
lngiltere, lspanya hU
kOmeti taraf1ndan ilan 
edilen ablukaya tan1-
m1yacag1n1 bildirdi. 
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Oil kurultay1 bugiin iiUleden sonra 
Dolmabahee saray1nda toplan1yor 

Kurultayda. bulunmak Uzere dun de 
09 ecnebi Etlirni geldi. Kurultayda 
bir c;ok mUhim tezler okunacakt1r 

Dll kurultayi bugiin ogleden sonra 
Dolrnabah~e saraymda toplaruyor. ilk 
dll kurultaymdan bugiine kadar ge
~en zaman zarfmda Tiirk dilini tet
kilc sahasmda ~ok biiyilk ve ~ok kly
metll neticeler elde edilmlljtir. Ulu 
Onaer Atatilrkiin emir ve i~areti iize
rlne ba~llyan bu <;all~rna tamamen n
mi bir ~ekilde ilerlernektedir. Bu se
beple ecnebi dil rniltehass1slan da 
kurultaya gittik<;e artan buyi.ik blr 
nlaka gosteriyorl:lr. Kurultaya i~tl
rak etmek uzere hcmen her mernle· 
ketten bir c;ok ~limier ve mutehass1s
far gelmesi bunun dcl1lidir. Gelenle
rin hepsi buradaki c;all~mn.nm klymet 
ve ehemmiyetinden uzun uzad1ya 
bahsedlyorlar. 

Ataturk evvelki giin ecnebi dil 
8.limlerini kabul ettigi s1rada cdiinya 
di! alimle1inin Tilrk alimlerile bera
ber ~ah~malan dil ilminin i;;imdiye ka· 
dar halledemedigi bir ~ok gu~lilklerin 
hallini kolaylai,tiracaktlr. Bundan 
buyilk hakikatler meydana ~Ikacak· 
tlr:t buyurrnu~tur. 

~n kurultaym toplanti halinde goriiniifii . 

Atatilrkun i~ret buyurdugu bera
ber ~ah~anm pek yakmda tahakkuk 
edecegi anla~Ilmaktadlr. Buradaki 
tetkikler ve toplanmalar ars1ulu.sal 
blr kongrenin tohumlanru atnu~1r. 
Yak1n bir zamanda biitiin diinya dil 
ft.llrnlerinin bir araya toplanarak d.11 
.zneselelerini goril¥Ueleri bekleneblllr. 

GEi.EN YABANCI ALL"WLER 
Bugiin a~1lacak biiyi.ik dil kurulta-

yma ~irak etmek ilzere evvelce ge
len yabanc1 dll Alimlerinden b8fka 
Fran.mz Alimt Hilaire de Brantom ve 
Bulgar llimt doktor Piyer MiateJ diln 
sabahki trenle, Atina tlniversitesl fil<r. 
loJl profesoril Anagnastopulos da Po
Ionya vapurile fehrlmize gelmijlerdfr. 

Bu U~ Alimden b~ evvelce gelen 
yabanCl profe&Orler ~ zevattrr: Ma
car llimi Nemethe, ingiliz profe.sOrll 
Danison Ross, Fransiz lllmi Donistlr, 
Rus prof esorlerinden Samolovi~, Mea· 

Hiikiimet askerleri Sevile 
taarruza baz1rlan1yor 

Gijon civar1nda mOhlm blr mevki tiddetli 
muharebeden sonra ihtllalcilerden ahnd1 

Mills efradmdan hlr miifreze kum torbalan oniinde 

~of, Gabldullln, J'apon profes6rtl 
Okobo, italyan profe&Orii Bomba~i. 

Bu Alimlerden Rus prof esortl Samo
lovi9 arkadq1 Mes~aninof ikincl dll 
kurultayma da ~tirak etmi~lerdi. 

v.atLEN TEZLEB 

Kurultaya 35 kadar tez verllm~lr. 
Bunlardan on ikisl ve ecnebl Alimlerln 
verdikleri tezler okunacaktlr. Diger 
tezler komisyonlarda tetkik edllecek-
tlr. (Devanu onuncu sahlfede). 

Kzzz kendisine 
vermediklerine 

kizmz~ 
lkl ni,anh kafalar1 ta,la 

ezilmek suretile 
olduruldu 

Dfyanbeldr (~) - Dlynnbe
ktre bagll Qermik kazasnun Guruz 
k<Sytlnden yirml ya~lannda Cemil, on 
alt1 Y141lannda ZUlfiye ile ~nlan
tmftlr. Bu nl~ru 1;ekemiyen ve Zillfl
yeyt evvelce kendisi istedigi halde ver
tnediklerinden dolayi miiteessir ola
rak klskanan Ahmed, yaruna ald.lit 
Yusut ve Omerle beraber ni{lallblann 
yatmakta olduklan koyiin list klsmm
daki baga gitmi~ ve orada bir tarafta 
gece olmasuu beklemi~tlr. 

Gece olup ta herkesin uykuda oldu· 
gu bir s1rada iki gencin uyuduklan 
yere girmi~ler, ellerine ald1klan bil
yiik t~larla zavallilarm kafalanru 
vura vura ezmi~ler ve !eci bir ~kilde 

hunharca oldiirm~erdir. Bu cinayetl 
il}ledikten sonra cs.niler ka~nu.,larsa 
da bir ild saat sonra yakalanarak ad• 
llyeye tesllm edilm1~Ierdir. 

Alman gazeteleri Sov
yet Rusya aleyhinde 
$iddetli yaz1lar ne$ri
ne devam ediyorlar. 

Telefon: 24240 ( ldaro) - 2424~ ( Tahrir) - 24248 (Mat baa) • 20113 ( ~;r-

Miihim bir miilakat 

Amiral Horty M. Hitler 
ile uzun miiddet gOrii§tii 

Alman gazetelerinin Sovyet Rusyaya 
hiicumlar1 Fansada endi§e uyand1rd1 
Londra 23 (Ak~m) - Avusturya- • 

ya giden Macar kral naibl amiral 
Horty Bavyeraya ~erek Berchtes
gadende M. llitlerle uzun milddet gi
rilfmii~iir. Bu 2lyarete biiytik bir 
ehemmJyet veriliyor. 

A VUSTURY ADAKt TEStR 

V:lyana 23 (A.A.) - Siyast mahatll, 
amiral Horty ile M. Hitlerin Berchtes
gadende gorii~m~ olduklan haberinl 

• hayretle kar~1larru~hr. Umum! intl· 
ba, bu ziyaretin bir nezaket zlyaretin· 
den ba~ka bir ~ey oldugu merkezinde
dir. Zannolunduguna gore Sovyet me
selesi bu gorii~menin ba~hca mevzu-

, lanndan birini te.!]kil etmil?tir. 
Ge~enlerde Linz tayyare meydaruru 

zlyaret etmi{I olan mar~l Balbonun 
Avusturyada bulunmasmm da amiral 
Hortynin ziyareti ile al!kadar oldufu 
tahmin olunmaktadtr. Amiral, M. 
Miklas ve M. Schuschnigg ile de gO-
~ektir. M. Bitler ve amlral Borty 

ALMAN GAZETELERiNiN SOVYET Bu gazeteler Sovyet Rusyamn garp 
RUSYAYA llCCUMLARI I hududunda askerl tedblrler aldJ.guu 

Paris 23 (A.qam) - Alman gaze.. ve biiyiik hazirllk yapttgiru &Oyliiyor· 
teleri Sovyet Rusya aleyhinde fiddet- lar. 
ll makaleler ne~rlne devam ediyorlar. (Devarm 4 iincii aabifede} 

Osloda toplanan 
arkeoloji korigresi 

Delegelerimizin kongreye sundugu yeni ke,if 
ve tetkikler cok buyuk alaka uyand1rd1 

ikinci toplanbs1ru bu agustosun ba
~da Oslo'da yapan cCongres inter-

nasyonal Des Cclences Prehistoriques et 
Protohlstoriques> ars1 ulusal tarihden 
<Snee ve on tarih kongresinde Til.rki· 
yeyi temsil etmek uzere ternmuz son
lannda Norv~e gitmt, bulunan p~ 

f es0r Aziz ~evket Kansti ile Arkcolog 
Rem.zi Uguz ank memleketirnize don
mii~ bulunuyorlar. Delegelerimiz kon
gre ve ~all~masi hakkmda verdiklerl 
malfunat son derece dikkate deger de
recededir. 

(Devanu onuncu sahifede) 

Paris 23 (~m) - Bugiin ispan
Yanm blr ~ok mmtakalannda miihim 
lnuharebeler olmu~tur. f?imalde mu
harebe, blri Fransa hududuna yakm 
Sen Sebastiyende, digeri bu ~ehrin blr 
tnikdar garblnde Gljonda olmak iize
re ba~l1ca 1lti noktada cereyan et
llli~tir. 

rada sosyallst mebus Penarun tu
mandasl altmdaki ma.den amelesi, 
~iddetli bir to~u ate~den sonra th· 
tilA.lcilerin Sigmdlk:lan Limancaa ka
rargA.hm1 ele g~ir~tir. 

Giire1 se~me miisabakalan 

Sen Scbnstlyen ihtilalcllcrin elinde
ki Kanarya kruvazoru tarafmdan sa
bah vc ogledcn sonra iki defa bom
bard1man edilmi~Ur. Bornbard1man l?e
hirde pek az hasara sebcbiyet ver
lnl~tir. 

Gljondaki muharebelere gelince, bu-

Muharebe ~k ~ddetll olmu~, lld. 
taraf ta miihim zayiata ugrarm~tir. 
Asilerdcn 150 ki$1 esir edilmi~tir. Ku
mandanlan olil bulunmu~tur. 

Madride yakm Guaderama cephe
sinde degi~iklik yoktur. ihtilft.Icilerin 
buradaki taarruzlan tamarnen dur
mu~tur. 

( Devanu 4 iincii sahifede) 

Kara Ali sakat
landz ve Dinarlz 
ga/ip ilan edildi 
Amatorler aras1nda da 
miisabakalar yapild1 

(llaus1 dordiincil sahifemizdedlr) 

PJA.j yolunda: :-
- Biletleri gidip gelme ml a1ayun Salamon? 
- Sakm ha, yalmz gitme al, belld bogwWUll ••• 



Son dakika 

lngiltere ile lspanya 
aras1nda bir hadise 

Bir Ispanyol kruvazorii bir lngiliz 
gemisini durdurdu, yoluna devam 

etmemesini istedi 
Pnris 24 (Ak~m) - Diin ispanyada ye.Qi bir siyasi hiidise olrnu~tur. Ami· 

ral Qenantcs isminde hiikumete sadlk bir fspanyol kru\·azorii Gibclzerjon 
admlla bir 1ngiliz vapurunu durdunnu¥ur. 

ipticla vapunm arand1~ri \'C ingiliz harp gcmilerinin giderek ispanyol kru· 
vazorile ingiliz gemisi arasma ge~tikleri duyulmu~tur. Fakat Londradan ge
len son habcrlcre gore vapur muayene cdilmemi!jtir. Yalmz Cebcliittanka 
donmcsi ve yoluna dcvam etmemcsi kaptan tarafmdan rica edilmi~tir. 

ingiliz vapuru Ccbeltittank ile Fas arasmda i~lemektedir. Bu hadise bak
kmda ingiltere ispanyaya miiracaat etmi~ vc tahkikat i~in harp gemileri 
gondermi~tir. Hadiseye vahim bir mahiyet verilmiyor. 

Amerikada Semadirekie 
sefim m~cadelesi petrol bulunm·u~? 
Cumhuriyet~i firka bir 

hitabet kursu a~b 
Lomlra 23 (Ak~m) - V~ington

dan bildirildigine gore cumhuriye~i 
f1rka sec;im mtinasebeti1e bir hitabet 
kursu ac;rm9br. Bu kursa ilniversite 
talebesi almacakt1r. Bunlar klsa bir 
tnlimden sonra propaganda i~in mem
leketin muhtelif yerlerine gonderl
lcceklerdir. 

Va ington 23 (A.A.) - Cumhuri
yet~lerin reisicumhur namzedi ayan
dan M. Landon miicadelesini ai;
m1~ ve M. Ruzveltin buhranla mii
cadele etmek i~in lrullanmakta oldu
gu usulleri ve bilhassa zirai istih
salAt.m kontrolii usuliinil tenkid et
mi~tir. Hatip, M. Ruzvelti ecnebt 
rnernlekctlerden bir taklm usuller it
hal etmekle ittiham etmi~ ve demok
rasij'i mi.idafaa ederek demi~tir ki: 

«Htiriyetin k1ymetli mirasm1 feda 
etmeksizin emniyet ve refah elde et
mek hususundaki azmimize sacllk ka· 
lahm. • 

Zira! istfhsalat1 tahdid etrnege ma
tuf olan gayretler krrk sene geriye 
gitmck demek idi. i~izlere daimt su
rette yarchmda bulunulmas1 i~zli
gi durduram1yacagi gibi istihsal!tm 
tahdidi de i~zligi bilsbiitiin arttmr.> 

M. Landon, inhisarlar ve imtiyaz-
1ann ilga edilmesini ve hususl te
~bbtislerin te~vik ve tc~lini tavsi
ye etmi9tir. Mumaileyh, Amerikayi 
t~kil eden devletlere ait olan salahi
yetlerin Vru;;ingtoncla santralize edil
rnesmm aleyhinde bulunmu~ ve 
Amerikal1lara hi.iriyetlerini ve ha
yatla11m kazanmak imkamm temin 
edecegtni vadetmek suretile s0zlerin~ 
nihayet vermi~tir. 

Zeytinyag1 
Yunanistan bir muddet 
icin ihracat1 yasak etti 

Atina 22 - Ziraat nezaretinde, ala
kadar daire ~eflerile ticaret nezareti 
miiste~ar1 tarafmdan zcytin yag1 fi
atlerinin yilkselmesi meselesini tetkik 
i~in bir konferans toplamru~t1r. 

Zeytin yag1 fiatlerinin yi.ikselmesi 
esbabmdan birisi de ispanyadaki kan
~kllklar sebebile ispanyadan zeytin 
yag1 satm almak mi.imkiin olmacllg1 
ic;in Yunan piyasasma pek fazla talip 
gelmi~ olmas1dir. Gelecek hasat za
manma kadar memcleketteki stokla
rm tiikenmernesi ic;ln hilkl.imet tara
tmdan tedbir ittihaz edilecektir. 

Dahili piyasada fiat indirmek i~in 
muayyen bir milddet zarfmda ihraca
tm menedilmesi de kararl~tmlm1~br. 
tir. 

Bir cambaz ipten du~tu, 
yaraland1 . 

All Rlza isminde birl diin Ferikoyde 
halka cambazl1k ynparken ipleri tu
tan direkler devrilmi~tir. Bir ~cuk 
ve yilksektcn dil~en cambaz yaralan
m1~lard1r 

Kocatepe ziyareti 
Afyonkarahisar (Ak~am) - Halke

vi ba~am B. Galip Demirerin te~eb
bilsil ile birkac; zamandanbcri yap11an 
Kocatcpe ziy~rcti 2G agustos sabah1 
tcl.rar yapllacakt1r. 

~1kan petroller deniz 
suyuna kara~1yormu~ 
Atina 22 - Semadirek adasmdan ve-

rilen haberlere gore Adanm garb sa
hili W.raflannda ehemmiyetli bir pet
rol ciaman bulunmu~tur. Petrol taba
kasmm kalmbg1 deniz uzerinde ada
run etraf1m 5, 6 mil kadar bir mesaf e 
kaplamaktadir. 

0 muhitteki bahk~lar petrol taba
kasmm geni~ligini anlarn.ak ii;in ku-

ru otlar tutu~turarak denize atnu~Jar
cllr. Deniz tizerindeki alev 24 saat de-
vam etmi~ ve etraf koyltileri end~eye 
vermi~tir. Scmadirek belediyesi millt 
iktisad nezaretine bir rapor vererek 
bu babta tetkikat yapmak iizere der
hal bir miitehass1s heyeti gonderilme
sini ist~Ur. 

Semndirek c;anakkale chi;nnda kil!(ilk 
bir adacbr. 

lngiltere krahnm seyahati 
Atina 23 - ingiltere krah Korfu

dan Zanta adasma hareket etmi~tir. 
Kralm Atinay1, Gir.idi ve Salnz adas1-
ru ziyaret etmesi muhtemeldir. 

