, 19,30 <;o· 
cuk saati: Hiliyeler, 20 <;ocuk musi
kisi (Plak) 20,30 Stiidyo orkestralan, 
21,30 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansi· 
run gazetelere mahsus havaclls servlsi 
verilccektir. 

23 Agosto• 936 Pazar 
Istanbul - 12,30 Muhtelif plak nC§Ti

yatt, 18 T~peba~ bahc;esinden nakil, 20 
Piyano solo: Profcai>r Ferdi .$tatscr tara
f1ndan, 20,30 Stildyo orkestralan, 21,30 
Son haberlcr, saat 22 den sonra Anadolu 
ajansmm gaz:ctelcre mahsus hnvadis ser
visi verilccektir. 

I 

~rrindcn kurtulmu~ olurdu. 
Bu konu~adan sonra Giiloemal 

bahsi kapanm~tt. 
Yunus reis bundan sonra korsan 

Soranzonun Kataro kalesini nas1l yik· 
tiguu kaptan p~ya anlatarak: 

- Bana miisaade ediniz de emrim 
altmcla bulunan on kadirga ile Dal· 
ma~ya sahillcrine dogru a~ayim. Bu 
herifin yapbklan pek dokundu bana, 
pa~aml 

- Fena olmaz ama, Soranzonun 
kac gemi ile dol~bj?Inl biliyor mu· 
sun? 

- Bunu da ogrendim .. sekiz tekne 
ile o havaliyi kas1p knvuruyormu~. 

Ben tek ba~ma da onun hakkmdan 
gelirim evellallah. Hemen siz bana 
milsaade edin, devlctliml 

Yun us. reis Kille; Ali p~yi kandI
np biran evvel <;anakkaleden a.ynl
mak istiyordu. 

Yunus bu emeline muvaffak oldu .. 
kaptan p~amn tensibile gemilerinl 
haz1rhyarnk hemen yola glkt1. Akde
nizde toplanma merkezi olarak Na· 
varin limaru intihab edilmi~ti. 

Yunus, korsan Soranzoyu takib et
tikten sonra Navarine donecek, orada 
Ktl1c Ali p~aya yaptigi ~ler hakkm
da izahat vcrecekti. 

Kil1c Ali p~ da donanma ile bir· 
likte Yunusun hareketinden fie; gun 
sonra Akdenize ac1l1mst1. (i\l'~Q, ... --, 
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Mevdu~t ic;in"' elveri~li ~artlar 
Para -plasmaril" ic;in ogutler 
Kirahk Kasalar 

Butiin gun aras1z av1khr 

SATILIK 
81 top, 70 beygir kuvvetinde, 140 metroluk mesafeyi 1s1t1r 
mukemmel bir halde Babcock ve Wilcox marka Kazanlar, 
kazanda 1sman suyu temizlemeye yarayan sOzge~, gOnde 
1000 kilo yOn veya pamuk kurutan Friedr Haas marka 

kurutma makinas1 sat1llkt1r. Istanbul 155 posta kutusu 
adresine yaz1lmas1. 

Tiirkiye Cumhuriyeti Uyu~turucu 
Maddeler inhisar1ndan : 

1 - 935 ~ensi mahsuliinden idaremiz depolarma mevdu olup ol
baptaki karar mucibince miibayaas1 yapdmakta olan drogist af yon
larm1n tahlil ve teslim muamelesini ikmal ederek bedelini tahsil 
etmemi~ olanlar1n 1/9/936 sah giinii ak,amma kadar idaremize 
miiracaatla muamelelerini inta~ etmeleri ve paralar1m almalari lii
zumu ilan olunur. 

2 - lhracabm1za i~tirak etmek iizere muvafakatname imzahya
tak 934 ve daha evvelki seneler mahsulii drogist afyonlar1m mani
piile ettirenlerin 1/9/936 sah giinii aktamma kadar idaremize mii
racaatla bittahlil tesbit edilen morfin dereceleri ha.kkmda mutab1k 
kalmalar1 laz1md1r. Aksi halde resen tahakkuk ettirilecek hesap
lar1 iizerinden makbuzlar1 tanzim edilecektir. (611) 

Kapah zarf usuliyle eksiltme ilan1 

Maliye Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan if: lzmitte yap1lacak k1rtasiye deposu in-

taati; ln,aatm ke'if bedeli 30450 lira 73 kuru,tur. 
2 - Bu i~e aid tartnameler ve evrak !unlard1r. 
A - Eksiltme 'artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Vekiller heyetinin 20/6/936 tarih ve 4869 numarah kararile 

kabul edilmi~ olan Baymdirhk itleri genel ~artnamesi. 
D - f ntaata dair fenni ~.artname. 
F - Kesif cetveli. , 
G - Proje, Grafik. 
lsteyenlerin bu tartnameleri ve evrak1 153 kr. mukabilinde Ankara

da Maliye vekaleti k1rtasiye miidiirlugiinden, lstanbulda Dolmabah~e 
lnrtasiye deposundan, izmit defterdarhg1ndan alabilirler. 

3 - Eksiltme 28/8/936 taribinde cuma giinii saat 15 de Ankarada 
Maliye vekileti ktrtasiye miidiirliigiinde yap1lacakt1r. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulii ile yap1lacaktlr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 2283 lira 80 kurut mu

vakkat teminat vermesi, hundan batka atag1daki vesikalar1 haiz olup 
goatermesi laz1md1r. 

Naf1a vekaletinden almmtt yapt miitehass1shg1 vesikas1, yaptig1 en 

Liiyiik itin bedeli 30000 liradan a~ag1 olmamas1: 
6 - Teklif mektuplar1 yukar1da 3 iincii maddede yaz1h saatten bir 

aaat evveline kadar kirtasiye miidiirliigiine getirilerek eksiltme komis· 
Yonu reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderile
cek mektuplann nihayet 3 iincii maddede yaz1h saate kadar gelmif ol
mas1 ve dtf zarfm miihiir mumu ile iyice kapablmtf olmas1 ~artt1r. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4516) 

Beyoglu Kadastro Miidiirliigiinden: 
Kadastro komisyonunca iti bitirilerek mahallinde 1/7 /936 tarihinde 

ask1ya konularak ilan edilmi' olan Evliya ~elebi mahallesinin ask1 
miiddeti l/Eyliil/936 da biteceginden bu mahallede gayrimenkulu o
lanlar1n &yoglunda Taksim dvarmda Kadastro postalarmm ~ahtd1g1 
Bekar sokagmda 14 No. lu apartlmamn ikinci katmda as1h bulunan ilan
lar1 tetkik ederek bir diyecekleri varsa Sultanahmedde Beyoglu Kadas
tro miidiirliigune bat vunnalar1 bu kerede ilan olunur. (600). 