Belgrad 23 - ingiltere ile Yugos
lavya arasmda bir askeri ittifak yap1-
lacag1 s0yleniyor. -----

Red Star - Cin tak1m1 
berabere kaldt 

Paris 23 (A.A.) - Paris futbol stad
yomunda Red Star takmu ile Olem
piyad miisabakalanna istirak etrnis . . 
olan Qin ta1um1 arasmda yaptlan ma<; 
beraberlikle neticelenmi~tir. Birlnci 
haftaymde Red Star, s1fira kar~1 bir 
sayi yaprru~ bulunuyordu. 

Su ile oynarken .• 
Kuc;uk bir k1z yalag1n 
ic;ine du~erek boguldu 

Bahkesir 22 - <;ag1l? nahiyesinin 
Ncrgis koyiinden Emine admda kil
~ilk bir ktz koy ~e~mesinden akan su 
ilc oynarken nas1lsa su dolu yalaga 
d il~m il~tilr. 

O sirada ~e~me ba~mda ba~ka kim
se bulunmad1gmdan kJ.zm yard1mma 
giden olmanu~tlr. Emine kendini kur
taramam1~ yalagm i~inde bogulmu~
tur. 

Bir katil dur emrine itaat 
etmediginden kur§Unfa sol 

kolu ndan vurularak yakaland1 
Diyanbekir (Ak~mm) - Kulp ka

zasmm Herpe.th koyi.inden Fevzi is
minde birisi Hop koyi.i yaylasmda 
oturan Kiregosu aralannda ~kan bir 
mi.inazaa neticeslnde oldilrmil{> ve ka
til cinaycti miitealob ka~m1~tir. Bila
hare takib esnasmda dur emrine ita
at etmediginden janda1man11z tarn
fmdan sol kolundan vurulmak sureti
le yarall olarak ele ge~irilmi~ ve adli
yeye teslim edilmi9tir. 

LOleburgazda kaza ve 
belediye dairelerini tefti~ 

Liilcburgaz (Ak9am) - Miilkiye 
mufetti~lerinden $iikrti ile ihsan ka
za ve belediyc dairelcrlni tcfti~e ba~ln
m1~lardlr. 

24 Agustos 1936 

( B u. Sabahki Telgraflar ) 

lngiltere ablukay1 tan1m1yor 
Bir is vec; gemisine ate~ edildi. Yeni 
hadiseler 91kmas1ndan korkuluyor 

Londra 23 (Ak~m) - ispanya hii
kOmeti ihtilfilcilerin elinde bulunan 
sahilleri harp nuntakasi UA.n ederek 
buraya hi~ bir geminln giremiyeccgi
nl bildirmi~ ve girmek istiyen gemile
rin topa tutu1acaguu ilave etm~tir. 

ingiltere hilkfuneti ispanyanm bu 
karanru tammamaktacllr. <;Unkii: 
1 - ispanyada hali harp yoktur. Asi
ler muharip degillerdir. 2 - tspan
ya fiilen bir abluka tesis edemcz. 

Diger taraftan ingiltere hilkumetl 
ispanya karn sulan haricinde ispan
yol gemilerinin aranmasiru ~ddetle 

reddediyor. Boyle bir vaka olursa in
giliz harp gemilerinin mukabelede 

Afi~aj kuleleri 
Belediye afi~aj resmini 
indirmege karar verdi 
Duvar ilanlanm~ geli¢ giizel yer-

1ere as1lmarnasl i~in belediyenln ilan 
kuleleri yapbrmaga karar verdiginl 
ve fen heyeti tarafmdan bunlarm ~e
ldl ve planlannm hazrrlanchgm1 yaz
nu~bk. 

Belediye, evvelce de kaydettiglmiz 
gibi, · oniimilzdeki ~ubat sonunda 
miiddeti bitecek olan af~ i~lerini 

yeniden blr miiteahhide ihale etmi
yerek kendi te~kilati1e idare etmek 
!ikrindedir. Bu sebep1e ~diden ha
z1rhklara b~lam.c,;tir. 

f?imdiye kadar yapllan tecriibe, 
cafi~aj hakku olarak ahnan iicretle
rln ~ok yiiksek oldugunu gt>ster
mi~tir. 

Tarifedeki bazi iicretler, bizzat bc
lediye ilan resminden fazlacbr. Bele
diye, af~aj i~lerini kendisi idare et
tikten sonra miiteahhit hakkl ayir
nuyacagmdan eski mukavelede mil
teahhide aynlan intila hissesinden bir 
losrm istihdarn. edilecek memur ve 
mustahdemlere tefrik edilse bile ka
lacak lnsim tarifeden indirilecektir. 

Bclediye, yeni bir. tarife yaparak 
~ehir meclisine verecektir. Yeni tari
f e kabul edildikten sonra ilan kulele
ri de in~a edilccektir. 

TOrkiye ile M1s1r arasmda 
bir pakt imzalanacakm 1~ 
Londrada ~1kan Deyli Ekspres ga-

zetesinin yazcbgma gore Silvey~ kana
lmm emniyetini temin i~in Tiirkiye ile 
M1s1r arasmda 25 senelik bir pakt im
zalanacakrm~. 

Aga~lar1 koruma 
Bina yaphrilacak arsa
lardaki aga~lar izinsiz 

kesilemiyecek 
Aga~lan korumak ic;in blediye :1enl 

bir tedbir alm1i;;tir. Bir ~ok .1dm.scler, 
yapt1racaklan binalarm arsasmda 
bulunan aga~lan tereddiid ctm'"dcn 
kesiyorlar. Halbuki bunl:l.rclan bir 
lnsm1 yeti~mi~ aga~Iard1r. 

Belediye aga~ b~lunan arsalarda bi
na yapmak istiyenlerin, blr..hllm in-

~as1 i~in agac1 kesmek isterlerse ilk 
once belecliyc reisliginden miis".lr.de 
almas1m, bclediyc reisligi. agacm ke
silmesinde mahzur gormez..;e binamn 
planmm ondan sonra tanzimini ka
rarla~brm1~tir. -----

Semiha tahsil i~in 
Viyanaya gidiyor 

~ehir tiyatrosu artistlerinden bayan 
Semihanm tahsil i~in Viyanaya gon
derilmesine karar verilmi~ir. Bayan 
Semihadan bal?ka bir artist daha Vi
yanaya gonderilecektir. 

Bu seneki operet kadrosu geni~c
tilmi~, bay Muhlis Sabahaddinin km 
baynn Melek tiyatroya almm19br. 

Bunclan ba~ka evvelce tiyatrodan 
aynlan bayan ~aziye, Hiiseyin Kemal
den bru;;ka Zihni de tekrar kadroya 
almnu~t1r. 

bulunacagm1 bildiriyor. 
BiR tSVE(( GEM1SiNE ATE~ 

EDiLDt 
Stokholm 23 (A.A.) - Gallia adm

daki isv~ vapurunun Cadix a~1kla· 
nnda tspanya hiikfunet gemileri ta
rafmdan bombard1man edilmi~ oldu
gu ogrenilmi~tir. Ancak vapura bir 
~ey olmam1~ ve gemi Portekiz Jiman
lanndan Etubale gidebihni!?tir. 

Hariciye nazin, vapw-un ugramI.!} 
oldugu bu taarruz hakkmda tafsilat 
gelmesini beklemekte vc digcr dev
letlerin Madrid hilkfunetinin fisllerin 
i~all altmda bulunan biiti.in liman
lan harp mmtakasi addetmek su-

Bir teneke alt1n 
aranzgor 

~imdiye kadar yaln1z 
bOyuk bir y1lan c;1kt1 ! 
Babkesir 22 - Burada define ara-. 

mak merakl yeniden ba!l gostenni~tir. 
Bir ka~ ki¢ ~hrin arkasmda <;amllk 
bayinnda define aramaktacllr. Bun-

lardan izzet admda biri Yunanlstana 
giden muhacirlerden birinden blr mek
tup alrm~. Mektupta Qamhkta bir de-
fine bulundugu bildiriliyormu~. Defi
ne iistil lehimli bir gaz tenekesi altm 
ve elmastan ibaretmi11. Vaktile tabut 
i~inde, cenaze getirilir gibl buraya ge
tirllmi1? ve mezarllga gomiilmil~. 

izzet arama i~in vilayetten izln al· 
m1~tir. Fakat bir haftadanberi yap1-
lan ara~brma hie; bir netlce verme
mi~t1r. Yalruz ild metre uzunlugunda 

blr y1Ian ~1krn1:;;t1r. Ar~ttranlar bunu 
ugur saym1~lardrr. Y1!an guya define
nin bek~isi im~. Hemen o1di.irilldti
giinden artik. define kolayca meydana 
~1kacakm1~. 

Fakat alb metre de1inlige kadar 
gidllerek her taraf altiist edildigi halde 
bir ~ey bulunamad1gmdan ara~brma
dan vaz ge~ilmi;;tir. 

Maamafih izzetin ahbaplanndan 
bir kn<; ki~i ycni bir kuyu a<_;arak ar~ 
tirrnaya devam etmektedir. Vilayet~e 
ar~1rmn yerinde bir memur bulun
duruluyor. --- - ----
Maliye - belediye 
lhtilafh meseleleri hal 

i~in bir komisyon 
toplanacak 

Maliye ile belediye arasn.t:la yiilar
danberl devarn. eden ihtilafi1 bir~ok 
i~er vardir. Bu rneyanda Ytld1z sara
ymm yeniden belediye tarafmdan 
kiralanmasI ve bu sarayin eski kira 
bor~lan, denizden dolina yerlerin ~e
hire mi maliycye mi aid olacagi, tapu 
idaresince cirtifak hakkl> olarak ifraz 
edilen arsalann sokak sayill'l sayilnu
yncagi bulunuyor. 

Bu mesleler etrafmda maliy.! ile 
. bclediye arasmda ylllardanberi rnuha
bere cereyan ettigi halde elan hal yo
lu b,1lunamam19br. 

Hulbuki bu mseleler, bir :;ck cemri 
vaki > Jere imkan verdigindcn ihtilaf
larm halli i~ln mii~terek bir komisyon 
toplanmasma lilzum goriilmektedlr. 
Komisyon, her iki daireyle yakmdan 
temas cderek bu meseleler etrafmdan 
tedkikat yapac&.k ve kati bir karar ver
rnege c;al1~acaktir. iki daii:nin rnii
messilleri uyu~amazlarsa evkafla be
lediye arasmdaki ihtilaflarda oldt1gu 
gibi, bu ihtilaflar bir hakem heyt Une 
verilecektir. 

Tapu idarcsinin cirtifak hakk1> ola-
rak ynpt1g1 ifrnzlar, halkm da tasarruf 

hakk1 ile ~iddetle alakadar oldugun
dan bu rneselc, diger meselelerden ev
vel halledilecch"tir. 

retile ittihaz etmi~ oldugu karar 'ilze
rine ne gibi bir hatti hareket ittihaz 
edeceklerini ogrerunek istemektedir. 
POSTA VE TELGRAF ~IUHABERATI 

KESiLMiYECEl{ 
Berne 23 (A.A.) - Alakadar ma

kamlar, beynelmilel telgraf rnuhabe
rat biirosunun ispanyanm asilerin 
ellerinde bulunan mmtakalan ile ec
nebi memleketler araSJhda telgrnf 
muhaberatm1 ve posta miinakalati
ru tatil gibi bir karar ittihaz etme
mi~ oldugunu soyleml~ ve bilronun 
bu kabildcn her hangi bir karar al
rnaga hakk1 olmadtgm1 nave ctmek
teclir. 

Moskova davas1 
Kamenef ve Zinoviyef 
"cezam1z1 cekmkge 

haz1nz,, diyorlar 
Moskova 24 - Suikast davas1 bit

mi~tir. Diin su~ular kendilerini mi.i
dafaa etmi~erdir. Kamencf kencllsi
nln bir i;ok defa tevkif edilmi~ olma
Slna ragmen sonra tahliye edilerek i~ 
verildigini, bunun emsali gorillrnemi~ 
~y oldugunu sayliyerek tc~ekkiir et
rni~ ve cezaSJm ~ekmege istlhkak kcs
betmi~ bulundugunu s0ylcrn~tir. 

Zinoviyef de aym tarzda beyanatta 
bulunmu~tur. Mnhkerne heyeti muza
kereye i;ekilmi~tir. Karar sonra bildi-
rilecektir. , 

Moskova 23 (A.A.) - Mahkemede 
bugiin biltiin maznunlar son sOzlerinl 
s0ylemi~ler \te milcrimiyetlerini itiraf 
ile gayet samimi olarak nedamet 
getirdiklerine itimad etmesini mahke
rneden rica eylemi9}erdir. 
Ge~ valdt hakimler mi.izakereye ~e

kilmi~lerdir. 

l\loskova 23 (A.A.) - Tethi~~ilerin 
muhakemesini mevzuu bahseden iz
vestiya ve Pravda gazeteleri, ~
ki prensipleri perdesi arkasmda Al
man f a~istlerinln file ti olarak mem .. 
lekete hizmet edenlerin vilcudunu or
tadan kaldmnak istiyen mticrimler 
hakkmda nefret izhar etmektedirlcr. 

Pravda gazetesl, tethi~~ilerl tak
bih i~ln memleketin her tarafmdan 
akm akm gelen telgraflcrm milna
siru tebariiz ettirdikten sonra be~ 

bin Kuban kazagmdan Staline ge
len telgraf1 ne¥etmektedir. 

Bu telgrafta kazaklar Stalinc sa
dakatlerini teyit etmekte ve ~ .. 
cllerln irnhasiru istemektedir. 

At yan~lar1 
Dunku ko~ulann 

neticeleri 
Di.in Veliefendide at yan~anna de

vam edilrni~tir. inglliz el~ irlanda
dan atm1 getirterek yan~ i~tirak et.. 
mi~tir. Neticeler ~dur: 

Birinci ko~u: ingiliz aygir ve klsrak
lanna mahsus. Frens Halimin Copa .. 
ini birinci, Altson ikinci, Ataman 
i.ii;iinci.i. 

ikinci ko9U: u~ ya~da yerli arap 
atlan. Kara Osmarun Orni.i birinci, 
Galib ikinci, Taylan ii~iincii. 

U~iincil ko9U: Dort ve daha yuknn 
yanm kan ingiliz atlarma rnahsus. 
Ceyliln birinci, Ayhan ikinci, Bora 
uc;ilncti. 

Dordlincii ko~u: Yerli ingUiz atla· 
nna mnhsus. Oniisan birinci, Temru 
ikinci. 

Be~inci ko~u: Halls kan arap atla
rma mahsus. Necib birinci, Demir 
ikinci, Ceylan i.i~ilncil. 

Altmc1 ko{)u: istanbul vilaycti ay
girlarma mallsus. Servet birlnci, Gilli
zar ikinci, Ceylan i.ic;.iincii. 

<;inde dahili harb 
$anghay 23 (A.A.) - Japon ajans1-

nm Kan tondan ogrendif:1ne gore gene
ral Lintsungjen NankinC: miist:nkil 
bir hiiktimet kurmak fikrinde oldugu· 
nu tekzip etmi~tir. 
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AK:5AMDAN AK~AMA: 

-----------------Oteller hakk1nda 
II 

Otellerimizi 1slah i~in bir talimat
name tanzim ederken, otelleri seyyah 
kabul edebilecek oteller, yerli mi.i~te
rilere mahsus oteller diye ikiye ayrr
mak miinasip. bir hareket olur mu? 

Birdenbire bu garib belki de haks1z 
' ' goriinebilir. Baz1 oteller himaye edi-

liyor, bazllarmm hakkl ~igneniyor de
nilebilir. Bir kere himaye ve hakka te
cavtiz iddias1 asla varid olamaz. Qiln
kti bu menfaatlerden birine ayrll.mak 
otel sahibleri i~in ihtiyari b1rakilmalI
dir. Sonra, s1rf yerli halka mahsus 
oteller te~kilatlarm1 ikmal ettikten 
sonra istedikleri takdirde kap1lar1ru 
ecnebi seyyahlara ac;abilmek salahiye
tini de haiz olmahd1rlar. Boyle olunca 
haks1zhk ve iltimas sozlerine yer kal
maz. 
· Fakat, otellerimizi ni~in iki sm1fa 
ayrrahm? Sebep ne? 
· Sebep ~u kf, hepsini birden bugiin
kii medeniyet icaplarma uydurmarun 
imkan ve ihtimali yoktur. Otelcilerl 
buna zorlamak kendilerine gadretmek 
olacaktir. Btiytik bir ekseriyeti icab 
eden sermayeyi bulannyacakt1r. Bu
lamaymca bu talimatname - emsall 
misiilh1! - tatbik edilmez hale di.i~
cek, yahut rnevcut oteller birer birer 
kapllarm1 kap1yacaklard1r. i~te boyle 
bir gadre meydan verrnemek ve im
kans1z bir hulya pe~inde ko:;;mamak 
il~in bir s1ruf fark1 gozetmek zaruretl 
vard1P. 

Bir otelin modern hale sokulmasi 
ne demek oldugunu bir dii~uniirsek 
bu noktada zerre kadar tereddiid ede
tneyiz. Otellerimizi modem bir tall
tnatnameye bilaistisna ta.bi tutabile
cegimize ihtimal vermek ancak mo
dern bir otel ne demek oldugunu bil
tnemek manasm1 ifade eder. 

Bugiln bir otelin yalmz yatak ta
kimlanm ve ~ar~aflar1111 degi~tirmek 
kag para masrafa liizum gosterecegi
ni bir di.i~i.inilnilz. Qi.inkii ltiks bir 
otelde degil, alelade bir otelde bile bir 
yabanc1y1 patiska -;ar~aflarda yatira
may1z. Qtinkii diinyada adet boyle
dir. Otel boyle olur. Halbuki ketenin 
bir kilosunun yalruz gilmriik resmi 
alti lirad1r. Geliniz de Slrkeci otellert
ne hatta Beyoglu otellerine boyle blr 
tnecburiyet yiikletiniz. Bunun altm
dan nas11 kalkarlar? Halbuki bir ya
tak <;ar~flan ile i~ biter mi? 

Sirkeci otellerinde bir odada iki ti~ 
ki~i yatar. Bizim rnti~teriler i~inde 
buna a11~km olanlar ve ucuzlugu do
lay1sile bu tarz1 istiyenler vard1r. Boy
le bir oteli bir ecnebi seyyaha ta vsiye 
edebilir misiniz? Bunu yapamaymca 
Ve bizim otellerin hepsini yola soka
tnaymca ~ah~an ve bu yiizden ge~inen, 
Vergi veren bir taklm vatandaslan ti
caretinden, ekmeginden ma.ru:u.m et
mektense i~i ihtiyara b1rakrnak blr 
2aruret ve bir vazife te~kil eder. 

A~amct 

KarikatOrist Cemal Nadir 
Ramiz, ve MQnif Fehim 
istanbuI ~enlikleri miinasebeti

le 25 agustos sall giinil saat 16 da 
Taksimde emtak ~lrketi binasmda 
belediye tarafmdan ac;1lacak kari
katiir sergisinin a~ilma torenine 
bliti.in dostlan ayn ayn ~agirma
ga vakit bulamadiklanndan bu 
ilarun davetiyc ycrine kabuliini.i 
rica ederler'. -

- Bir insanda zor bulunan rnezl
yetlerin dordil besi birden nas1l olur 
da bir tahtakur~unda bulunur bay 
Amca? ... 

(,......:------------~~~~ 
Esnaf i'leri Lokantalar Betonarme 

Yeni nizamname 
neden tatbik 

edilemigor? 
Son senelerde beton arme ,iWlaat 

fazlala~Im~tir. Belediye in~t i~ln 
izin verirken hesaplarm 1925 ve ~. 927 
tanhli beton arme nizamnamelerine 
gore yapll1p yap1lmadig1ru tedkik et;.. 

mektedir. Halbuki 1931 senesinde ya
ptlm~ bir nizamname de vardlr. 

inhisarlar idaresi, ~ehrimizde yap
tirmaga karar verdigi bazi in~aat 
i~in beton arme 1931 nizamnamesini 
tatbik etmek istemi~ ve belediyenin 
mutaleasiru sormu~tur. 

Beledlye, istanbulda ~imdiye kadar 
yapilan beton in~atm hep 1925 ve 
1927 seneleri nfzamnamesine gore ya· 
p1ldiguu, maamafih inhisarlar idare
sinin 1931 nlzamnamesini tatbikte 
serbest oldugunu bildirmi~tir. Elde da
ha yeni bir nfzamname varken beledl
yenin eski nizamanameleri tatbik et
mesinin sebebl 1931 nizamnamesl Ile 
yap1lacak beton arme binalarda daha 
ince ihtisasa ve o nisbette mtitehakSIS 
i~~iye ihtiyac; gostermesidir. istanbul
da bu nizamnameyi tatbik edecek rnii
tehassIS i~c;i pek azd1r. Bu itibarla be
lediye ~imdilik eski nizamnameleri 
tatbik etmektedlr. 

ileride miltehass1s i~c;i yeti:?ince 
1931 nizamnamesi ve beton arme in
~aattaki son tekAmill tatbik edilecek
tir. 1931 nizamnamesi ile yapllan bl· 
nalar biraz daha pahallya mal ola
caktir. 

Meyva bolland1 
Bir haftadan beri istanbul piyasa

smda meyva bollanm1~ ve ucuzl~
t1r. Qekirdekslz izmir ilziimleri 10, 
~avu~ 15-25, razak1lar 15 kuru~a sat1-
llyor. Piyasaya ~ok mikdard.a ~eftaU 

gellni~tir. Fiatleri 20-30 ku~tur. Ar
rnud da 10-30 kur~ arsmda satlliyor. 

Kavun karpuz ~ok boldur. Karpuz 
altm~ paraya kadar sat11lyor. Kavun 
d.a boyuna gore 100 paradan 10 ~ 
kadar satilmaktad1r. 

Bu haftadan itibaren daha fazla 
meyva gel.Ines! ve fiatlerin bir par~a 
daha ucuzlamas1 bekleniyor. 

Bez yerine siizge~ 
Sucular musluklar1n agz1na 

bez baghyam1yacaklar 
Bard.akla su satan suculann suyu 

stizmek tizere musluldarm ag1zlarma 
bagladlklan tillbend vesair bezlr;rln 
uzun milddet deg~tirilmedigi gorill
m~tiir. 

Bu bezler, suyu stizmekten ziyade 
kirletmektedir. Belediye bunu mah
zurlu gormii~tilr. Musluklann agzt.'1.da 
bulunan bu pezlerin temiz olup olma
dlgrm kontrol etmek giic; oldugundan 
suyu stizecek ayn bir tertibat bulun
mas1 ve bezin kaldmlmas1 dil~ilrillft
yor. Bu tertibatm bir siizgec; olmasa 
muhtemeldlr. ----:---

Bl r tak1m elbise ~alm11 
Kas1mpa~ada oturan Seyfeddin, 

Bekir admda birinin elbisesinl ~ala
rak 10 liraya satbgmdan pollsc;e yaka
lanm1~, satllan elbiseler de istirdad 
edllerek sahibine veri~tir. 

r -

---
... Bir tahtakurusu..'lun zekA., dira

yet .• 

Y abanc1 memleketlerdeki 
ahkam gozden ge~irilecek 

Lokantalarm sm1flara aynlmasi 
i~in belediyece tetkikat yaplldlguu 
yazrm~t1k. Belediye bu i~e bilytik bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Partide bir 
komisyon . 

tetkikat gapzgor 
Bu maksatla diger memleketlerde Halk partisinin programma dahil 

lokantalar hakkmda belediyeler tara- bulunan belli b~l1 i~ler i~in isti~arl 
fmdan alman tedbirlerin gozden ge~l- mahiyette olarak miitehassISlar~~n 
rilmesine karar verilmi~tir. Lokanta-, mi.irekkep komisyonlar te~k:il edlldiginl 
c1hk Fransada <;ok ilerlemi~ oldugun- yaznu~tik. . . . 
dan Fransadaki lokantalar ha.kkmda Bu komisyonlardan bm de esnaf ~· 
tetkikat yapllacak ve buna gore istan- lerlle ugra~cak olan komi.syondur. 
bul lokantalarmm vaziyeti tesbit edi- Esnaf 4!leri komisyonu, esnaf 4!1e. 
lecektir. rini esasmdan halletmek tizere bir ~a-

Belediye bu esasa gore bir talimat- l~a progranu haztrlanuftll'. Bu 
name haz1rllyacak, ve lokantalar, program d~iltnde tedkikata devam 
semtlerine, vaziyetlerine gore s1ru!la- edllecektir. 
ra aynlacaklardlr. Bu taksim t~l ta- Esnaf i~leri halledilirken btitiin es· 
mamland1ktan sonra her lokanta, naf te~ekkilllerinin bir birlik halinde 
mensup bulundugu dereceye gore ta- mi toplanmas1, yoksa her esnaf ziim· 
limatnamenin emrettigi ~rtlara ria- reslnden lbaret olarak kti~ilk kil9i1k 
yet etmege mecbur olacaktir. cemiyetler mi:te~kill IA.Zllll geldlgi he

ntiz kararl~tmimam1~t1r. Bu nokta, 
tedkikat llerledikten sonra halledll• 
cektir. 

Izmir fuar1 
Ac1h~ resminde oda 

ve sanayiciler nam1na 
bir heyet bulunacak 

· istanbul ticaret odas1 izL.:irde a~lla
cak beynelmilel fuard.a ode. namma 
kurulacak pavyonlara gonderilecek 
nfununclerin hazirllklanm b1 tir~tir. 

Odadaki fuar servisi memuru B. Em1n 
Nuri pavyonlarm kurulm isile $Qf
rnak ve ntimuneleri gotu:rmek ilzere 
bugiin izmire hareket edecektir. 

Fuarm a91lI~ resminde oda ve sana
yiciler namma biiyiik bir heyet bulun
durulmas1 kararla~tmlm1stir. 

Heybelide bir ka~ ~am yand1 
Diin ogle vakti Heybelide Terkidttn

ya klllsesi yanmdaki ~am1'ktan blr 
yangm ~1~, ate~ biiytimesine 
meydan verilmeden, hemen ye~en lt
faiye tarafmdan sondiiriilm~tilr. 

Yangm, 20 metre murabbaJ.nda bir 
fundallk ile dart ~am agh.Clru yak
rn~t1r. Ate~in nasll ~lkbg1 tahldk edl
llyor. 

Ekmek fiatl 
Bugday ve un fiatlerinde goriilen 

dU.,iikliik U.Zerine belediye son defa 
ekmek fiatlerini 10 para, francala fiat
lerini de 20 para indirmi~ti. Ekmek 
fiatleri bugUn yeniden tayin edilecek
tir. Bugday ve un fiatlerind~1 d~i.ik
Ulk devam ediyor. Hesaplat mii.sald 
gorillurse bugiin ekmek .fiatleri blra2 
daha dii~ecektlr. 

·- - ---
Bir tekerlek ka§.ar peynlrl 

~alm1§! 
Eminoniinde Tahmis caddesinde ek

mek~l Teofilin dtikkftrundan bir teker
lek ka~ar peyniri galan Ibrahim, elin
de kailar tekerlegi oldugu halde po
lls tarafmdan tutulm~tur. 

Bir sarho§ ast kattan 
bahyeye dO§tQ 

Gedikpa~ada Asmakanciu sokagm-, 
da oturan Agop isminde biri, fazla 
sarho~ oldugundan evinin ilist katm
d.a a~Ik bulunan pencereden bah~e
ye d~m~ttir. 

Agop yaraland1gmdan hastaneye 
kaldml~tir. 

Komisyon, ~a~maslllln bqlangi
cmda bilhassa esnafm ~ok muhtao 
oldugu bir kredi muessesesinin yok
lugunu goz oniine al~tir. 4inl bil
yl1tmek isteyen, a~ veri~ine istlka
met vermek isteyen esnaf uzun vs.
deli, az falzll para verecek bir ~k
kill bulamadigi i~in mi.irabahacllarm 
ellnde kahyor. 

Komisyon, koyliiye yardun eden zl· 
raat bankasmm nlzamnamestnl ve 
dlger rnemleketlerin esnaf kredi mil
esseselerinl tedkik ederek bir tiqk:lllt 
viicuda getlrilecektir. Bu te~kllAt, ya 
esnaf arasmd.a bir kooperatif te.tlkil.l 
suretlle vilcude getirilecek, yahut mll· 
ll bankalarm i~tirakile bir banka tests 
edllecektir. 

Bir h1rs1z yakaland1 
Kaya achnda blr ~~i ~iz, gi.i~U. 

Dursun tarafmdan yatagmm b8fl ucun
da bulunan iskarpin, ~pka, kazak. 
saat, ipekli boyun atkls1 g1bl efya
smm ~almdlgun iddia etml~, Dursun 
polls tarafmdan yakal~tll'. 

Dursun c;aldlg1 e~yayi sattttuµ iti
ra! etmlfl, zab1ta bu ~yadan blr laa
nuru gerl alarak sahlbine vermi~. 
Dursun adllyeye tesllm edll~tir. 

Ka~arken tutuldu 
Girdigi evden hir ~ok 

e1ya Cl§1rm11 

Sab1kat1Jardan Urfall Bahaeddin 18-
mlnde birl, gece ya.run Kadtkijyfulde 
Emlnbey sokagmd.a B. Hilseyill admda 
blrinln sokak kaplSIDl ac;~, glzllce 
evln i~ine girmege muvaf fak olmu~
tur 

Bahaeddin, eve girdigini hissettir
miyerek bir slyah palto, ild altm yil
zilk, bir t~ bankas1 kumbaras1, 39 lira, 
hall, mendll gibi eline gecen ~yayi 
toparlarm~, evden dl{iar1 ~J.kma~a mu
vaffak olm~tur. Fakat bu esnada po
lls memurlar1 kendisini gormU.,ler ve 
ka~arken yakal~lardlr. Bahaed
dln, ~aldlgt e~yadan yilzillderle 28 
lirayi korkusundan yere atbguu soy
lemi~. diger e-?Ya istirdad e~tir. 

··~ Amca~a _.are.;. 

... Kahramanllk ve cesaret baknn
la.rmdan ... 

' 

... Mektep 4¥0cuklarma ornek olaca
grm iddia etmek bence bir vehimden 
ibarettirl ... 

Sahife 3 

tSTANBUL HAYATI 

Ne konfor, ne konfor 
istirahatine pek dli~kun, biraz da 

caka merakhs1 bir dostum var. Ge
~enlerde istanbul tarafmda kendi ma
ll olan evlni ucuzca kiraya vererek 

- .- II'; :'Ui: 
kendisi Beyoglunun merkezinde bir 
apartiman kiralann~. T~mirlarken 
tesadilf ettim. Apart1marunm gi.izelll
gini, kiibikligini, konforunu anlata 
anlata bitiremiyor, kendisi gibi yapa
mad1gnn i~in halime ac1yacak kadar 
dostlugunu da izhar etti. 

Aradan iki gfin gegti. Bir ak~am 
iizeri bizim ahbaba Beyazid civarmda 
rasladtm. Kan ter i~inde kalm1~. Yor
gunluk, hlddet, biraz da mahcubiyet-
1 zile, btiztile yakla~t1. Koluma gird! 
ve anlatmaga b~lad1: 

« - Halimi goriiyorsun xa .. iki giln
denberi ev anyorum. 

~a~1rdlm. iki giin evvel aparttmana 
~mdl~1ru soyledim. Fena halde hld
detlendi, yana yaklla derdini doktii: 

«- Sanna azizim. Derd.imi hi~ sor
ma. Gfiya istiraha.te ~ekildik. istira
hat ~oyle dursun yersiz yurdsuz kal
dJk. Bizlm Iii.ks apart1man tam mA.na
slle i~i beni yakar, dl~1 ba~kasm1 ya
kar, efnslnden ~· 

Han! hanl ta¥D-dlk. Yeni hevesle 
yorgunluga bakmtyarak derha1 giizel
ce yerle~tik. ~yle rahat bir uyku uyu
yahm da yorgunlugumuz clksm diye 
yatak odasl.llln penceresln! a~1p erken
ce yattlk. ilk yorgunlukla bir, iki saat 
kestir~m. Bir arahk ~ddetll blr 
horultu A.deta kulaklannu tirmalama
ga ba~ladl. 

Pencereye ko~tum. Bir de ne gore
yim? Bizim apartunanm arkasmdakl 
binarun kirac1s1 yatak iclnde fabrika 
l~letlr gibt horluyor. Arada dort met
re arallk ya var ya yok ... 