En hot m~ uaarelerile hazulan• 

mttbr. Hazmt kolaylqtmr. lnk.1· 
baz1 izale eder. Kana temizliyerek 

viicuda tazelik ve canhhk hahf" 
eder. 

tNclUZ KANZUK ECZANF.Sl 
BEYOCLU - tsTANBUL 

ucuz---
Kiral1k apart1man 
Kurtulu~ tramvay caddesinde 217 N. 
«Belvii» apartimamnda 5, 6 odali 
gayet ferah, havadar, geni~ man· 

zarah, bol giine§li daireler. 
17 liradan 27 ye kadar. Kap1c1ya 

ill•••- miiracaat. •••••llli 

KELEPlR 
B. Knap boyahanesinin eski 
KAMYONETI 

gayet ucuz fiatla sahhkbr. Taliple
rin Kas1mpa~a Degirmen sokak 4 
numarah boyahaneye miiracaatleri 

Telefon: 41867 

Doktor • Operator ~ 

FERiDUN ~EVKET EVRENSEL I 
Haydarpa~a Niimune hastanesi opeJ 
ratorii Beyo~lu, fstikJa.J caddesi No. 

284 Karlman yamnda Tel. 44551 

SA TILIK OTO MOBIL 
Gayet iyi kuDarulma§ olan yedi kifi

lik t:LA SALLE» markali giizel bir oto
mobil ebven 1artlarla sablacakbr. 

Galatada, KeV'ork Bey ve Aliine 
Hanlannda 1, 2, 3 numaralarda mukim 
«SIDNEY NOV1LL VE ~OREKAsl»
na miiracaat. 

A~1k arttmna 
Miizayede ile sah§ 

Aguslosun 2 3 iincii pazar giini.i saat 
I 0 da Ni~an Ta~mda vali konag1 cadde
sinde vali konagmm tam kar~1smda Re
fah aparhmamn 4 No. lu dairesinde mev
cul ve l}ehrimiz biiyiik tiiccarlarmdan 
birine aid emsalsiz 1stil e§yalar a~1k art
hrma suretile satilacag1 ilan olunur. 18 
part;adan miirekkep ve hakikl altm yal
d1zla kaplanm1~ saray i!li emsalsiz Lui -
Kenz salon tak1m1, gene Lui - Kenz yal
d1zh biiyiik bir vitrin, vitrinli bir biifeyi 
havi 9 par<;adan ibaret asri yemek oda 
tak1m1, hakiki Franstz mamulat1 oymah 
som mc!,ieden Lui- Kenz miikemmel ya
tak oda tak1m1, lngiliz mamulatt 2 ki~i
lik kare karyo1a, hakiki maroken kaph 
2 adet lngiliz mamulati yaz1hane koltu
gu, giimii~ pasta c;atal bu;aklan, giimii~ 
lran k1hc1, Bakara kristal su talamlan, 
~m ~i elektrik nvizeler, Yudiz blo-blan, 
Portugez duvar tabaklan, \:in, Japon, 
Portugez ve sair vazolar, kristal bakara 
saray avizesi, diger asri avizeler, som ma
vundan mamw yaz1hane koltugu, m~hur 
ressamlann imzalan havi yagh boya tab
lolar, kadife perdeler istorlar ve mister
ler, lake portmanto ve sair liizumlu e~
yalar. Emsalsiz Anadolu ve Acem halt
lan Seger markah nefis Alman piyanosu 
.;aprast telli 60 adet plaklarile Sahibinin 
sesi cedid bir salon gramofonu. Pey sii
renlerden l 00 de 25 teminat almu. Sa-
ti~ pe~indir. ( 25115) 

Beyoglu 4 ncii sulh hukuk mahkeme
sinden: 

Beyoglunda Britanya ve istanbul 
otclleri sahibi Dimosten Halas du~ar ol-

Sahlfe 9 

Yiiksek Ziraat Enstitiis · 
RektOrliigiinden: 

Bu y1l Ankara Yiikseh Ziraat Enistitiisiiniin Ziraat, Baytar, Fakii 
telerine lnz ve erkek ve Orman F akultesine yaln1z erkek paras1z ya bl 
parah yabh leyli ve yabs1z talebe ahnacaktJT. Enstitiiye yaz1labilme 
i~in a!ag1daki tartlara uyma.k gereklidir. 

1 - Lise mez.uniyet imtihamm vererek ba:kaloryasm1 yapm1~ vey 
lise olgunluk diplomasm1 alm11i- olmak «Bakaloryas101 yapmam1' v 
ya olgunluk diplomasm1 almamlf olanlar Enstitiiye ahnamaz» v 
Turk tabiiyetinde bulunmak laz1md1r. 

2 - Istanbul Oniversitesinin Fen Fakiiltesinden naklen gelece 
olanlar orada olduklari somestrelerden muvaff ak olmu,Iar ise, iki 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman F akiiltesinin ii~iincii Some 
trelerine ahmrla.r. Ancak Baytar F akiiltesine girenlerin bu F akiilt 
nin birlnci ve ikinci SOmestrelerinde okunan anatomi dersine de ayr 
ca devam etmeleri ve Ziraat Fakiiltesine girenlerin ziraat staj1m ya 
malar1 gm-eklidir. 

3 - Eenstitiiye girecek talebenin yaft 17 den atag1 ve 25 ten yuka 
olamaz. Nehari talebe yiiksek yat kaydma bagh degildir. 

4 - Para.s1z yabh taleheden ertiklerinin liiz.um gosterdigi bede 
kabiliyeti ve saglamhklan hakk10da tam tefekkiillii bir hasta evi k 
rulunun raporu laz1md1r. 