Eh, elin adanu da uyandinlmaz ya .. 
bo~ucu sicaga ragmen penceremizl 
kapadlk. Ve bittabi uyku. muyku ar
bk hale getire. Steak, sin1r buhranla
n i~inde lo.vrana klvrana sabahl bek
ledik. Bereket versin blzlm horultulu 
kom~u erkenci lmi~. Giin do~arken 
onun gU.rfiltii.su keslldi. Blz de ~ ol
mazsa bu frrsat arasmda bir, lkl a.at 
uyuyahm dedik. Dalnuipz. Blrdenblre 
ac1 blr Qlghkla gene yato.ktan st~ra
dlk. Yan taraftald apartunand.a blr 
~euk avaz, avaz haylonyor: 

c- Anne, anneee .. anne dfyoruuum. 
Cocuk bB.glra b&gtra bofazuu yuta.. 

yor, ortalli'1 biribiri.ne katlyor. Faka' 
anasi hie oralarda de~ll. Bu bana del'I 
oldu. Demek kl, bOyle yerde oturmak 
icln gilrfiltilye, patmhya ~ olmak, 
~ocuAun anas1 gtbi aldln~ etmemek 

·~· Bu zmltmm durmasinJ beklerken 
oteden ttlylerimlzi dikenlendiren blr 
gic1rt1 b~adl. Sokaktan komilr ara
balart g~iyor sandik:. Pencereye yak
l~nca bunu da k~fettik. Yan taraf
taki ko~ keman ekzerslzine b~Ia
nu~. G1c1rtllar, clZlrtllar bir milddet 
devam ettlkten sonra kom~u co~tu. 
Tiz perdeden ~l)penin cenaze mar~m 
~almata b~ladl!.. 

Eh, artlk bu vaziyette bizim de uyu
mamiza imkftn kalrnadl. Ve kom~u
nun cenaze mar~ile ~oyle ooyle bizim 
de cenazeniiz yataktan ~lkti. i~te bir 
gecelik Hi.ks apartnnan hayatmuz. 
Kendi evirnl bir sene konturatla kira
ya verdigim i~in yersiz yurdsuz kal
dlk. ~imdi kirallk bir ev anyorum. 
Halime ac1 da bana blr ev bul. Seva• 
ba girersin. 

Dostumun iki giin evvel benim ha
lime ac1d1gnu dil~iinerek giildiim .. 

C.R. 

B. A. - Belki! ... Fakat tahtakuru· 
sunun iktisad1 degeri pek bliyilkti.irl. 
-? ...... 
B. A. - Aylar ge~irmege gelen ml

safirleri bir gilnde ka~1nr! ... 
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T AKSiTLE Si GO-RT A 
Ankara Anonim Tiirk Sigorta ~irketi 
lstanbul'da Yenl postane kar,1s1nda bUyUk K1nac1yan han1ndakl ldare merkezlne mUracaat ederek senellk 

yapt1racat1n1z slKortalara on lkl ayhk taksltle yapmaktad1r. 
Mutemmim malumat ve sigortaya ait bilumum mO§kOllerinizin halli i~in gi§elerine muracaat ediniz. Telefon: 24294 ••••••• 

Giire~ sefme miisabakalari 

Kara Ali sakatland1 ve 
Dinarb galip ilin edildi 

Amatorler aras1nda yaptlan miisabakalarda 79 kiloda 
Yunus Emin Ali Osana, 87 kiloda Abidin Seyyid 
Ahmede, 79 kiloda Mevlud Isaya tu§la galip geldiler 

Kara Ali ile Dinarlnun musabakasmdan blr ka~ enstantane: A,ag.da Kara 
Alinin kmlan kolunu doktor muayene ediyor 

Haftaya ~chrimize yeniden gelecegt 
soylenen Cim Londosa kar~ c1kanla
cak olan pchlivanmuzi se~mek tcin 
tertib edilen serbest giire~ turnuva
sma diin de Taksim stadyomunda 2-3 
bin ki~i oniinde devam edildi. Milsa
bakalara amatorlcr arasmda yapllan 
giir~erle b~land1. ilk miisabaka 79 
kiloda amatOr All Osman ile Yunus 
Emin arasmda yaptld1. Bu milsabaka
nm orta hakemi 61 kiloda diinya bi
rincisi Y~ar. yan hakemleri de diinya 
u~ilnciisil Mersinli Ahmed ile Saim 
ldiler. Bu giirel? kISa siirdii ve 2 daki
kada Yunus Emin tu~la galib geldi. 

ikinci miisabaka gene 87 kiloda 
amaWr Scyid Ahmed ile Abidin ara
smda yap1lcll. Bu miisabakanm da 
hakemi diinya ~ampiyonu Y~r idi. 
Abidin 12 dakikada rakibini tu~1a 
yen di. 

U~ilncU milsabaka 79 kiloda ama
tor Mevliit ile isa Abidin arasmda 
tertip edildi. Orta hakemi <;oban 
Mehmed1 yan hakemleri de Ankarah 
Hiiseyin ile Sadik idiler. Bu milsaba
ka da ~k hnraretli ve hareketli oldu. 
Mevlflt iki dakikada tul?la ga.lip geldi. 
D1NARU - KARA ALt MUSABAKASI 

Glimin en milhim kar~lla~mas1 olan 

Dinarll - Kara Ali miisabakasma saat 
be~te b~andl. Orta hakemi it!aiye 
muallim1 B. Muzaffer, yan hakemi de 
Qoban Mehmed idiler. Orta hakemi, 
Kara Alinin g~en haftaki ma~ta bl
legt ~tl~ ve bezlc saril1 oldugunu 
gorerek gUr~p gi.ir~miyecegini sor-
du. Kara All giire~ekte israr etti. 
Milsabaka muddeti 45 dakika olarak 
tayin edildl. Bu milddet zarfmda tu~ 
olmazsa gallb puvan hesabile tayin 
edilecek. 

Miisabaka b~lar b~lamaz Kara 
Allnin sag kolunu kullanmad1gi ve 
yalruz solu ile gilrel?tigi goriililyordu. 
Buna ragmen Karn Ali ikl defa Di-
narlmm kafasm1 kaptI, hatta bir de
fasmda yerc bile yatirdl. Fakat Dinarl.i 
~evikligi ve teknigi sayesinde bu miil?
kll vaziyetten kurtuldu. Kara Ali, bu 
sakatllgma ragmen ~ok hakim bir su
rctte giire~erek Dlnarllyi yerde ezi
yor, koprilye getiriyor, fakat kolunun 
sakatl1g1 netice almasma mani olu
yordu. Bir arahk Kara Ali, Dinarlmm 
iki bacagm1 makas kibi a~arak yerden 
yere vurmaga .b~lad1. Dinarll ancak 
ringin kenanna ka~mak suretile teh
likcyi atlatt1. 

Gil re~ ~ok lleyecanll... Kara Ali, 

Hiikiimet askerlsri / Miihim bir mOlikat 
"(BAJ taraft 1 lncl sahif~de) (Bq taraf1 l lncl sahifede) 

Cenupta hukfunet kuvvetlerinin Se
vil lizerine taarruz i~in hazirlandlk
lan ve bu ~hre yakl~tlklan bildi
rillyor. 

SEViLLEYE TAARRUZ 
' Rabat 23 (A.A.) - Seville ra(iyosu
na gore, lazlllarm Seville iizerine bir 
taarruzda bulunmalar1 bir ka<; za
mandanberl beklenilmekte icll. Du~
mamn taarruza hazirlanan kuvvetle
rinln mevkil tayyareler tarafmdan 
k~f edilmi~ ve hemen iizerlerine ha
reket edilmi~tir. 

Kordudan hareket etmi~ olan mi
lls kuvvetler hari~ten gelmi~ olan 
takviye kltaatl lie iltisaklanm temin 
et~ler ve Marksistleri ag1r bir boz
gunluga ugratnu~Iardlr. Marksistler, 
25 telef vermi~lerdir. 

BiR. TABUR' FAS ASKER! ~ 
DAHA GEI,Dt 

Burgos 23 (A.A.) - Fas silahendaz
Iarmdan miirekkep yeni bir tabur, 
diln ogleden sonra buraya gelmi~tlr. 
Bu tabur kamyonlarla cepheye hare
ket etmi~tir. 

JitlK01\mTtN BAZIRLI(il 
Barsclon 23 (A.A.) - Eldia Gra

ticla gazetesl, Katalonya tarafmdan 
harp sanayll 1hdas1 i~in sarf edilmek
te olan mesaiden bahls bir makale 
ne~etm~lr. 
~imdlden lork bin gaz maskesi ha

Zlrlan.IIll4tir. Makalede eski Oviedo 
silAh fabrlltasi direktorii ve eski Se
gocie harp akademisi prof esorii olup 
sllAh imalabm idare etmekte bulu
nan to~u albayt Jimenez la Beraza-
mn senas~da bulunulmaktad.lr. . 

Albay, asked isyan ~1ktigi zaman · 
Pamplunede bulunuyordu. Oradan 
Fransaya g~mi~ ve Ba.rselona gel
~tir. 

OviEDODA VAzlYET 

Oviedo 23 (A.A.) - Ahaliye kar~l 
fiddetll cezalar tertip edilmektedir. 
Su yoktur. Aile b~ma. ~ gilnde ~ 
litre su verilmektedir. 

MEKSiKA t~<;iLERiNtN YARDIMI 
Meksiko 23 (A.A.) - Neracruz 

dok amelesi, ispanya hiiktimeti he
aabma mUhimmat nakletmekte olan 
Magillanes vapuru miirettebatma, va
pura f a~istler tarafmdan yaptlmas1 
muhtemel bir taarruzu pilskilrtmeleri 
i~in. silfill vermi~lerdir 

6grenildigine gore vapurun zabit
leri sllll.hlann gemiye yiikletllmesine 
ma.nt olmak istemil?ler ise de miirette
bat onlan bundan vazge~mege mec
bur etmi~lcrdir. 

-lllHlllHHtllllllltllllllllllllllllUlllUlllllRlllllnlltuttllltlllllll:lrtlnt11t• 

mlitemadiyen tek kolla Dinarhy1 ka
!asmdan ka.parak yere deviriyor, ve 
kafaslill da bacaklan arasmda s1ka
rak nef es kesmek suretile yenmek is
tlyordu. Fakat Dinarll da kafasw 
burgu gtbl kullanarak ve bacakalnru 
da yukanya kaldlrarak rakibinin mut
hil? kuvvetine kar~1 koyabiliyordu. 

Dk on be~ dakika, Kara Alinin tam 
bir faikiyetl lie ge~ti. DinarlI ancak 
rakibinin hamlelerlne karl?I koyabildi. 

!kinci on be~ dakikada ilk devrede
ki kadar olmamakla berabere gene 
faikiyet Kara Alide idi. Dinarlmm bu 
haftaki glire~i, ge~en haf ta kine hi~ 
benzcmiyor. Maksosa kar~1 yapt1g1 
o giizel ayak makac;lanndan hi~ birini 
Kara Aliye tatbik cdemiyor. Maama
fih ~unu da soylemek ldZimdir ki Di
narll ikinci devrede, birinciye nisbetle 
daha iyi gi.irel?ti. Fakat hamle ve te
l?ebbils faikiyeti gene Kara Alide kal
d1. Otuz nltmc1 daklkada ild 
giirel?~i, ayakta yckdigerini yerc sa
vurmaga ug~1rken, Kara Ali sakat 
kolunun ilzerine dil~ti.i, Kara Ali IS
tiraplardan kwranarak ringi terkc 
mecbur kald1 ve Dinarh gallb ilan 
edildl. 

Kara Ali giire~ terkedinceye kadar 
23 Dinarll 19 puvan kazarum~ti. 

~~i ve liberal fukasma mensup tn
glliz gazeteleri Almanyarun bu suret
le bir manevra ~evirmek ve blr klslln 
Fransiz ve ingiliz efldn umumiyesini 
Sovyet Rusya aleyhine dondiirmek is
tedigini iddia ediyorlar. 

Bir kls1m gazeteler ise bu ne~iyatm 
Alman hariciye nezaretinin telklni 
tizerine degil, nazi fJ.rkas1run emrile 
yap1Idlgim, bundan maksad nazl kon
gresinin yakmda yapacag1 toplant1 
miinasebetile efkAri umumiye ilzerin
de tesir yapmak oldugunu iddla edi
yorlar. 

FRANSIZ GAZETELERI NE 
DIYORLAR? 

Paris 23 (~m) - Gazeteler, Al
man matbuatwn Sovyet Rusya aley
hindeki -t>iddetli ne~riyabm encll~ ile 
kar~1hyorlar. Petit Journal diyor kl: 
cAlman matbuatlilln Sovyet Rusya 
aleyhlndeki makalelerl ~ok ~ddetli
dlr. Bu ne~riyat devam ederse tehll
keli bir ~ekil alacak ve Frnnsa lle tn
gllterenin ~1~malarm1 neticesiz b1-
rakacaktir .> 

Oeuvre diyor ki: cAlman gazetelerl 
ispanya ihtilAlini bir ideal miicadele
si ~kline sokmaga ~yorlar. Nazi
lerin erkAmnd311 bir ~ocu~ Almanya 
bugiinkU dilnya nizammm ne kadar 
~iddetli miidafil olursa o kadar ~ok 
komilnizm dii~maruru etrafmda top
hyacagina kanidir.> 

BIR BULGAR DiPLOMATININ 

MAKA LES I 
Paris 23 - Sofyadan blldirildi~e 

g~re Bulgarlsta.run eski Prag sefiri 
Mir gazetesinde ne~retti~l makalede 
diyor ki: Almanya bJr halk hiikOmeti 
olsaydl bugiin Avruparun hall ne olur
du? Hi~ ~uphesiz ihtilll biitiln Avru
paya sirayet ederd.1. 

OskOdar Halkevince dil bay
ram1 mOnAsebetlle yap1lacak 

toren program• 
24/8/936 pazartesi giinu ak~: 

l - Halkevi salonunda: 
A - istiklfll mar~. B - Kurultay mar

~1, c - Tango konseri Halkevi orkes
tras1 tarafmdan. 

2 - Soylev: Halkevi dil, tarih ve 
edebiyat kolu b~karu Miinip tarafm
dan. 

3 - Milli piyes (Tarih utnndl) iki 
perde Ha.lkcvi g0sterlt kolu tarafmdan. 

25/8/936 sall giinii ak~am1: 
A - istiklal marl?! H. E. orkestras1 

tarafmdan, B - Kurultay mar~1, C -
Tango konseri. • 

Milli piyes: (Tarih utandl) ik.i per
de g0sterit kolu tarafmdan. 

26/8/936 ~ar~mba giinii ~anu: 
Bir gun evvelki programm ayru. 

27 /8/ 936 per~mbe gilnii ~aim: 
A - istiklfil mar~ orkestra tara!m

dan, B Kurultay mar~1 orkestra ta
rafmdan, C - Tango konseri orkestra 
tarafmdan. 

Konferans (Projeksyon) ile Hekim 
Nuri Omer tarafmdan. 

Dort giin zarfmda radyo lie dil ku
rul tay1 miizakercleri halka dinletile
cektir. 

Beyoglunun merkez yerinde 
Terzi, moda atelyeai, doktor ... 
yazihaneai veya ikametgih 

olmagn clvcritU dort od11, mutfllk 
ve banyoyu havi bir dairc kiraltktir. 
latik.lal caddesi (~lk) ainemas1 kar· 
~1s1nda 156 numarah clatiklal apar· 
hmani kaptCl!ltna. muracaat. 

. Digarzbekir 
pavgonu 

Izmir fuanna birc;ok 
e~ya ve numuneler 

gonderi liyor 
Diyanbekir 22 (~am) - Eylillde 

!zmirde ac:alacak beynelm.llel fuara 
Tilrkiycmizin her taraf1 gibi Diyan-
bekir de genil? mikyasta i~tirak ede
cektir. Bu husus i~in ticaret oda.si 
uyeleri, Nedlm Prin~~i oglunun b~ 
kanllgmda toplanarak bu mevzu uze
rinde konul?mu~lardlr. Neticede, Diya
nbekirin piyasada me~hur olan pirin~, 

yag, bugday, arpa, karpuz, kavun gibl 
bir~ok oriinlerlle kuyumculuk ipek~ilik 

gibi dahlli sanayiine aid orneklerin 
gotiirillmesine ve bilyiik bir paviyon 
hazirlanmasma karar vennil?tir. 

Bu i~le m~gul o1mnk iizerc oda na
mma lkinci reisi tiiccar Muharrem 
Dicleli ile, ocla muhasibi Re~ad U~ok 
memur tayin edilm~erdir. Bunlar 
aym yirmi be~inde gotiiriilccek mal
larla birlikte izmire hareket edecek• 
lerdir. 

Edirnede f utbol ma~1 
Edirne 23 (~m) - *hrimizde 

bulunan istanbulspor futbol talarru 
bugiln Edirne muhteliti ile k~nl~ · 

-~~tir. istanbulspor blre kar~ dart 
gol ile gallp gelmil?tir. 

Karpuzcuyu yaralad1 
Mahmutp~da Tarak~1lar sokagm

da karpuz satan Halil Petiirgeli hamal 
Slko lle kavga etmi~, Siko Hallli sol gO. 
ziinden yarala.nllit1r. Yaral1 karpuz-, 
cu hastaneye kaldmlnu~, su~lu da ya- · 
kal~tir. -----

Bir otomobil bir ~ocugu 
yaralad1 

Bir otomobll Vefa caddesinden ge

~erken Mollagilrani mahallesinde otu· 
ran Habib nammda birinin lld y~m
daki oglu Remziye ~arp~. ~ocugu 

ba.~mdan yaralrum~ttr. Zab1ta tahld
kat yapmaktadlr. 

AK SAM 
Abone iicretleri 

SENELIK 
6 AYUK 
3 AYUK 
1 AYUK 

f'ilrkft1e lcnebl 

1400 kurup 2700 kuru, 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • 

Poata ittihadma dahil olmayan 
ecDebi memlek.ctler: Senellii 

3600, alti ayliit 1900, G~ 
"Yliit 1 000 kuruftur. 

Adr~ tebdiH ic;in yinni bet 
ltunifluk pul gondermclc llzimd1r. 

Ccmaziyelahir 6 - Ruzuhmr 111 
S. lmuk GOneJ 0Altt 1kindi Aqam Yat" 
r. S.33 10,25 5,21 9,06 12,00 l,!18 
v .. 8.29 S,19 12,16 16,02 18,55 20,35 

Gazetemize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizde ne~redilmek iizere 

resmt daireler tarafmdan gonderile· 
eek llanlarm bundan boyle Y enipos
tane kar~1smda Erzurum hanmda 
"Turk Maarif Cemiyeti Resmt iliin 
i~leri biirosu Limited ~irketi,, adre
slne ve gazetemizin ismi tasrih edi
Jerek gonderilmesi rica olunur. 

Telefon: 21101 



DUnya nimetleri 
Avni insel, Andre Gide'.in cLes No

urritures Terrestres• ismindeki kita
blnl cDilnya nimetlerb adlyla tiirk~ 
ye ~evirmi~. 189 say!a. 75 kunlf. 

Terciimenin c;ok ugr~llarak yapJ.ldl
ii bell. 

blr insan gibl gorebilmemiz lAzunchr. 
Dilnkii Gide ile bugilnkil Gide ara

smda bilytik blr fark var. Bugtinkii 
Gide dilnkii Gide'den gehni~tir. Fakat 
bu tekMifilil, hattA bk ;ok tarafiann
da Gide'in bu kendi kendini red ve e inkft.nru sadece cFreud• nazariyat1yla 

cDiinya nimetleri•nin ba~ma Avnl lzah edebllir mlyiz?. 
!nsel blr mukaddeme yazrm~. Diyor ki: Bugiin kar~da-her nedense Bay 

- Bu eser, digerlerine nisbeten ~ok insel'in meskftk gec;tigi- sosyallst blr 
daha mudll ve karanhkt1r. Bunlan iza- Gide var. Gide sosyalisme, nasll gel-
le icfn, ilk evvel Gide'in hiiziinlli., f1rtI- rni~tir?. 
nah g~en hayatmdan -ciinku onun Bay 1nsel diyor kl: 
eseri hayatidlr - bahsetmeyi mt.inasib «Gide, bugiin altrru~ y~dadlr. c;;e-
huldum.> kilmi~ oldugu vllllsmda sakin b1r ha-

ve insel bize Gide'in hayatmdan yat siiriiyor, ve vaktiyle kaplSllla arzu
bahsediyor. Fakat tek tarafh, i.istiln nun vurmasinI beklerken bug'i.in olu
koru ve baait bir Freud'~u gozilyle an- mun vurmas1m bekliyor.> 
latllan bu hayata ,inanacak olsak Eger terciimesindeki gayretten cld-
:A.ndre Gide'! dikkate deger bir klinik di bir miinevver oldugunu tahmin et-
hastas1, yazi yazan cistidatlI• bir mil- meseydim, bay 1nselin en hafi! tabiriy-
tereddi olarak kabul etmemiz Iazim. le ~aka, en dogru i!adesiyle hakikati 

Bay insel'in Gide'i sevdigi, ona hay- tahrif etmek istediglnl sanacaktun. 
ran oldugu anln.~1hyor, fakat Gide'i Alt~ y~ndaki <.Andre Gide• bil-
aniamarugi muhakkak. tiin bir sosyal ~tlann temeline da-

.. Gide'i anlamak icin, onu sadece bii- yanarak ul&Jtlil yenl blr iikir ve sa-
tiin ~ahsi hususlyetleri, ferdi kusur ve nat merhaleslnde, sosyal bir ideal~ 
lneziyetleriyle milcerret bir lnsan o- ~1yor, u&'raflyor, dldinlyor ve olil-
larak degil, muayyen .sosyal, tariht blr mil .degil muzafferlyeti bekliyor. 
IIlUhit i~inde y~1yan m~ahhas, faal Orhan Selim 
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1NG1LTERE BANKASINDA 

~ 
1ngiltere banltasl askei1 muhafaza 

altmdadlr. Avam kamarasmda 908-

Yalist lzalarda.n birt bunun sebebint 
a>rdu: 

- Bu AM nereden blmadrr? 
- la1D ftrt.llAltMm lat>nnttbr. 
18'10 +.Wert tnplt.ene bpnkaetm 2 

... ~. d&.t (:lm1f ft 29 ~ hek
ter ve bun& mukabll bank& harblye 
;nezaretine para verir. 

tp,m .QOKUU ao 
mLTOlf •ACAS 

Amerikada senede 420 mDyon lpek 
~p satlhyor. iktisadi buhrana rag
men 1929 danberi ipek ~orap sab~ 60 
tnilyon ~ift artti. 

Fiatler ucuzladl. 1929 da 5 dolar 
eden blr ¢1 !;Orap bugiln 1 dolar 66 
dir. 

Corap fabrikalarmda !;~ .ame
le sayw 5,000 dir. 'Fabrikalann 1935 
te kazanc;lan 213 milyon dolardl. 
Alnerika ipegi J.aponyadan alchgm
dan Japonya da bu i~te ~ok kft.r ediyor. 

KEDiLER, KU$LAR 
1HTi~AR KIZLAB 

1nsbruk .fehrinde kedller ayle ~ 
ta.1nu~. oyle c;ogainu~ ki, mtyavlama
lanndan balk uyuyamaz olm~ ve 
kw}tar eks11J:n1', kediler mutemadiyen 
~ avladlklanndan kuf nesli eal!M
ia yiiz tutm~. Bunun ililerine bele
diye kec:Ulere &gir bir ve.rgi koymWJ. 
Kedi sahipleri bundan §iklyet edince 
belediye reisl: 

- Yapacak bW1ka ~aremiz yoktu. 
Kedi 1eainden 11e kUf le88l dinlemegt 
terclh ediyoruz. Kedi besllyen ihtt 
lozlar y(iziinden rahatmz olama~ 
demiftir. J-

GA1dP BIB POITA 

Dtlnyamn en garlp, en orijinal po&

tanesl Ar]antlnln tam cenubu ile 
Ate, toprak arasmdaki Magenan bo
tazmdadlr. 

Bu postane maden! b1r ~' blr 
.stnclr1e Met toprak lmyalarmdm bi
rhle •ilannnftn'A Ber P9ID1 vapur 
bu :fl~ b1r aanAaJ Pnaertr ve fleaya 
bmmJan mektuplan aldmr. 

Bu f191 postane btitiin mllletlerin 
himayesindedir. Tesis edildi edlleli 
hi~blr 81.iiistimal ,apilmamu~. mek
tnp1ara JdJme el Mb:•• ...... ac:r:p 111tu
mam1' ve her vapur mektuplan ahp 
adreslerine irlftlrmiftlr. 

FAUINA VABM.ADAN BEKOB 

IWtMI~ 

Londrab bir gen~ tatil giinlerlnde 
vakit gec;irmek i~in bir sandala bini
yor, London Bridge'den Douvre'ye 
geliyor. Orada ~ denizine ~1-
yor. Bir iki kilometre a~1lmca hava
nm bulutlanchg1m gorilyor, geri don
mekten lse ileri gitmegi tercih edlyor, 
asl11yor kilreklere ve Kale ]jmanma 
vanyor. OradaJd sporculam .Douvre
den aynldlgl saatl sayliiyor, i¢ incell
yorlar: .0 gen~ ~n~ denizlni kaylkla 
ge~me rekorunu ~. MaI1f1 5 aat 
50 daki1rada ~! .. 

Nttros ARTIYOR 

1870 de Franla 37 milyon k!~i idi, bu
giln 41 mily<m kifid1r; A1'1!'81 •J& 39 
mllyondu, 6'1 mllyan oldu; lnfilterc 26 
milyondu MS milyon oldu, 1taiya 25 
milyondu, 43 milyon oldu, Ja}>\;nya 33 
milyondu, 68 mllyon oldu, Rusya yiiz 
ltiisiir mllyandu, 1>Ug(ln tam o1arat 
hesap eedmiyorlar, had&lz heaapstz ntl-
.fuau var. 

.. Gaziamep (~) - Antebe kirk be~ kilometr.e mesafedeki CabahO.
yuk mevkiin.de blr ~ kl~Ui Eti Asan bulunmUf ve hepsi de Ankaraya 
naklolunmUftur. 

E1i .iaanrun en milkemmellerinl tefkil eden bu Alar amm.nda muhtelJf 
afenksler de vanhr. Yukanclfl.kt r-i"'"'" tn111IR:mAn fkti-t f!'Oriilmf"lct:""Ur. 

Kii:rklii. tl'V 

derileri 
Turkofis merkezi bir 

tetkik haz1rlad1 
Tilrkofis merkezi, kiirklil av derile

rinln klymetlerinin ne suretle artt1-
nlacag1 haklonda bir tetkik hazirla
~ alakadarlara gondermi~lr. Bu 
tetkik, avlama, hazirlama, kurutma, 
muha!aza ve sevk gibi muhtell! kl
Slllllara aynlnu~tll". 

Zehlrle avlama, postu daima boz
makta ve loymetinl Slfrra indirmekte
dir. En iyi avlama kapan ve sllAh kul
lanmaktir. Silfillta da deriyl delmiye
cek ~ekilde hareket etmelldir. Av hay
vanlanrun tutulmasmda sa~ma ve 
kullUn yaralannm fiate tesir etme
mesi esbabuu temin eylemek gerek
tir. 

Ayni zamanda av hayvanatl nesll
nin ilremesl keyfiyeti de nazan ditka
te almarak av zamanlanru da tesbit 
etmelldir. Deri havada veya tuzla ku
rutulma11dlr. Ate~ kurutmak tyt 
deglldlr, killle kurutma da fenachr . 

Yetkikte bunlar uzun uzachya 1sah 
cdllmektedir. 

T edaviildeki para 

Merkez bankas1 bir 
istatistik c1kard1 

Merkez ba.nkasi tarafmdan ~lka.n
lan istatistiklere gCire, 162 mllyon olan 
evrakl nakdlyemizden bllflll tedavW.
de bulunanlann miktan H7,5 mllyon 
kadarchr. 

Bundan bafka piyasada 2 mllyon 
853,000 llrabk .25 kurufluk nlkel. 1 
mllyon 9M,800 lirahk on kuruflak 
bnmz, l mil,an 447- Urahk bet Jm
mfluk, 295,0GO 11raWc Jils para, JOO 
bin lirabk bir lmrUflult nlkel, 143 bln 
298,000 J1rahk 10 para nikeJ,, lid mllyon 
29,600 1irahk 1-0 para nikel, ik1 mllyon 
Urabk 50 ~u.k giim~. ild mllyon 
li11ahk 25 kuru~ giimil~. 68,000 lirahk 
10 kUru.fluk nlkel ufakhk vardlr. 100 
.kurufluk gitmiif paralar 8 milyondur. 

Piyasada esld ufakhklar ., mllyon 
805,000 lira, yeniler 12 milyon 115 Ura 
degenndedir. -----
Use ve Ortamektep mOdOrlerl 

ders de verecekter 
Liselerle orta mekteplerde muallim

llkle idare Amirliginin ayni elde bu
lunmamasi esasm1 kabul eden maa
rtf vekaletl ~diye kadar lise ve orta 
mektep miidilrlerine muallimlik ver
miyordu. Fakat yeni a~llan orta 
mekteplerle Use ve otra mektep mu
al1iml1gi ihtiyaCJ bir kat daha artb
gmdan bu usul buseneden ttibaren 
terk edi1m1f Te orta mektep mildfir
lerinln de ayn1 zamanda blr ders 
okutIIl8Sl esam .kabul ed1lmift1r. Bu 
tedbir sayeslnde orta mekteplerdeld 
muallim buhram lasmen zal1 ola
caktlr. 

Bu karar ciimlesinden olarak Mer
sln orta mektep mudiirii. B. E~ref 
Davutp~a orta mektep mudilrliigu ve 
ti1rk~ muallimllflne, Kadikoy ii~ftn
cU. orta mektep mtidfu11 B. Rtdvan 
ilA.veten ttll'k9«' muaDtmHgine, Kum
kapl orta mektep miidfu11 B. Ba.ha 
ilA.veten tilrkce muallimllline, Adana 
erkek 1iles1 mftdfirii B. Kenat Istan
bul erkek muallim mektebi mnditrlQk 
'Ve l'nm.mca mua1JlmUltne. S!VBI 
mualllm mektebhM11n 'B. AbclGrnlh
man ~llt l'atth orta meJctep mtldttr
lfttOne, !t'.achMy blrlnd orta mektep 
mi1dtlrl 'B. '1amd 'Ollcilc1ar Udncl Or

ta me1dep mtidilrUlifine ve t1irkce 
muallimlltlne tayin edllmijlerdlr. 

K1z ka~1ran O~ pn~ vakalandl 
Baltkesirln ~ekmece koy(lnden Fat

ma, giind\iziin k0y civarmdald num 
tarlasmda eabfu'ken Ahmed, Bek1r 
ve diger Ahmed isminde uc ~ tara
fmdan zorla k~ml~br. Vakayi ha
ber alan jandarma su~lulan yakala
~tir. 

...... n11111•11nn11111111111111,..11111 111111111-.... ••••w 
Lisan miitehassm profe&Or Anjel 

FRANSIZCA 
Dersanesinde her gi1n ders almak 1.m

klru vardir. MiikA.leme • TercQme -
Kltabet usulii • EmlnOD11, 'Emln0n1l 
tum. 

Bildircin mevsimi ba1ladr 

Avellar dUn bUyiik 
bayram yaptllar 

Kad1nlar aras1nda av merala arbyor. 
Avc1lar cemiyetinin kad1n izas1 ~ogald1 

' 

AvCllar bayrammdan bir ka~ gorllnllf 
istanbul avcllan blldlrcm mevsimi

nln baf)amam dOlayudle d\in cQo
baDG .-. de bilyttk I* aft'.llar bay
rami ,aptdar. ~...a
lar kampmm <>nu bir ~k husust oto
mobiller ve davetlileri getiren oto
bilslerle dolmllff.u. 

DavetUleri bayraklarla si.islen~ 

kampin oniinde avcllar cemiyeti reisi 
bayan Nezihe kar~Ihyordu. Bayan 
Nezihe b~ lo.rilllZl bir e~rpla "Sik
lill~ ve silft.lu omuzunda ... 

Yanumzdan bir blldlrcm gec;se he
men ~ ahp yere serecek ... ~lk '1k 
bayanlar ba~lanru Romany& kOylille
ri gibi ef&ll>larla baglam1~Jar, mani
kilrlft parmaklan ile yere dayadlklan 
sllAhlanm tutmu~lar ... 

Sabahleyln erkenden bir av partisi 
yapildllt i~ her tarafta dizl diz1 b1l
dlrcmlar, ilm1nl bilmedtgim renk renk 
kuflar., mevlimi oJmadJil ha1de w
rulmllf tavfan}ar g0ze ~1yor. Ba
zan .s1gara ~en ba.Yanlann mani
kiirlil parmaklan ilstiinde av hayvan
lanrun kan damlalan goze fiarp1-
yor... Blri haber verdi, sabehki av 
partisinde avc1lar reisi 20 blld1rcm 
vurDlllf .. aiac1ann dallanna saJkim 
saJJnm &lllan blldlrcmlar insana ga
rtp b1r his ve1lJ01. Adeta ~ar 
cblldlrcm agaci> hallne gdmif. Ayak-, 
1armm ar.uanda en nadide av k6pek· 
Jeri haTJayar&k dolqlyor ... 