~ - Enstitiiye yaz1Ian talehe iki ay i~inde, yeniden saglik ve sa ~ 
lamhk muayenesinden ge~irilerek ertiklerinin liizum gosterdigi hede 
kabiliyetini gostermiyenlerin Enstitiiden ilitigi kesilir. 

6 - Ziraat Fakiiltesine girecek talebe Ankarada Orman ~iftligind 
1_0 ay staj gfumege mecburdurlar. Bu staj miiddetince talebeye 3 
hra ayhk verilir. Yatacak yer ~iftlikte parasiz saglamr. «Stajyer tal 
henin yemesi i~mesi ~e Enstiruce sagland1g1 takdirde kendilerine b 
30 lira verilmez.» 

7 - Paras1z yat1 talebesinden staj veya okuma devresi i~inde, so 
radan meydana gelen miicbir haller d1~.1nda olmak iizere, kendiligin 
den staj1m veya ckumas1m b1rakanlardan veya cezel olarak ~1kar1la 
lardan hiikumet~e yap1lan masraflan odiyecekleri hakk1nda verilec 
niimuneye gore Noterlikten tasdikli bir kefaletname abmr. 

8 - Em:titiiye girmek istiyenler yukar1da yaz1h rapordan bafk 
1;1iifus ~ag1d1m, a,1 kag1d1m, polis veya uraylardan alacaklan uzgidi 
kag1d1n1, orta mektep ve liaelerde gormiit olduklar1 siiel dersler ha 
kmdaki ehliyetnameleri ili~tirilerekelyaz1larile yazacaklan pullu bi 
dilek~e ile ve alb lane fotograf1 ile birlikte dogruca Ankarada Yii 
Enstitii Rektorliigune hat vururlar. Talipler dilek~elerinde han 
Fakiilteye kaydolunmak isteklerini bildirmelidirler. Aksi takdird 
dilek~eleri hakkmda bir muamele yap1lmaz. 

9 - Pulsuz veya usulii dairesinde pullanmam1~ olan ve 8 inci mad 
dede yaz1h kag1tlann ili~ik olmad1g1 dilek~eler gelmemi~ say1lir v 
bunlar hakkmda hi~ bir muamele yap1lmaz. 

10 - Vaktinde tam kigitlarile ha, vuranlar a.rasmdan pek iyi vey 
iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma der 
cesine ve h~ vurma tarihlerine gore se~ilirler. Kadro dolmad1g1 ta 
dirde orta dereceliler de bat vurma siras1na gore almahilirler. 

11 - Cevap istiyenler ayr1ca pul gondermelidirler. 
12 - Ba,vurma zamam Agustosun birinci giiniinden Eyluliin ot 

zuncu giinii ak~amma kadard1r. Bundan sonraki batvurmalar k 
bul edilmez. ( 15) 

lktisat V ekiletinden: 
1 - A~ik eksiltmesi on bet giin mi\ddetle uzablan ve 17 /8/936 ta 

rihinde ihalesi yap1lacag1 evvelce ilan edilen Marmara mmtakas1 «Is 
tanhul» ol~iiler ve Ayar Ba~ Miif etti~liginde kurulacak olan miitena 
vip ceryanh elektrik saatleri ayar masas1 verilen fiat haddi layik g" 
riilmedigi i~in ~artnamelerde yap1lan atag1daki degitiklikler dahi 
linde yeniden on be~ gun miiddetle a~tk eksiltmeye konmu,tur. 

2 - A» A~ik eksi1tme fartnamesinin 9 uncu maddesinde yaz1h tes 
lim miiddeti ayni tartlar dairesinde he, aydan yedi hu~uk aya ~1kari 
mittir. B» F enni tartnamenin 24 iincii maddesi ve 111 inci fashm 
A ve B k1S1mlairmda yaz1h 3 Voltmetre ile 3 aiipermetre E s1mh 
dan degil yanht payi % 0.5 olan F sm1fmdan olacakbr. 

3 - lhale evvelce ili.n edilen fartlar dahilinde 3/9/936 perfemb• 
giinii saat onda tktisat Vekaletin~e yap1lacakt1T. (531) (550) 

Ankara T ecim lisesi direktorliigiinde11 
Ankara Tecim lisesinin 

1 - Orta lasm1nm birinci ~1mfma ilk mektep mezunlan ahmr. 
2 - Lise lasmma orla tecim okullar1 mezunlar1 ahmr. 

3 - Namzet talebe kayd1 i~in 20/ Agustos/936 pertembe giinilndei: 
29/Agustos/936 cumartesi giiniine kadar saat 10-12 ve 14-16 arasmd• 
mektep idaresine miiracaat edilmelidir. 

4 - Birinci ve ikinci devre Eyliil mezuniyet imtihanlar1 ile 11mfla1 
ikmal imtihanlarma 2/Eyliil/936 dan 9/Eyliil/936 ya kadar devan 

edilecektir. (509) (516) 

Ankara Belediyesinden: 
21, 25/ Agustos/936 tarihlerinde eksiltmeleri yap1lacak olan su ida 

resi i~in ahnacak d~mir vc Font borularm tartnamesinde dcgitiklil 
yap1lmak iizere eksiltme tehir edilmi~,tir. (515) 

dugu akll hastahgi ve felc dolay1sile dln
Icnmesinde faide olmad1gmdan hacre
dilcrek, hukukunu koru.mak ve mallan
m~re clm~ tirere k@fil~m ku~~ -----------------------------~ 
Atana~Halasileo1uklzkarde?iErta1- GDr Nl$ANYAN (Baysa~ 
yanm oglu Dimitraki Covaresin 20/ • 
8/ 936 tarihinde mti~tereken vasi ta- ta]arlnt hergiin ak~ama kadar Beyoglu, Tokathyan oteli yamnda 
yin edilclikleri ilan olunur. (25102) Mekteb sokak 35 numarah muayenehanesinde tedavi eder 
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I RESIMLI 

ihtiyar bir ksdm yatncakti. Soyun
du. 

Tam yatagma girecegi s1rada baca
g1 ka~md1. igilip bakt1: 

- Pirel 
Pannagm1 pirenin ilsti.ine koydu, 

bast1rd1, sonra bru; ve ~chadet parmak
lan arasma ald1, yere ath. 

Pircnin aynklan k1vnlm1~. gozleri 
f 1rlam1~, kam1 pestille~m~tl. Hani 
kadm az kalsm onu Oldiiriiyordu. 

Pirc olmedi. Ayaklanm oynattI, 
gbzlerini k1m1ldatti, kanum ~i~rdi. 
Akh ba~ma gel di: 

- Ben sana gosterirlm! .. 
Karyolaya s1~rad1. Horhyan ll1tiyar 

kadmm sabaha kadar kamm emdi. 

I DEN IS 

17 agustos JG'17 de dogau. 

~u mektubu karakterini gosterir: 

Doktorluk tahsil ettim, dokt-Or ~1ktrm, 

fakat ~ok az re~ete yazd1m. Benim 
kadar az r~etc yazan doktor yoktur. 
Bir 90klar1 hol bol, her derde bir rc~e
te yaz1yorla1·. Ben iyilik yerine fenahk 

ederim korkusile yazm1yorum. 

insanm doktor olmas1, insan teda
vi ctmesi i~in daha binlercesinl bll· 

isi 1 DEGt~TtR IE 
Amerikahlann tuhaf blr huylan 

var - ho~. onlar:m hangi huyu tuhaf 
dcgildir ki - s1k s1k isim degl~tirirler. 

Nev-York mahkemelcri bu ~ten b~ 
nlamnd1klanm gori.ince blr kanun <;1-
kard1lar. isim dcgi~tirmek i~in mah
keme karnrma l iizum yok. l?imdi isti
yen ni.ifus dairesine gidiyor, ismini 
slldirip ycrine yeni lsmini yazdmyor. 
On para masrnf ta etmiyor. Ne ·istida 
n nul, sade bir kalem darbcsi. 

Nev-Yorka gidcrseniz isminizi so
ranlara: 

- Klark Gabl veya Ruzvelt diyebi
lirsiniz. 

Artist misiniz vcya cski cumhur 
re"srmisiniz 

Sualine ceveb derseniz yandm1z, 
bilamuhakcmc hnpsc at1hrsm1z. iste
digfniz ismi ta~1makta scrbcstsiniz 
cma, bu isimdc b~ka biri varsa, ken
dinizin o insan oldugunu iddiada ser
bcst dcgilsinizl 

Birincisi: 
- Tifiis! dedi. 
ikincisi: 
- Vcba! dedi. 
U~ilnciisi.i: 

- Kolera! dcdi. 
ihtiynr kadm: 

Erlesi so.bah 1h
tiyar kadm gozle
rini a~t1. Kalkt1. 
Giyinirkcn viicu-

diiniin nokta nok
ta k1rmlZl oldugu
nu gordii. 

Kadmm &Hi 
patladi. 

Telcfonu a~tr. 

doktor yagirdx. 

Doktor gcldi. 0 da 

korktu, b~ka bir 

doktor ~gll'dl. i
kinci gelcn doktor 

i.i~iincil bir doktor 

istedi. 

u~ doktor blr

le~tller. 

- K1zam1k, klzll veya pire sokmu~ 
olmasm! dedi. 

Doktorlar hayretle kadmm yiizilne 
bakt1lar: 

- Say1khyor! .. 

Kirk sekiz saat sonra kadmm vii

cudilnde kirm1z1hktan eser kalmadi. 

Doktorlar tela~ dii~tiller: 

AK$AM 

a a 

IP> D Ir <e lfD D lfil yei(plto kD aro 
- Kirm1z1llklar yok oluyor, kadm 

Olccck! 
Pire dil~ilndii: 

- Arllk buradan gltmeli! 
Doktorlardan birinin iistUne s1~ra

dt. Bu koca gobckli, katmerli ensell 
bir doktordu. 

Evine gitti, soyundu, yattt. 
Pirc onun da kamm emdi. Ama bu 

~ok zor oldu, emilecek ~ok yer vard1. 

Kam boldu dokto
run. 

Erlesi sabah dok
tor uyamp ta vti
cudiinde klrm1zi 
noktalar gorilnce: 

- Eyvah! dedi, 
ihtiyar kadmm 
hastahg1 bana da 
bula.5t1... Mahvol
dum!.. 

Hemen on iki 
arkadar~1ru c;agir
di. On iki doktor 
da kollanm hava.
yn kald1rdilar: 

- Olecek!.. 

Pirc bu doktor

lardan birine s1~

rnd1. Ertesi sabah 
o doktor da hastallga yakalanm1~t1. 

Pirc, doktordan doktor!l s1~rad1, 
hepsi de o bula~1k hastahga yakalan
d1lar. 

Hepsi de korkudan titriyorlard1. 
- Hararetin verdigi titrcmel 

Nab1zlanna baklyorlard1: 

- Neye h1zh atm1yor? 

Hararetlerine baktyorlardt: 

- Ncden tararetimiz yok? .• 

Aynada dillerine baklyorlar: 

- Neye tertcmiz! .. 

Birbirlerini d!nliyorlar, muayene 
ediyorlar, hastahk alamcti bulam1-

HIKAYE 

yorlard1 ve i~tihalan oylc ycrindeydl 

kl, nihayet hasta olmad1klarma ka

naE'.t getirdiler. 

Evet, arllk hasta degillcrdi, bu mu
hakkakh. Peki ama o klrm1z11Iklar 

neydi? Nas1l ve neden b~lam1~. na

Sll ve neden kendiliklel"inden kaybol

mu~ardI. Nas1l olurdu da bir hastahk 
bOyle tedavisiz g~er<il, salgmhg1 du

rurdu. 

Hastahgm sirayet devresi de ge~ll. 
Arhk salgm degildi, ~ilnkil plre 
doktorlarda.n birinin evindeki kii~Uk 
kedinin ti.iyleri arasma yerle.,ml~. 

karmm doyuruyordu. 

PAPEN I ilme e : I IMPARATOR OGOST I 
me i lfmmd1r kanaatindeyim. 

Uzun zaman Blopta oturan Denis 

Pa1>en, hcrkesin sayd1gi bir ailenin 

~ocubrudur. Tavsiye mektuplan alarak 
Parise gitti. 