Bn mefbur aVCllar bararetli bir av 
•beine tataa.,,n!f1ar. dflrbt ediyo
ram, ~m aYCJlatm Cotu doktor .• 
m bafJanncl• ma.rut operatOr bay 
Murad lllm~, bid kOpeiln
den bahsedlyor: 

- SJz k6peiin kuyrugunu kestirdi
nlz mi?. 

- Ah yamicugun kuyruiunu hA.
ll kestlreceliz ... infB.llab bu mevsim
de merasimle keseceiiz. 

·DJkkat ettim: cYavrucuiun kuy
rugunu heniiz kestiremeclik> derken 
mefhur &VClda oglunu siinnet ettire
cek blr insan hali var ... 

Bir aT miiteh&SSlSma soruyorum, 
diyor ki: 

-Avrupada biitiin av kopeklerinin 
kuyruklanru keserler. .. Qilnku ~a11-
lar arumda dolW1Irken kuyrugu hay
vana cok .tztirap verlr de ... 

Meier bizim avcllar kOpeklerinin 
kuyruklanm merasimle, e,e dosta zi
yafe\ ~ keatirlrlermi.f.. blr fe1 

daha ogrendim. 
Bando bafladl. AvCJlar relsi bayan 

Nesille: 
- lfQtuk 86yllyecegtm.. abt gtbl 

de dUhnde stvllce ~··. diyor. Ban
clodan sonra en bOyilk ~ref diretfne 
beyaz avc1 bayragi ~ekildi.Beyaz bayra
gm usttinde ~prazlama ild ~ifte sl
lfill goze ~arp1yordu. A vcJ.lar SJia Sll"8. 

dizllip havaya silA.hlanru bo~tttlar. 
Bayan Nezihe nutkuna ~lam ... ~k 
samimt bir nutuk ... 

AVCILAR NEZLEYE TUTULMAZ 

Avc1lann katiyen nezleye, bro~te 
tutulmadlklanru, avm s1hhate ne ka
dar faydah oldugunu anlatti. :l~
den d~ndiim, demek nezle olma
mak l~in aspirin almadan, bardak 
bardak Jhlamur i~medense siWu 
omuzlayip ava gitmeU ... 

Bayan Nezihe bizleri gonnege pek 
allfl!ladlfmuz bir nezaket gOstererelc 
nutkunda gazetecnere t.efekldir ettL 
Bu samimt nutuk: 

cYqasm avCJlar cemiyetl, ~ 
avcilan diye bittl. 

Birisi arkadan nurµ&dnch: 
- Y~m b1ld1rcmlar, y~ 

keklikler, ~n tav~ ... 
Bayan Nezihe avm bO.yUk faydala

nndan bahsetmiflerdi. B1rl kulail
ma flslldadl: 

- Avm en btty(ik faydam kadml .. 
nn kilrklerinl telpln etmesldtr. 

Hazlrlanan ti~ aofra davetHleri bek· 
llyordu. Yemeje oturuldu. Yemekt.e 
ne av hiktyeleri, ne av hftlyelert ... 

- ~yle baktun .. domuz yukandan 
gorilndii .. hemen ... Ve salre ve salre •• 

Hiklye bahslnde saylav dokt.or ba
yan Fatmarun babam bay ~ pek 
d~t .. m•ur btr avc1 .. ne httl
yeler anlabyor, ne hikA.y 

Biri: 
- Yalruz, decli, ben burada av ett 

yiyecegimi iimit ecliyordum. Halbukl 
sofrada av eti -yok .. 

Ehh.. misafir umdugunu degll, 
buldugunu yer .. 

ATI~ MUSABAKASI 

Yemekten sonra ab~ sahasma gel
dik... Burada ~inkodan yalanci b1r 
domuz yap1lnu~ ... Bir ~k iplerle ve 
makaralarla bu tabil bilyiikliiktekl 
~odan domuz yiiriiyor, kil~iik te
pelerden tmnaruyor~ k0411yor.. kuJ-

,(Devanu dokuzuncu sahifede). 
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PAZABTEStKONU~MALARI 

Vakit nakltten de k1ymetlidir 
HayatmnzJ. daldka, saat, giin, ay ve luna koymu~tur. Halbuki (B~ za-

1 aene ile olc;Uyoruz. insanhgm uzun man) ad1 verllen eglenme saatlerini 
hayatmda asrr, kencll klsa omriimtiz- nasll gec;irmek, en Slhhi en makul, 
de giln, en kullaru~ll birer vahidi kl- en faydall, en ucuz bir ~ekilde bu za-
yasidir. Fa'kat bu zaman olc;illerini manlan kullanmak yolunda kafa yo-
mekAna ~evirmecllkc;e anlayamayiz. ran, yol soran ne kadar az insan var-
Cebimizdeki saat, duvara asu1 tak- dlr? Oysa kl hak1katte hie; bir insa-
'fim, sakin bir gecede bir daim etegin- run~ zamam yoktur. Hie; bir i~ bu-
de duran insarun bof!uklan qip gi- lamayip oflayan, ic; slklntllar1 iclnde 
den gramofon plAgma yazar gibl ha- yanan bir adam bile hayatmm. bu 

J&tmuzlD uc;ucu dakikalan ve olez giln- . demlerinl hie; olmazsa le; slkmtlSlle 
lerlnl tesbit etmektedir. Aktep ve yelko- doldurmu~ demektir. Halbuki haya-
nmn hareketlne dakika ve saat diye tlyet ve n~ kudretini arttrrmakla 

mana veririz. Takvimden bir yaprak neticelenen bir eglenme giinii gec;ire-
koparmca omriimilzden blr giin daha bllmek ne bilyilk blr saadettir. Marifet 
gitti deriz. Biitiln bu zaman karg~a- bunu bilmekte ve yapmaktadlr. 
bi'J i~de h.ikiki varhk, (~imdi) de- Medeni memleketlerde bu mevzula 
dlgimiz haldedir. Gec;mi~ ve gelecek ugr~an bir tak1m ilim kurumlan var-
ancak hal koprtisiiniin tutunabilece- drr ve sosyal orgiinler viicuda getiril-
gi birer ayaktan ba~ka bir~y degil. mi~tir. Bu dava, heniiz bizde e\rafl1 
Ne yazlk ki bu koprii de pek klsa; bir ~eldlde incelenmi~ ve te~kilatlandml-
adimda bitiyor. m1~ deglldir. Eglenme zamanlarm1 

Dolambac;ll !elsefeyi b1rakahm; iki kullanmakta medeni ferdler ~u tic; 
kere lid dortltik hakikatlere gelelim. yolda yiirilyorlar: Spor, seyahatler ve 
Herkes bilir kl bir giin yirmi dort sa- okuma. Bizde spor baklmmdan yeni 
attir. Giine~n do~undan b~hyan yeni bir kalkmma goriiltiyor. Fakat 
ve battiktan sonra gece degimiz ka- bu, kiltle sporu olmaktan zlyade 
ranhgm bitip yeniden giine~in dog- mahdud bir zilmrenin ~ampiyonluga 
masma kadar siiren bu zaman biltil- yeti~tirilmesi ~eklindedir. Yurdumu-
nilne (giin) achru ve~er. insanhk zun geni~ ~evresi denizlerle k~tlldl-
tarihte ve halde gilnilnil, ic;lnde bu- g1 halde yaz s1cagmda gilne~ten ve 
lungu medeniyetin hayat ve idrak se- sudan istifade edenlerin sayism1 he-
viyeslne gore kullan1r. Bugiinkil ya- pimiz biliriz veya kolayca tahmin ede-
'8Y~ gore gilniin yirmi dart saatlnl bilirz. istanbulun nilfusu goz oniine 
umumt olarak ~yle taksim ederler: allmrsa plajlara giden halklmlz ne 
Sekiz saat i~, sekiz saat eglenme, sekiz kadar azdlr. Karadeniz kiyllannda 
saat uyku. Heryerde ve herkesin ha- yazm balk, denizi b1ralop yaylaya 1:;1-
yatmda bu sekizler bpat1p aynlmu; kar. Bu mevsimlerde deniz klyilan 
degildir. On saat uyuyan, on iki saat adam almamahd1r. 
eglenen, iki saat c;a.I1~1yormu~ gibi gO- Mekteplerimlzde spor faaliyeti de 
riinenler oldugu kadar on saat c;all- haftanm muayyen saatlerindeki ders-
fan, alb saat uyuyan ve geri kalan !ere inhisar etmektedir. Eskiden zor-
sekiz saatte eglenemiyenler de vardir. Ia namaz klldlnld1g1 zamanlarda ab-

I~, uyku ve eglenme miiddetleri- detsiz camie gidi~ yerine l?imdi beden 
nin kullamb~mda herbirinin kendine terbiyesi dersine ghiliyor. Namaz giin-
gorc dogurduklan gii~liikler vard1r. de bir defa idi, beden terbiyesi hafta-
Tenbel tenbel oturup sinek avl1yarak da blr, nihayet iki ... Yap1Imas1 lftz1m 
ge1:;hilen i~ zamanlan oldugu gibi kan gelen ~ey, ~u veya bu kadar saat be-
t.er ic;inde, bunala s1klla bitmesi bek- den terbiyesi dersi degil, mektep ic;in-
lenen 1:;al1~ma anlan da vard1r. GU- de hergime yaytlan bir beden terblyesi 
zel ve temiz havah bir yerde tath tatll faaliyetidir. Bunu temin etmemlz IA.-
dinlenmek miimkiln oldugu kadar zim. Her sene tatillerde yapuan as-
bilttin servetini tehlikeye koymu~ blr keri kamplardan edilen istifade bu 
lrurnarbazm egleniyorum diye oturdu- davanm en canh bir delilicllr. 
A-u bakara rnasasmda ecel teri dokmek Seyahatler ve gezintiler de ~ok fay-
de hesapta dahildir. Uykuya gelince dall birer eglenme ~eklidir. Bunda 
i{linden cionmil{l bir adamm vicdan ve hem beden baklmmdan istifade; hem 
vilcud huzurile girdigi yatagmda sa- de bilgi almak, memleketi ve b~ka 
kin sakin uyumasma mukabil ilac;Iar memleketleri taniyarak canll bir gO-
alarak kendinden ge1:;mege ~ah~an, rii~ sahibi olu~ baklmmdan bilyuk 
buna muktedir degilse hamam kub- kArlar vard1r. ~imendiferlerimiz ucuz-
besi sayarak {lUUrunu uyu~turmaya dur. Buna da kudreti olrnayanlar, 
ugr~lar da bulunur. yaya, hie; olmazsa oturduklan ~hrin 

Acaba bu ii~ sekizden hangisi, -·- veya kasabamn civanna gezrnege ~1k-
ger iki sekiz saat iistilnde daha mil- ma11d1rlar. 
essirdir? cAdamma gore!> diye ve- GOrmeden bilrnek, bilmenin en fena 
rilecek cevab, berhalde en dogrusudur 
samnm. Bununla beraber iistiinde en 
az zihin yorulan giln parc;as1 eglenme 
saatleri olsa gerektir. <;ilnkil herkes 
y~ak ic;in kendine lyi, !ena bir i{l 

~klidir. Hele milnevver ztimre ve ytik
sek tahsil ge~ligi bu tiirlii gezintileri 
behemehal tertiplemeli ve yapmahdlr. 
On be~ ki~lik bir kafilenin on gilnliik 

bulmu~. uykusunu da ~yle bOyle yo- blr seyahat te~kilatm1 yapabilmek, 

llLDNCEYE KADARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- DOnelim ml Nesrin? 
- DOnelim Bedri bey!.. 
Sandall c;eviriyor ... Sakin bir bakl~ ... 

Sac;Iar1 peri~ u~u~uyor... GOzleri 
nemli ve 1slak ... Dudaklan titriyor ... 

- Demek yann gidiyorsunuz Bedri 
bey? .. 

-Evet!.. 
- Bir daha gorii~emiyecek miyiz? 
Cevap vermiyor... Bedrinln bqi 

gayriihtiyarl one dogru dii~iiyor ... 
- Ni~in cevap vennlyorsunuz Bedrl 

bey? 
- .......................... . 
-Demek her ,,ey bittt artik? .. 
- ....................... . 
-Yaz1k! .. 
Aghyor... Sessiz, hareketsiz, sakln 

bir aglayi~! .. 
- Hakk1mz var; bu ya..,ta bir ~ocuk 

1evilebillr mi hi1:;I .. <;apkm, oynak, 
tecrtibesiz bir 1:;ocuk! .. 

- Nesrinl .. 
- Bedri bey; gorilyosunuz ki ne ka-

dar saklnim I .. Bana iztirab verece~i
niz i~in tiziilmeyinJ .. Metin olmaia ~ 
hfac&gun. 

Tefrika No : 52 ___ , 

-Fakat ... 
- Bedrl bey; mademki yann gidi-

yorsunuz. Bu ak~ son bir de!a bu
lu~hm sizinle olur mu? .. Gene b~ba
~ bir agacm altmda oturur, yildizlan 
seyrederiz, ~amlann yapraklan ara
smdan deniz ne giizel oluyor! .. Meh
tap var bu gecel.. Son gecemiz!.. 

- Pekil.. 
- Saat onda sizi beklerim. 
- Olur Nesrinl .. 
Kiirekleri c;ekiyor ... tnce, esmer kol

lannda halsiz bir lnvnlt~... Kilreklerl 
zorla ~ekiyor! .. 

- Yorgun gorilntiyorsun Nesrin; 
ver kilreklerl ben ~ekeyiml .. 

- Yorgun degillm Bedri bey, ben 
~ekerim! .. 

Sandal ag1r agir otele dogru llerll
yor... Sulann sesi, rtizgAnn sesi, ka
dln ve gitar sesleri! .. 

••• 
iki saat sonra ... Ziya kolunda ma

yosu otelin kap1smdan l~eri giriyor .•• 
Bedri kap1da ... 

-Erken d6nmUfdn qG.D Sedrll .. 

Hayvan sergisi 
Luleburgazda ac1lan 
sergi cok muvaffa

k1yetli oldu 

Liileburgaz (Ak~m) - Her yil 
agustosun on dokuzunda a1:;Ilan Trak
ya hayvan sergisi bu yl}. eski ylllardan 
~ok tistiin bir diizgiinliik ve kalaba
hk i1:;ersinde a-;1ldl. Sergi i~in almrm~ 
olan yerde daha onceden hayvanlar 
ve heyet it;in yerler baZirlanrm~tir. 
Trakyamn her bucagmdan getirilen 
at, k1srak, boga, inek, ioyun gibi hay
vanlarm en lyi cinslerl ve baklmblan 
ac;1lma gilniinden bir iki giin once 
baytarlar tarafmd:m muaycneden ge
c;irildiler. 

Sergi, ogleden sonra kalabahk bir 
seyirci oniinde, valinin, generalin, 
kaymakamm ve belcdiye reisinin hu
zurlnrilc a<;Ild1. Bando istiklal marl?1-
m1z1 ~ald1ktan sonra kaymakam, her 
yil a~1lan sergiden elde edilen verim

ler' hakkmda bir nutuk soyleri. 
At,, s1gir, koyun olmak iizere i1~ 'ube

si bUlunan serginlil birinci, ikinci, 
il~tincil ve dordtincii gelen hayv&illa
nna miikatat verildi. Miikft:fatlar 20 lle 
50 lira arasmdad1r. 

Her y1l aym giinde Liilebwlfazm 
hayvan ve em tia panay1n da a~1ldi

tmdan sergiyi pek kalaballk halk sey
retti. 
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yarm o gem;Ierin iistlerine alacaklan 
bilyuk i~lere faydah bit haz1rllk olur. 

Bunlardan b~ka, bo~ zamanlan 
hay1rll bir surette doldurmak i1:;in en 
pratik bir vas1ta da kitaptlr. Her sa
tmnda uzun senelerin hayat tecrilbe
lerini, okuyana sessiz scssiz soyliyen 
bu bilgili arkada~a bizde iltifat ne 
kadar az. Okum1yoruz tramvaylar
da, vapurlarda, bekleme salonlannda 
bir kere etrafm1za bakm; ka~ ki~i ga
zete okuyor. Ho~, etrafm1zdan once 
kendinize baksamz daha iyi edersiniz. 
Degil kitap, gazete bile okumuyoruz. 
Balkan htik11met merkezlerlnden bl
rinde on, on be!? bin k1~ilik blr stad
yomda yagmur yagmaya ba.~lad1g1 za
rnan sanki yekpare bir beyaz c;ar~afla 
baslarm ortiildilgiinil anlatan bir ar
kadas1rn1 dinlerkcn bu ~ar~afm cep
lerdc~ ~1kanhp ba~ tutulan gazete
ler oldugunu ke~fedememi~ti.m. Hak
siz m1yim? 