0 devirde Paris miincvver bir rones· 
sansm :mcrkezi idi. Orada filim Holan· 
dah Kristianla tnnu~b. Bu alim santin 
mucididir. Denis Papen 1707 de «atel# 
kuvvetile suyu yiikseltmenin yenl 
usullerb ni ne;;retti ve bu suretle bu· 
bar rnakinesini icad etti. 

Fakat bu k~fine rafmen Denis Pa
pen unutuldu. 

1712 de Londrada oldiigu zaman, 

~.antasmd.n buhar ile i~Ieyen geminin 
planlan varda. 

Onun prensiplerine dayanan lam 
Vat ilk buhar makinesl tecriibelerine 

ba~ladlktan sonra Denis Papenin lay· 
meti anla~tldt. 

Denis Papene bu ilmi ilham1 veren 
Ilolandah filimdlr. O Wim mu\-affak 

olamarru~, ondan ylnni sene sonra 

talebesi buhar ile maklne i~letmege 
muvaffnk olm~tur. 

laim: 

C61ilmO: 
Tarih 22 - Akustos 1936 

Bu harfleri oyle siralayimz, ki 
memleketimizin dort vildyeti meyda
na gelsin. 

Bilmecemizi dogru 1ialledenlerden 
biri1i.ciye: Okul ~antasi. lkinciye: 
Elektrik f eneri, ii~ii.nci.iye: lstanbul
dan Londraya seyahat, aynca 200 
kariimize muhtelif hediyeler verile
cektir. 

Antuan kirk ya~tnda. Oktav • Ogiist 
on sekiz ya~mda. Zayd, bir deri bir 
kemik. Milstakbel imparator ~ok mah• 
cub bir ~ocuk. Gok giirlemesinden ~ok 
korkuyor. Fakat giinlerden bir giin 
bir ordunun ba~ma g~iyor, Romaya 
yliriiyor, imparatorlugunu iliin cdl· 
yor: Yirmi ya~mda!.. 300 cuhurlye~l 
ile 2,000 ~valyeyi idam ettiriyor. 

80 milyonluk bir kiitlenin ~efi olu· 
yor. 

f mparator otuz dort ya~mda. Sade, 
miitevazi bir hayat siiriiyor. Daima 
balk arasmda dola~yor, halkla konu
~uyor. Ozerlndeki elbiseleri Jan ve ka· 
r1St elile dokuyorlar. 

Ogiist sulh sever bir imparator. 
Harp mabedini kapatiyor. Vcrgilerl 
azalt1yor, balka eglencelcr tertib edl· 
yor. o giine kadar romamn yabanct~ 
olan milletlerle temasa ~iyor. 350.000 
ki~ilik daimi bir ordu kuruyor. Niifus 
~lerine ebemmiyet veriyor, evlenenle
re yardtm ediyor. imparatorluk dahi· 
linde abideler yap1hyor. l\labedler in~a 
ediliyor. tmparator Ogiist zamanmda 
yalmz Komada yirmi iki mabed yapll· 
m1~ttr. 

Virjil, Horas, Propers, Ovid, Tit • Li· 
yo gibi edibler ona medhiyeler yazt· 

I Bu be!? gen9 ne yap1yorlar? .. I 

5 

Resmimizde be~ gene arkada~ goriiyorsunuz. Onlarm durumlarma dikkatii bakm1z ve anlaymiz bakahm ne 
yap1yorlar? .. Bu size ho~ vakit ge~irteccktir. Gclecek hafta da onlarm ne yaptiklanru gene bu sahifcde gorecek ve 
tahmininizin dogru olup olmadlgllll anlayacaksmu. 

-

yorlar, icraat programnu kolayla!$hn· 
yorlar. 

imparator yetmi~ alb ya~mda. Ba· 
basmm oldiigii evde oliim do:;;eginde. 
Dostlarma: «Hayat pandomimasm1 iyf 
oynnd1m ya, eger begcndinizse aktorii. 
alk1~lay1mz! » diyor. 

lmparator kar1s1 IJvinin kollan ara· 
smda oldii. 

iLAN 
Yaz gelince Paris civarmda lurstzltk 

vakalan ~ogallr. Sayfiyeye gidenlerin 
ko~kleri soyulur. 

Bu scne bu ko~klerden birinin kap1-
sma ~u yafta konmu~: 

Hirs1zlar zahmet etmesin~. 
Bu evdeki biitiin k1ymetli ~yalar 

kaldmlm1~, emin bir yere konmu~tur. 
Bu yazmm altma bir mizah muhar

riri ~u satm ilave etmi~: 
¢Qyle ise k1~ beklcrizl .. » 

l\IARLEN All~I 

Sttlzburgda bulunan Marlen Ditri
hin mukcmmel ahc;1 oldugunu biliyor 
rruydm1z?. 

Marlen zengindir, u~ag1, hizmet~· 
si, ~ofOri.i vardu· amma, ah~1s1 yoktur. 
Yemegini kendisi pi~irir. 

Ancak evine davct edilip ycmek ye
mek i;ok giic;. Marlen herkesle gon.L5· 
rnez, herkcsi yemegc davet etmez di
yorlar ... Ncye hasistlr dcmiyorlarl.. 
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DeniE yollar1 
1$LETMES1 

Acenteleri: - Karakoy • Kopriiba~1 
T eJ. 42862 - Sirkeci Miihiirdarzade 

•- Han Tel: 22740 

TRABZON Postalan 
Pazar 12 de, Sab, pertembe 

15 de 

IZMIR SOR'ATpostas1 
Cumartesi 15 de. 

MERSIN postalan 
Sah, per,embe 10 da kalkarlar. 

Diger postalar 
Bartin - Cumartesi, ~ar9am· 
ba 18 de. 

lzmit - Pazar, sah, per9embe 
9,30 da. 

Mudanya - Cumartesi 14 de di
ger giinler s.30 da. 

Band1rma - Pazartesi, sah, 
~artamba, per9embe, cumarte· 

8i 20 de. 

Karabiga - Sah, cuma 19 da. 
Ayvahk - Sah 19 da cuma 

' 
17 de, sah giinii kalkacak pos-
ta gidi~ ve donii~te.Lapseki ve 

lmrozada ugra vacakbr. . -
Trabzon ve Mersin postalan-
na kalk1f. gunleri yiik ahnmaz. 

(575) 

DOY<;E LEV ANTE 
LlNYE HA~IBURG 

Hamburg, Brem, Anvers, lstanbul 
Ve Bahrisiyah arasmda azimet ve 

avdet muntazam postalan 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Rnterdam' dan limamm1za muvaea.. 

lah beklenen vapurlar 

lserlohn vapuru 2 3 agustosa dogru 
Samos vapuru 2 7 agustosa 

dogru. 

Galilea vapuru I ey liile dogru. 
Tinos vapuru 4 eyliile dogru 

Jurgaz, Varna, Kostence, Kalas ve 
lbJl&jJ i~n limamm1zdan hareket 

edecek vapurlar 

1serlohn vapuru 23 - 25 Agustosa 
dogru 

Tinos vapuru 4-6 eyliile dogru 

Yalunda Hamburg, Brem. Anvera 
Ve Roterdiun limanlan i~n 
hareket edecek vapurlar 

Galilea vapuru 1-3 eyliile dogru. 

Bochum vapuru 4-6 eyliile dogru. 

Sannenfds vapuru 8-10 eyli.ile ·1·1hil!m1 
dogru. / 

Glanet vapuru 11 - 1 3 eyliile dogru. 
Samos vapuru 15 - 16 eyliile dogru. 

Fazla tafailat i9n Galata' da Ova· 
lr.imyan hanmda Luter Silbermann 
ve ,Ureki1l vapur aoental1gma mil• 
racaat. Telefon: 44647. 6 

Limanamudan hareket edecek 

vapurlar 

MERANO vapuiu 26 agustos c;ar
~mba saat 17 de (Burgaz, Varna, 
Kostence, Sulina, Kalas ve ibraile) ye 
Aventino vapuru 2 7 agustos per,embe 
aaat I 7 de (Pire, Patras, Napoli, Marsil· 
Ya ve Cenovn) ya 

F enicia vapuru 2 7 agustos per~embe sa
sat 17 de (Burgaz, Varna, Kostence, 0-
desa, Batum, Trabzon, Samsun, Varna 
~e Burgaz) a 1 

Quirinale vapuru 28 aiustos cuma saat 
9 da (Pirc, Brendizi, Venedik ve Tries
te) ye , 
Albano vapuru 29 agustos cumartesi sa
at 1 7 de (Selanik, Midilli, lzmir, Pirc, 
Patras, Brendi:i;i, Venedik ve Trieste) ye 

Kumpanyanm mesul olan11yacag1 te• 

ahhurler veya degi~iklikler miistesnad1r. 
~imali, Cenubi ve merkezi Amerika 

ile Avusturalya, Y eni Zeland ve Aksayi 
'8rk i~in dogru bilet verir. clTALlA> 
Vapur kumpanyasmm liiks vapurile mub
telit aervis. 

Her nevi tafsilat i~in Galatada Merkez 
Rihtim hanmda kain (Lloyd Trie1tino) 
~r acentasma. Telefon 44870 vieya Ga
latnaaraymda sab1k Selanik bonmar,eai bi

ll&aandadU yazthanelcrinc telefon: ~4686 

Scandinavian Near East Agecny 
Galata Tahit han 3 iincii kat 

Tel : 44991-2-3 

Svenska Orient Linlen Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzisr. 
Gdynii. Copenhag Abo Reval VIC biitiin 
Baltik limanlar ~rk ve Karadeniz bath· 
ca limanlan arumda ! 5 giinde bir azi· 
met ve avdet i~in muntazam postalar. 

Gdynia • Dantzig • Gothenburg ·ye 

Oslodan beldenen vapurlar. 
NORDLAND vnpuru 20 agustosa 

dogru. 
ERLAND vapuru 21 agustosa dogru 
BIRK.ALAND vapuru 31 agustosa 

dogru. 
Yakmda Jstanbuldan Hamburg Roter· 

dam - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
Dantzig • Stokholm, ve Oslo, limanlan 
i~in hareket edecek vapurlar. 

NORDLAND vapuru 21 agustosa 

dogru. 

ERLAND vapuru 22 agustosa dogru. 
BiRKALAND vapuru 30 agustosa 

dogru. 
F azla t.3.fs.ilat i~in Galata' da Tahir han 

3 iincil katta kain acentabgma mi.iracaat. 
Tel: 44991-2-3 

l~te bu en ufak fark 

Krem Pertcv'in faikiyetini 
size anlatabilir. <;iinkii: 
Krem Pertev: Her hangi 
bir tesadiifiin veya mahi-

yeti mei;hul bir ke~fin ne 
ticcsi degildir. Krem Per
tev QOk gah9.1lm1~ ve i;ok 
tecriibelerden sonra kibar 
mahafile takdim edilmi~ 
yegane Krem olup ba~llca 
fevaidi: Cilddeki mesamati 
yumu~atarak kapatlr. Bu 
suretle bu mesamatI hari
ci tesirattan muhafaza e
derek cildin pi.iriizlerini 
def'cder. Cildi bes1er ve bu 
suretle gen~lik ve teraveti 
temin eder. 
Cildde ~effaf ve gayrikabi
li ntifuz bir tabaka yapar 
ki yazm s1cagm, k1~m so
gugun tahribatma mani o
lur. 

A<;IK ARTIIRMA iLE SA TI~ 
Pazar gi.inu sabah saat I 0 da Bebekte 

Y ah Boyunda Cevdet pa,a caddesinde 
162 No. lu aparhmanda mevcut bulunan 
e~alar, Joymetli Buhara hahlar ac;1k art
brma ile satilacagi ilan olunur. 

Dokuz adet taban k1ymetli hal1lar, 
Yol hahlan, kilim, yald1zh kanapeler, 
c;ocuk sandalyesi, bakn tencereler ve su 
kazanlar1, ,ezlong, kanapeler, t;ini soba· 
lar, avizeler ve sair liizumlu e,yalar. 

(25114) 

Sahile 11 

Istanbul Gayrimiibadiller komisyonundan: 
D.No. Semti ve mahallesi 

3019 Beyoglu Emincamil 

3397 Beyoglu Firuzaga .. 
3548 Silleymaniye 

3789 Kurtulu~ 

3834 <;engelkoy 

4414 Kuzguncuk 

4734 Yenikoy 

4953 Galata Arapcamil 

5406 Kanclilli 

6552 Edirnekap1 Salma Tomruk 

8273 Kurtul~ 

8308 Yedikule 
• 

Emlak No. Cinsi ve his.sesi Hisseye gore 
muhammen K. 

iIAr 15 179 metre arsa 

E. <;e~e E. 9 Mil. ada 32 63,04 metre arsa 
Y. Giine~li harita 684 mahallzn 56 

T.L. 