Soziln k1sas1, biz (~ vakitlerimizi 
oldilrme) devrini c;oktan ge~irmi~ bu
lunuyoruz. Bo~ vakitleri oldiirmek 
degil, y~atmak mecburiyetlndeyiz. 
Vakit nakiddir derler. Bizim ic;in va
kit nakidden de klymetlidir. <;ilnkil 
o, hayatm ta kendisidir. iyi c;ah~rak, 
giizel ve makul eglenerek, slhhi ve 
medcni ~kilde dinlenerek y~aya 
al~ally1z. Boyle yapmadlk~a, ken
dimizden b~kalanm buna ah~tlrma
ya muktedir olamayiz. 

HASAN A.Lt YiJCEL 

- Bir saattenberidir seni bekliyo-
rum ... 

- Hayrola!.. Ne var? 
- Yann gidiyoruzl .. 
- Yann gidiyor miyiz, nereye? 
- Nereye istersen oraya! .. 
- ~aka etme benimlel.. 
- Yann Adadan gidiyoruz diyo-

rum sanal .. 
Ziya hayretle Bedrinin yiizilne ba

klyor ... 
- Fakat soyle bana, nas1l oldu da 

ooyle birdenbire! .. 
Bedri sezilnil kesiyor ... 
- Sus, !azla bir :;ey sorma bana! .. 

Yann gidiyoruz i~te o kadarl .. 
Bedri; birdenbire ~ru ~eviriyor ... 

Yiirilyor... Ko{lar gibi koridoru ge~e
rek merdivenlerden yukan c;tloyor ... 

" Agabey gel; 
korkuyorum ! ... ,, 
Ayn1 ak~ ... Saat altl ... 
- Bedri bey sizi tele!ondan istfyor-

lar ... 
-Kim? 
- Bilmiyorum, bir kadlnl •• 
- Bir kaclln nu? 
- Evetl.. 
- Gellyorum. 
Kap1c1 ~lloyor. Arkasmdan Bedri de 

Uzerine ceketlni alarak firhyor ..• 
Bir dakika sonra! .. 
- Alo, alo klmslniz? 

U Afustos 1936 

Tekirdall• Hiiseyin biitlin 
pehlivanlara meydan okuyo 
Yak1nda Tekirdag1nda tayyare cemi· 

yeti mUsabaka ac;1yor. Beni magla 
eden pehlivana 500 lira verecegim,, diy 

Tekirdag (Seyyar muhabirimiz
den) - Herkesce tanmm1~ me~hur 

pehlivanlarumzdan Tekirdagll Hiise
yin pehlivanla tesadlif en kar~lla~tun. 
Elinde bir gazete vardl. Dikkat ettim. 
Kara Ali ile Dinarl1 Mehmed pehlivan
lann kar~1l~mas1 hakklndaki yaz1y1 
bliylik alaka ile okuyordu. Yanma so
kuldum •Pehlivan senin hakklnda 
soylenilen sozlere ne dersin> diye sor
dum. Bana ~u cevab1 verdi: 

- 930 senesinde Ankarada yap1lan 
Tilrkiye b~ pehlivanl1g1 miisabaka
smda ben Kara Aliye yenildim. On
dan maada Tilrkiyede ba~ pehlivan
Ilk milsabakas1 olmamu~tir. Kara Ali 
de bugtine kadar ba~ pehlivan kald1. 
0 gtindenberi daima arkasm1 koll1-
yordum. Aradan iki sene gec;mi~ti. Ni
hayet Smdirgida kar~1l~t1rn. Bura
da pek AJA kendi de hatlrlar ki itiraz 
kabul etmiyecek bir _,ekilde Aliyi yen
dilil. 

istanbula gelqik Taksimde Tabak 
Cemal pehlivan idaresinde Tiirkiye 
pehlivan ~imi miisabakas1 a~Ildl. Bu 
milsaba'ka alb hafWl devam edecekti. 
Birinci haftas1 ge1:;ti, ikinci haftas1ydi 
Kara Ali ile kar~u~bm. Burada da Ali
yi tekrar yendim. Hatt! galib oldugum 
halde bana ikramiye olarak yirmi lira 
verdiler, her nedense Kara Aliye yilz 
Ura vermi~lerdi. Giicilme gitti memle-
ketime ~ekildim. Galib oldugum hal
de firar etti dediler. Zaten klymeti 
kalm1yan milsabakadan diger pehli-

Ur/a (Aqam)' Setediyece Ev-
kaftan istimlak olunarak yenl 'bqtan 
tanzim ve 1slah edildigini bilcllrdl
gi.m me~ur Aynizeliha, gtizel bir me
siredir. Yilzlerce agacm silsledigi 
mesirenln dort yan1 sularla c;evril
mi~tir. 

Aynizeliha gOiilniin dint klymeti 
vardlr. Buras1 Hazreti ibrahimin ya-

- Agabey sen misin? 
- SOyle Billend ne var? 
- Agabey deh~tli sinir buhranla-

n ic;indeyim ... ~imdi kalk hemen gel! .. 
- Ne oluyorsun gene? 
- Bir ~ey sorma bana! .. Sana ihtl-

yac1m var, gel diyorum bu gece! .. 
- Biilend; sesin ni~in oyle titrek, 

boguk geliyor .. . Hasta m1sm yoksa? .. 
-Agabey!.. 
- Ne o? Aghyor musun? 
- RiC3 edcrim, hemen vapura atla 

gel diyorum sana! .. 
- Sayle bana ne oluyorsun, nen 

var? 
- Milthil? bir iztirab i~indeyim, 

korkuyorum agabeyl .. 
- Bu gece gelemem, yann ak~am. 
- Olmaz l?imdi gel! .. 
- Kabil degil ! .. 
- Agabey, beni yalmz b1rakma, 

~1ldiracag1m burada! .. Boguluyorum! .. 
- Ne oluyorsun Biilend; rica ede

rim soy le banal .. 
- Hikmetten ~imdi bir telgrat al-

dlm. 
-E!.. 
- Bir hafta sonra geliyor ... 
- iyi ya ~te !.. 
- Seni derhal gormek isterim!.. 
- Ha!.. Gene ayn1 rnesele!.. Peki, 

pekl; yarm geliriml .. 
- Agabey!.. 
- N~ israr eQi~'lt.SUD, anlrµmyo-

vanlar da dagllarak devam imk 
kalmam~b. Aradan bir hafta gec;Ililij 
ti. KJ.c1Icahamamda b~a 100 lira k 
nulan bir milsabaka a~tlm1~ti. Kendi· 
lerini bu giire~e birer birer davet e 
tim. Fakat hie; biri gelmedi. 

Millayim pehlivan ic;in eskileri aw, 

latm1yarak 1:;ok yenilerinden bah 
deyim. Son seneler zarf mda ken din in 
~ok iyi hatirladlg1 <;orlu, Uzunko 
rii, Al~ehir, Bergama, Gonen gtire~ 
lerinde bana maglup olmu~tur. Bun 
cihan bilir. Bugtine kadar mevzuubah 
milsabakalara resmen heyet tarafm-. 
dan ~agnlm1~ degilim. Ortada done 
dedikodunun ne ehemmiyeti var. Js .. 
mi ge1:;en pehlivanlarm ben hepsini 
galibiyim. Maghiplann beni arama
lan icab etmez mt? 

Ben yalmz Cim Londosa meydan 
olruyorum. Digerlerl bana mukerrereJ 
m~ltlp olm~lardrr. izm.tte g:ldlp gli
re~tigiml soyHiyorlar. Ben pehlivanm 
arzu ettigim yerde giire¥.Jlek behim 
me~ru bir hakklmd1r. 

<;ok yakmda Tekirdagmda tayyare 
cemiyeti tarafmdan bir mi.isabaka 
ac;llmas1 takarriir etmi~tir. B~a bii
yiik bir ikramiye konacaktrr. Bu mil· 
sabakada benl maglup edecek pehli· 

van i~in de kendim vermek iizere ay· 
nca ~ yilz lira ay1rdlm. Bu J>lra~ 
miisabakadan evvel galib namma b 
kallB verecegim. Arzu eden pehlivan
lar buyursunlar. 

lalmak istendl~ yerdlr. :Bilyiik blr 
atei; yakilarak atudlgi bu sahada 
Allah tarafmdan ~imdikl iOl meyda
na gelmi~tir. Toprak, ¢mdl yanm 
veya bir metre kaz1ldig1 takdirde ka
lm kill tabakalarile karl?Ila~ld1gi s0y
leniyor. 

Yukandaki resi.m Aynlzelihadan 
bir klsrmru gasteriyor. 

rum, yann gelirim diyorum ya, sana! .. 
- Korkuyorum, izbraplar i~inde 

k1vran1yorum agabeyl .. Yalvarmm, 
beni yalmz b1rakma bu gccel .. Gel, ~a
buk gel!.. 

- Billend; anhyorum, ne demek ia
tiyorsun! .. 

- Agabeyl .. 
- Senin gene sinirlerin bozulmu~! .• 

Yalmzhktan camn s1k1hyor galiba! .• 
Yann gelirim, iki ii~ gece istanbulda 
kalmm, sonra beraber bir yere gide
riz .. zaten ben de Adadan iniyorum. 

- Ne olur, bu gece gel. 
- Israr etme Billend; milhim bir 

i~m var bu gece! .. Anlam1yor musun? 
Yann ak~m konu~uruz, sen dadl ile 
~yle bir d1~~m ~1k; blraz hava ahr
san belki a~1brsm !. . Ben yann geli
rim, seni ahr Bogaza gottiriirtim, plaj
lr.ra gideriz, sinirlerin yab~1r! .. 

- Hikmet geliyor Mabey! .. 
- Camm, gelsin ne olur, daha iyl 

ya!.. Hem anlrumyorum, Hikmet gelt
yor nc demek? Geliyorsa sevinsenel .• 
Demek mezuniyet alrmi:;, be~ on giine 
kadar evleneceksiniz! .. 

- Oh agabey, seni muhakkak gor• 
mek isterim!.. 

- Allah a~kma deliriyor musun Bil• 
lend; yann gelecegim diyorum sana 
anlam1yor musun camm? .. 

- Demek bu gece gelmtycceksin? 
'AlbSJ var) 
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" Sen sinema artisti olamazs1n I,, 
Marlene Dietrich, filim ~evirmek 
istedigi zaman ibtida kendisine 

bu cevab1 vermitler ! 

Marlene'nln on sene evvelkinden bugii:ne kadar olan 

Me~ur sinema y1ld1zt Marlene Di- Klz bu sozlerimden cesaretsizllge 
etrichin Avrupaya geldigini yazm1~- kapJ.lmadl, icab ederse gece yarlSllla 
t1k. Dietrich, bir haf ta kadar Pariste kadar bekliyecegmi soyledi. Beni 
kald1ktan sonra Avusturyaya ge~mi~, achm adlm takib ediyordu. Ad.Im sor-
Salzburgu ve Tirollerin diger bir ~ok dum. 
~Chirlerini gezmi~tir. Buradan Lon- - Marlene Dietrich cevabnu verdi. 
draya gitmistir. Londrada btiyiik bir Halinde bir profesorii takib eden bir 
filim c;evirec~ktir. Frans1zlar da Paris- talebe vaziyeti vard1. Sordum: 
te bir filim ~evirmesini kendisine tek- - Demek sinema artisti olmak isti-
lif etmi~erdir. Fakat Marlene iki ay yorsun. 
s~nra Amerikaya donmek mecburiye- - Evet. 
tinde oldugundan bu teklifi kabul - 0 halde kar~ya ge~ ve dedikleri-
, e:mcsi muhtemel degildir. Esasen ~im- mi yap. 
~~en Arnerikaya biran evvel donmesi i~Ieri biten biltiin artistler yaruma 
l<;in rnektuplar alrnaktadlr. gelmi~lerdi. Gene; klza: 

Bugtin filim ~evirmek i~in her ta- - ~ kar~daki jimnastik trapezine 
raftan kendisine teklifler yap1lan c;Ik, oradan yere atla ... dedim. 
Marlene, bir zamanlar ki.i<;iik bir rol - Peki, fakat n ic;in?. 
alab~Imek i~in pek ~ok ugrai;;nu~ti. -:-- Budalaca sualler sorma, dedikle-
Ber lm stiidyolannda uzun mtiddet ~a- rimi yap. 
bi;;mi~;, fakat bir tiirli.i kendisine rol Klz trapeze c;Ikti, bir 1ki defa sal-
vcrilememi~ti. Nihayet bir giin bir land.Iktan sonra yere atlach. 
yoiunu bUlarak mi.idi.ire kendisinden - Bir daha, bir daha .. . 
?a::settinni~, miidi.ir de kendisini re- Diyerek on be~ def~ bu hareketl 
)Iso:e tavsiye etmi~ti. Rejisor Marle- yaptirdlm. Arkamdaki artistlerin ek-
neyi nas11 gordi.igiinii ~u suretle anla- serisi giiliiyor, egleniyordu . Fakat 
byor: gene; Ioz bunlara bakmlyor, sadeee ve-

- Mi.idiir telefonda «size gen" bir rilen emirleri yap1yordu. Biz ft.deta 
k1z .. d · · Y gon er1yorum. Iyi bir aileye men- bi.itiin giini.in yorgunlugunu bu gen<; 
suptur · Akrabas1 arasmda tamdlkla- k1z1 zahmete sokmakla ~Jkanyor gi-
run ~arcbr. Kendisi artist olmak isti- biydik. 
Y~r. Isti~ach varsa yard1m etmenizi Epeyce gilldi.ikten ve eglendikten 
r1ca ederrm» dedi. sonra c;ehresinin fotografilerini filme 
d' M.i.idi.iriin soziinil nezaketle dinle- c;ektirdim. Mavi gozlerinde tehditka.r 
k:n·. «Hay h-~~~ gi.izeh> dedim ve ba~- bir hal vardl. Cepheden, profilden, 

_bi~ ~ey d~unmiyerek telefon ahi- yi.iriirken , dururken bir c;ok resimle-
zcs1ru yerine koydum. 

Ertesi gtin .. b rini <;ektik. . 
Hakik t u ahsedilen loz geldi. - Artlk yeter klztm, dedim. Tecril-
nirli ~ ~~ .?ek genc;ti. Fakat c;ok si- be bitti. Gelecek hafta gel, sana bir 

gorunuyordu. Mevsim yazdl ha- cevap veririm. 
va ~ok sicakti. O zamanlar (1922 se- Titrek bir sesle sordu: 
:~i) he?ii.z sesli filim yoktu. Ekser - Acaba iyi bir netice elde edebll-
ri nelen a~ikta, giine~in altmda <;evi- dim mi? 
.~orduk. Klza «bcklcsin~ diye haber _ f"lekilen filim pa~asrm gorme-

gonderdim. "" den bir ~ey soyleyemem. 
bi~~!: ~ <;a}ii;;tim. Ak~am bitgin Ertesi giln filim develope edildi. 

e 1 m. Adeta oldugum yerde Tetkik ettik. Pek berbaddl. Bunun 
Uyukhyacaktim. Biran evvel bu ce- i.izerine karar verdik: Sinema artist! 
~ennem gibi s1cak yerden \!Ikmak is-
tiyordum olarnaz ... 

muhtellf reslmlerl 

~ti. Fakat ilk gordiigiim zamanki 
canlilig1 ve ate~liligi yok gibiydi. Har
ry Pielin asistam ile evlendigini ve 
Kaiserallede kfi~iik bir apartimanda 
oturdugunu, bir loz1 oldugunu ogren
dim. Artlk sinema artisti olmag1 dti-
11unmedigini soylediler. 

Uc;iinci.i defa kendisini ¢Mavi me
lek> filminin ilk gosterilmesinde gor
dfun. Amerikadan Bertine gelmiljl olan 
Von Sternberg bir c;ok kimseleri goz
den gec;irmiljl, hepsine tecriibeler yap
t~. neticede Marleneyi sec;mi~ti. 
Marlene herkesin zanru hila.fma ola
rak !ilim c;evirmek hevesinden vazge~
me~ti. Bunun ic;in Sternbergln bir 
artist aradlgrm duyunca o da ko~u~
tu. 

Marlene bu ilk filminde c;ok muvaf
fak oldu. Herkes gen~ ytldlzm sesin
den, zekasmdan, istidadlndan bahset
tf. Amerikaltlar derhal kendisine baljl
vurdular. Filmin ilk gosterildigi. ak
~am Ma.rlenenin cebinde Paramount 
Ile yaptigi bir konturato vardl. Filim 
gosterildikten sonra trene binip yola 
c;1kt1. 