360 Ac;1k 
arttmna 

1270 Kapah 
zarf 

Kebapc;1 ham yoku~u E. ve Y. 4 606 metre arsa ,2430 > 

E. Saka Y. FazJ.l Arif E. 28 Y. 27 46 metre arsa 

Hasanp~a Scddi yukan E. 8-8 M. Bahc;eli ah~p hane 
Y. 3-13 

E. Hac1 kaymak E. 68 Mii. ada 27 57,50 metre arsa 
harita 370 

E. Keresteci E. 17 52 metre arsa 
Y. Demir tulumba ve <;ifte kasap Y. 25 

70 Ai;ik 
arttirma 

420 > 

60 > 

50 > 

Mahmudiye caddcsi E. 172 Kftgir dilkkan ve iistii 100 > 
Y. 168-170 odalann 120 hisse itibari

lc 25 hissesi Sultan Mah
mut ve 70 harameyn vak
fmdan ve 25 hissesi ber
v~hi miilkiyet temellilk 
olunan dilkkanm bedcle 
inkilapeden Yemi~ jsl{ele
sinde ahi Qc1ebi Camii 
vakfmm tcvhidile. beraber 
mczkur vak1flardan olan 
mahallinin itiban mez· 
kurdan 28 hissesile ber
vcghi millkiyet 25 l1issesi
nin 48 hisse tertibile 18 
hissesi ve iki hisscnin 
5 hissesinden 3 hissesi 

Kandilli caddesi E. 37 Y. 5 Kagir d'ilkkan we i.istilncle 620 > 
odalan 

E. Arabac1 bakkal E. 5-5 430,09 metre arsa 650 > 
Y. An Y. 7-7 Mil. Evvelce iki hane ve bir 100 > 
E. Merki kalfa ve Yeni kilise E. 20-22-24 arsa ~mdi 177,50 metre arsa 
Y. Deve Silleyman ve Omuzd~ Y.38 nm 1/ 2 hissesi. 

Merhaba Ko~esi E. 30 Y. 38 Evvclcc hane ~imdi 172,25 120 > 
metre arsamn 2/ 3 hissesi. 

Yukanda evsaf1 yaz11I gayri menkuller on giin milddctle sati~a g1karilnn~br. ihaleleri 2/ 9/ 936 t=irihine tesadilf eden 
~ar~amba gilnil saat on doriledir Sati~ milnhasiran gayri milbadil bonosiladir. 

I istanbul harici askeri k1taat ilanlan I 
Cinsi Mikdan Teminata $artname para· Ibale Gunn Saati lhale 

Metre Lira Fiati s• Kr. taribi 1ekli 
Arka ~antahk bez 21.500 1209,40 75 00 25/8/36 Sab 11 kapah zarf 
Portatif ~ad1r bezi 100.000: 150.000 6875 75 565 » Sah 15 » 
Mahruti ~adir bezi 150.000:180.000 9800 95 835 26/8/36 ~artamba 11 » 
Y azhk elbiselik bez 400.000 12.250 55 1100 27 /8/36 pertembe 11 » 
Portatif ~ad1r bezi 150,000 6875 75 565 > > 15 » 
Yazhk elbiselik bez 350.000 10.875 55 965 29/8/36 cumartesi 11 » 

1 - Eksiltmelerc gireceklerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 cii maddelerinde yaz1h belgclcri yukar1da 
mikdarlari yaz1h ilk teminatlan ile teklif mektuplarim ihale saatlerinden en az bir 1aat evvel Ankarada 
M. M. V. Satmalma komisyonuna vermcleri. 

2 - Yukar1da yaz1h malzemenin t•rtnamelerini hizalar1nda yaz1l1 bedeller 
n.eklerini gormek isteyenlerin her giin oglcden sonra Komi1yona gclmcleri. 

kartihgmda almak ve or
(162) (4467) 

NEDEN BAZi SiNEMA ARTiSTLERi 

HAFTADA . 
100.000 FUIK rAZAllYOR 

Berlin Olimpiyatlann1n 
milletler aras1 komitesi 

REMINGTON RAND CO 
Miiessesesinin 

KARDEX 

Me$hUr blr slnemac1: 
B u g Ii n Holivud'da 
yaln1z klislk gUzellik 

klfayet etmlyor 
diyor ve ilave ediyor: cAZ_aman~~1z~a 
ainema stiidyolarmda klasik guzelhk 
gi.inde 8 dolar ve zeka 100 dolar k1y· 
mettedir. Giizel yi.izler ise, zekadan ve 
genc;le§mi§ bir tenden daha fazla, I 000 
dolar k1ymetindedir. 

Sinema artistlerinin yak1c1 ve kuv
vetli projektorleri altmda ~aL§nken, 
onlarm :yiizlerini c;abuk soldurarak 
eertle§tiren ve buru§turan bu projek· 
torlerdir. Bir~ok ylld1zlar, yi.izlerini 
duzeltmek ve giizelle~tirmek i~m gu
zellik muesseselerinde butiin servetle-
rini feda ediyorlard1. Fakat, bugiin .• 
Her y1ld1z, kendi kendine tevessiil ede
cegi baait bir tedbir aayesinde ciltlcri· 

nin taravetini vikaye edebilirler. Vi· 
yana universitesi profesorii doktor 
Stesj tarafmdan ke§if ve gent; hay• 
vanlardan istihsal edilen cildi besleyici 
ve genc;le§tirici Blocel cevheri tim· 
di pembe rengindeki T okalon kremin
de mevcuddur. Gece yatmazdan evvel 
kulland1kta, siz uyurken cildinizi healer 
ve genc;le§tirir. Buru§ukluklar ve t;izgi
ler silinir. Bu sayede her kadm birkac; 

haf ta zarf mda 1 0 - I 5 ya~ genc;le~mege 
muvaffak olabilir. Gi.indiizleri ise (yags1z) 
beyaz rengindeki Tokalon kremi kullaml
d1kta buti.in siyah benleri giderir, ve ac;1k 
mesamah .kapahr ve cildi beyazlatip 
een~Jqtirir. 

• 

sistemini tatbik etmi~tir. 
<;iinkii 52 milletin 300.000 azas1 ile i~· 
tirak ettigi boyle bir muazzam te~kilatm 
idaresi ancak KARDEX ile kabildir. 
TOrkiye i~in Acenta ve Depoziter: 

SIDNEY NOVILL ve ~s1 Halefi 
SIDNEY NOViLL 

SA<; 
BAKIMI 

GOzelligin 
En birinci ~art1d1r. 

PETROL NiZAM 

~tanbul 

Kad1koy Sen Jozef Lisesi 
Direktorliigii, yeni ders senesi 10/9/936 tarihinde b~hyacag1rn ve 

kayid ve kabul muamelesi pazartcsiden ba~ka, hergiin saat 9 dan 12 
ve 14 ten 18 e kadar yap1lacagm1 ihbar eder. Ilk tahsili bitirmi~ olan 

.. ___ __ talcbeyi ihzari sm1fma kabul edecektir. _____ .. 



- Sahile 12 

HA AN 
LAVANTALARI 

Turkiye 1triyat1nda bu
yuk ink1lab yapm1~t1r. 

~imdiye kadar ~1kan : 

Lale, !1ipr, Divinia, 

Mergis, Viyolet, 

Milflor, Leylak, 
GOiier, Revdor 

Origan, Yasemin, 
Krepdo§in, Neroli, 
Suar do Paris, Pompador, 

A§k gecesi, Dag ~i~ekleri. 

Bahar ~i~ekleri, 

Kukaraca, Pupi, 

Zambak, Amber, . 
Fulyalar, 
Cennet ~i~ekleri. 
Gen~lik, Senkflor, 
Amorita, Ci~ek demeti 

~anel, Rumba, 
Karyoka, Kadm eli, 

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

Ayrica: hediyelerte beraber alacag1mz kur'a numaralarile y1lba§mda ~ekilecek 
BOYOK VENICE PIYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otom0.. 
blli veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktorO, 230 lirahk BLAVPUNKT 
RADYOLARI, REVUE SAATLERI, l<;KI SERViSLERI, SOFRA TAKIMLARI ve. s ... 

Bogazi~i Lisesi DirektiirlOgOnden: 
Orta ve Lise son sm1flarm butunleme ve engel smavlarma 2 Eyliil ve diger s1mflarm 21 Eyliil ve Olgunluk 

smavlarma 18 Eylulde ba~lanacakttr. Aiakadarlarm program1 ogrcnmek iizere mektebe miiracaatlan. 

Sahibl Necmcdclin Sadak 11mumi ne¢yat miidiiril: Enil Ti& 

HASAN 
Kolonyas1 ve 

LOSYONLARI 
~ 

Hasan Kolonyas1 95 dere-
ce halis limon ~i~eklerin
den yaptlm1§ misli ve 
menendine diinyada te
sadiif edilmiyen ve biitiin 
1triyat aleminin tasdik1n
da bulunan bir §aheser 
dir. Hasan Yasemin, Ley 
lak, Menek§e, Milflor ve 
sair ~i~eklerden yaptlm1§ 
kokular1 insant zevk ve 
cennet bah~elerinde ya
§ahr, Nesrin kolonyas1 
Hasan kolonyas1n1n yav
rusudur. Limon ~i~ekle
rinden yapilm1§ 75 dere
cede ~ok ucuz olmas1 
itibarile harc1 alemdir. 
Losyonlari dahi piyasayi 
tamamile elinde tutmu~
tur. Hi~ bir Kolonya ve 
Losyon N esrinin giizel 
ve nefis kokusile ve ucuz
lugile rekabet edemez. 

157 
Birinci 

mukafat 
Kazanma~br. 

Her hususta 
teminathd1r. 

22 Agustos 1936 

Bayan $ A F I Y E , 
Her ak~am 

PANORAMA 
Bahc;esinde 

.................. 
<;antalar - Eldivenler 

ve orumcek ag1 inceliginde 

CORAPLAR 
sata~mda motehasss1s 
Butlin Bayanlarm Magazas1 

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

BAYAN 
En guc; be~enenleri bile memnun eder. 

Mukemmel cins - Mutedil fiat 

l!lml--Dr. lhsan Sami --.. 
Gonokok a,~s1 

BelsoA"uklu~ ve ihtilatlann:i. k&r~ pek 
tesirli ve ta1e ai;ndlr.Divanyolu Sultan 

:Mahmut ltirbesl No. 113 

Herkesin zevkine 
uygun yegane 

saattir. 

Cep, kol 
ve spor 
saatleri 

Deposu: 
t~tanbul Sultan 

Hamam, Havuzlu 
Han No. 1 

Bayan ____ __ 

MU ALLA 
DIN~ SES' i 

Her ak§am 
KU C1J K 

~iftlik Parkmda 
dinleyiniz. 

Pazartesi ak~am1 munte~em 

SONNET GOGONO 
Zengin pro~ram, sonsuz siirprizler. 

--• Telefon: 41992 __ .. 

SUADiYE P AJINDA 
Bu ak~am 

eayan MUALLA, kemani NUBAR 
ve arkada$1an 

Zengin varyete, Caz, Dans ve muhtelif eglenceler .• 
Duhuliye ve rne.$rubata ~am yoktur. 

VENUS KOLONYASI 
Limon, tu!')ln~, mandarin ~i~ek· 

lerinin ozlerinden yap1lm1, 90 de

recelik yeni icad bir kolonyadar. 

VENUS Kolonyas1 
1936 1ene1ine kadar icad oluna• 

biitiin kolonyalartn fevkindedir. 

VENUS Kolonyas1n1n 
Bir dam last yiirege f erahhk ve

rir. Sinirleri teskin eder. Hekimler 

bile hastalarma VENOS kolonyaai· 

le masaj yapmalanm tavsiye edi· 
yorlar. 

Deposu: Nureddin Evliyazade 
kimyevi ecza, alit ve 1triyat tica

rethane:;i, Istanbul, Bah~ekapa. 