Hareketinden evvel kendisini Eden 
otelinde gordiim. Adeta kederli go
rtiniiyordu. 

- Bu muvaffak:Iyetten sonra 
memnun ve mesud degil misiniz? .. 
diye sordum. 

Cevab vermedi, kederll kederli yli
ziime baktt. thtim~ senelerce stircn 
mtlcadeleyi, mahrumiyet ve sefaleti 
hntirlach. Yalmz ba~a yoia ~lktl.> 

Marlene Amerikada pek r;abuk yilk
seldi. Gary Cooper ile birlikte ~ev1rdi
gi cYanlk kalbler» filmi kendisine 
bfiyiik bir mevki temin etti. Bunu 
takib eden fillmler ~ohretini bir kat 
daha arttirdl. Bugiin Marlene yalmz 
Amerikada degil bi.itiin diinyada en 
~ok sevilen, en ~ok begenilen artisttir. 
Fakat ilk fllim ~evirmege te~bbUs et
tigi zaman, yukanda anlattiguruz gi
bi, csen sinema artisti olnmazstn> dl
yerek geri ~evrllmi~ti. 

iZMIR M E KTUPL ARI 

lncir ve iiziim piya 
a~ild1, ibracat baf l 
Bu sene gerek incir, gerek 
fiatleri ge~en seneden yiiks 

Solda ilzilm borsasmda tlztlmler v!ze eMlrken, saf da satJc1 
niimuneleri oni.inde 

Izmir 21 (~) - Bu bafta iz
mirde iki milhim htl.dise oldu, Ilk mah
sul incir ve iizi.im piyasalan ac;lldl ve 
mahsuliin ihracma da baljllandl. in
cir ve U.Ziim, Ege mmtakasmm bu iki 
mi.ihim mahsuliintin izm.ire getirile-

. rek imaltl.thBnelerde i~enmeye ba~
lanmas1, izmir ic;in fevkalade mlihim 
ha.diselerdir. Bu suretle izmirde 12,000 
~ye i~ bulunm~tur. 

incir rekoltesi 40,000 ton, iiziim 
rekoltesi de 65 - 70 bin ton tahmin 
edilmektedir. izmirde iiziim ve incir 
piyasalarmm ar;1lmasile epey zaman
danberi i~siz gezen ve i~ bekliyen her
kese is bulunmustUI·. 

incir piyasas~m a1;11I~1, miinakai;;a-
11 bir hava i<;inde olmui;;tur. 19 agus
tos sabah1 satic1larla miistahsil ve ih
racat~Ilar borsa salonunda toplandl
lar. Nazilli, Germencik, Sel~uk ve Or
taklar inch· mmtakalarmdan bir ~ok 
mtistahsiller de piyasanm ag1h~1 

gormek ic;in gelmii;;lerdi. ilk partide 
izmire 4750 guval incir gelmi~ti. Tur
f anda mahsul i<;ln sat1cllar bir fiat 
tesbitini teklif ederek dokuz kurui;;un 
muvaflk oldugunu soylediler. Halbuki 
ihracatc;1lar, bu sene iktisat vekalleti
nin standardizasyon i~ine ehemmiyet 
verecegini ileri stirerek piyasaya ge
len turfanda incirlerin kalitelere ay
nlarak satllmasm1 ve 7, 8,5 ve 9 ku
~ fiat tizerinden mtibayaat yapmak 
istediklerini bildirdiler. Satic1lar buna 
itiraz ettiler ve dokuz kuru:;;tan san
thn ~ag1 satiljl yapnuyacaklanru bil
dirdiler. Satic1lardan Hakk:I Balc1-
oglu ile Aydmll izzet ve ihracatc;1-
lardan Nazillili Ali Haydar oglu Mus
tafa arasmda miinaka~a c;lktl, ihra
catc;1lar, mi.istahsilin hakkmdan bah
sedecek olurlar. Hakkl Balc1oglu: 

- Menfaat meselesinde miistahsil 
ad.Im alet olarak kullanmP.ym. 

Dedi, Aydmll izzet: 
- Piyasa ac;1lanuyacak. Ben gidi-

yorum. Fakat yann 10 
maga mecbur olacaks1 

Diye bagJ.rarak borsa 
naka~a devam etti, fak 
toplantlda piyasayi ac; 
olmadl . 

Sonra c;ar~da satic 
uyu:;;mu:;;lar ... Saticllan 
bi nhc1lar 9 kufU$tan i 
ga ba~ladllar. 

Uztim piyasas1: 20 
tizi.im piyasas1 a~1ldl. 
c1 ve satic1lar borsad 
Vali Fazh GiileG Turko 
kili Mehmcd Ali Etcn, 
ri ~evki, borsa reisi 
oglu ve borsa idare hey 
ve satic1lan borsa salo 
m1~lardi. ilk mahsulii 
vali kaldird1 ve puzarh 
Ilk iiztim piyasas1 8 -
~erif R1za halefleri tar 
ve ilk i.izilmu saticllard 
lcbici sath. Adi neviler 
neviler de 16 kurustan 

ihracat: ilk inci~ ve · 
tosta merasimle isvec; b 
land vapuruna yiiklen 
yiiklcnirken limandaki 
la.r dildiik <;alarak bu 
etmi~lerdir. Uziim vein 
Ii oyunlar oymyarnk t 
nu~lard1r. Vapur rnuht 
n.it 170 ton tiziim ve in 
ingiltere, Bel<;ika, Hola 
ya Umanlarina hareket 

Piyasa fiatleri: incir 
ac;J11~ta ge<;en seneye n 
ru~ yiiksek fiatle ac;1lm1 
le miistahsilin kazanc1, 
3000 lirad1r. 

tizum fiatleri de gee; 
lcrden 50 - 75 santim v 
vilerde 1,5 kuru~ yuks 
borsada 3800 c;uval iizii 

Yeni rnahsullerimizin 
tticcar ic;in hayrrh olma 

Bunu mi.idiire soyledim. Mtidtir 
~~ sirada gen~ klz kaq1ma c;1kti: kendisine icab eden ~ekilde anlatt1. A K B A •---~-«Sizi anyo M··a·· 7' i.zmir (Ak~am) - !zmir emni- zatbr. Basmahane lstas't 

rum. u ur, tecrtibe i~in o zamandan sonra gem; klz1 goreme- ., buna kti"iik. b' fil. Ankarada her dllde «azete yet mtidurti B. Feyzl Akkor, tayin lamrken kendisini ugy 
y. . '$' rr Im par<;as1 c;evirte- dik. Bir banka veznedan, yahut bir 6 

ce(J'm1zi 
50

·· 1 · t· d d mecmua ve kitaplari btlttln edlldigi Bolvadin kazasi kaymakam- delerin "Oklug~u, izmii 

d
. 0 Y elill~ 1~ e i. Cevab ver- ticarethane memuru ile evlenerek sl- "$' rm: . mektep kltaplart ve lortaslyeyi hgJ. vazifesine ba~lamak iizere izmir- muhitin delili idi. 

T nema artisti olmak hevesinden vaz- ucuz olarak AK BA mnesse- den aynlm1~tlr. B. Feyzi Akkorun izr' 
- ecrube filmi mi? .. Bugiin buna ge~tigini tahmin ediyordum. 1z ·' imkAn yok s kt aeleriode tedarlk edebilirsiniz. mir emn_ iyet mi.idiirti, be~, alb se- ken merkez memurlari 

· ica an bittim. Bir ~ey iki sene sonra bir sahne vazunm yapacak hal~d~e....!tf.S-.u.l!il._~~~~~~mu~cu'-.kA:uuW:in~..r.A;ciQ.du.:ia,_.j~....da&&11--.J.11~~~~~~_.:.T~e~le~f~o~n~:~3~3~7~7~.a1--n~ed~e-be __ ri __ Iz~mu1~·r~z-a~b1~t-as_1_n_11~s~la~h-v~e~t~a~n~-_L~le:_.b:i~r~a:r:a:da:._::~~e:k:ti:rd:i~g~i 



Par QiGeklerinden bal al11ak 
en elli be1lik delikanl1 I 

SOFYA MEKTUPLARI 

Sofyada biiyiik bir Sliv 
kongresi toplanch 

Yakmda Slavdoktorlar, buna 
Sliv eczacdar koggreleri t pla 
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Arkad~1m Mecdinin ytiztinde bir 

tlrnak izi gordiirn. 
- Hayrola Mecdi .. dedim .. , 
Manall rnanah ba~ru sallach: 
- Sorrna birader .. sonna ... Bu ka

c:hnlar tarafmdan fazla sevilmek te 
~te bOyle ba~a beladl.r. 

- Dernek bu tll'In.lk? .. 
- Evet sapsar1 bir papagan gaga-

lach ... Dun gecc beni fena halde kls
kmich da .. 

Dogrusu ~bk kaldlk .. Mecd.i belki 
diinyanm en ~irkin adanu idi. Laipn 
kendisini kadmlar tarafmdan son de
recede sevilen bir erkek zannederdi ve 
hayatta da en bilytik zevki bu idi: 
Kadmiann kendisi ic;in OJ.tip baytldlk
lanru herkese ilan etmek ... 

Bir hafta sonra gene Mecdiye ras-
geldim. 

Bir yanagi ~izilmi~ti: 
- Ne o Mecdi? .. Diye sordum. 
- Birak kardesim .. aklm varsa ka-

dlnl.ar. tarafmdan: sevilme .. 
- Sebep? 
- <;ok sevilirsen i~te boyle olur .. 

lnsam yarahyiverirler .. 
- Gene ne oldu?. 
- Esmer bir kaplan ... Yanaguna 

bir pen~e atti.. ama ne di~i kaplan bi
rader .. ne di~i kaplan... Beni ba~ 
bir kachnla bardan ~1karken gordii. 
'l'epesi atmi~.. yanagimdan yaralad.I 
beni.. ah bu kadmlar, beni par~hya
caklar ... 

Aradan on on be~ giin ge~ti. Mec
dinin y::magmdaki ~izik henliz iyi ol
niu~tu. Lakin bu sefer gozil ~i~mi~ti. 
Morarm1~ti: 

- Gene ne oldun Mecdicigim .. 
- Birak kard~ .. birak ... Bu ka-

dtnlar beni payla~anuyorlar _ bir ttir
lil payla~nnyorlar bunlar beni... 

- Hayrola? 
- Baksana gOziime ... 
- Sari pa.pagan mI gagaladt.. es-

rner difi kaplan rm penQeledi .. 
- Ne o, ne oteki.. bu seferki de 

bambai_;ka bir kumru... Kumral bir 
kumru .. 

- Kumrunun da kumral1 olur mu? 
- Olur i~ ... KurnraI kumru ama 

belfil1.. goziimli ooyle gagalach ~te ... 
- Birader sen de biitiin kadmlan 

~ileden ~1kanyorsun .. 
- Ne yaparsm karde~m... insan 

\liraz yala~1k11 olursa .. i~e bOyledir 
hall ... 

- Oyle. Me~hur sazdtir. Giizellik 
ba~ belAchr derler ... 

Bunu hem s0yliiyor, hem gilliiyor
dum. Allah i~in ne giizel adamch ya ..• 
Ne ise... · 

La.kin hakikaten merak ediyorduk .• 
bu kachnlarm bu i~i yapmalari boyle 
Mecdiyi otesinden berisinden yarala
Inalan igin onu ne kadar sevmeleri, 
lnskanma.Ian laz1mdl. 

Bu adarmn, bu diinyamn en ~irkin 
insanuun neresini scviyorlarch bilmem 
kL.. 

Bir gtin dostum Mecdiyi evinde zi-

yarete gittim. 
Hizmet~i beni 1~eri ald.I. Mecdiyi 

sordum: 
- Odasmda .. dedi .. biraz i~i var ga

liba .. 
Beni Mecdinin odasma biti~ik olan 

odaya aldl. Arada bir perdeli kap1 var· 
d.I. Perde birnz arahk kaldlgt igin i~e
riyi rniikemmel gorebiliyorduk. 

Dostum Mecdi aynamn kaqismda 
idi. Baktrm.. aman, aman, aman .• 
elinde bir jilet .. lakin bra!? olmuyor .• 
jileti yanagma yakl~tlrd.I, fakat 
korku ile ~ekti.. bir daha yakl~tirdl, 
bir daha ~ekti.. 

Ne oluyordu acaba? Nihayet Mecdi 
son bir cesaretle yanagim «earrrb 
diye Jresmez mi? Upuzun bir t;izgi... 

Kanlar f1~kmyor ... Eyvahlar olsun .• 
bu ~ocuk delirdi mi? 
~zdigi i;izginin yamna bir ~izgi 

daha ~izmez mi? 
Delirdi muhakkak delirdi bu og

lan ... 
Neredc ise: 

' - imdad .. diyc bagiracaktrm. 
Mecdi yarasuu mendille kapattt, 

odadan c;1kb. 
- Aman bittim! .. diyerek kendisini 

bir :i<oltuga attI.. 
- Ne yaptm .. ne oldu Meccli? diye 

so rd um .. 
- Ah karde~im.. bir dakika bana 

bir ~Y sorma .. 
- Meraktan ~thyacagun.. anlat 

yahu ... 
Menclilini yilzilnden ~ekti: 
- Bak halimc ... 
- Gordiim .. gordilm .. fena karuyor. 

' - Biraz evvel ba~a geldi bu hal. .. 
Yaralandnn.. -

- Sebep? 

- Kadm meselesi karde~ ... Diyo. 
rum sana benim Olilmtim .kadm yii
ztinden olacak ... 

Sesimi ~Ikarrnadun.. hayi·etie ona 
balayorum.. lzah etti: 

- Demin odama bir ~i pars geldi.. 
di~ pars derim sana.. gtizel ama, gil
zel oldugu kadar da k1skan~ ve bana 
tutgun .. ihtirash bir ispanyol kad1ru. 
Benim arkada~ile sev~tigimi duym~ .. 
gi.izeJ. bir arkad8.f1 var ... 

Diff pars ~ri girer girmez iistilme 
attld.I: «Sen kad:.nlan rnahv rm etmek 
istlyorsun be adam, dedi. c;antasm
dan bir jilet cikardl: 

- «Senin gi.izelllgini bir anda yok 
edecegim.> diyerek «carrrt carrrb yli
ziimii kesmez mi?. Bittim karde~im 

bittim .. 
Giilmemek iCin kendimi zor zaptet

tim: 
- Vah Mecdicigim, vah Mecdici-

gim, dedim .. 
0 muthi~ bir Don Juan tavrile ilave 

et ti: 
-Ne yapay1m .. glizellik ba~a beladrr. 
- Dogru karde~im.. giizellik ba~a 

belachr.. i~te boyle kadmlar insaru 
payla~arnaz .. 

- Oyle .. oyle! .. (Bir yildlz) 

• • 
KARA YELKENLi KADiRGA 

• Yazan: iSKENDER F. SERTELLt 

- Ali pa~amn ogUllarile benlm a
ram gergin degilcli ... Ben c;ok acll1Jll 
o zavaIWara. Bir tanesi .. - .. .. .. gozumun o-
nunde Yakaland1.. denize atl~ .. 
dalgalann arasmda c1rpllllrken Kap
tan pa~anm oglu oldugunu anlachlar .. 
Yakalayip arniral gemisine gotiirdiller. 
hndadma yet~emedim oglanm .. 

Kale muhaf1z1 Yunus reisten ayr1-
lacagi srrada: 

.-:- Bu rne~hur deniz kurdunun, 
'l'iirklerin eline esir diisen bir klz kar
de~i varnu~; dedi, ballk~tlarm anlati
~a gore, eger Soranzo k1z kardesini 
kurtaracak bir adam ~lkarsa ona Ar
~ipel hazinelerinden bir kucak dolusu 
altm verecekmi~. 

Yunus reis omuzunu silkerek gilldii: 
- inandm rn1 sen bu laflara? 
- Elbette inand.Im.. kayik~1lara 

bir ka~ kere soylemi~ Soranzo bunu. 
- inanma, goziirn.. sen onun soz

lerine inanma! Bu da Ttirkleri avla· 
rnak ic;in yeni bir tuzaktlr. Ben onun 
babasm1 da tarunm .. Venedigm ihti
yar ve hatin say1hr ~ovalyelerinden 
biridir.. ve Soranzodan ba~ka evlach 
J<>ktur. 

No. 72 • 

Navarin muhaf1z1, zaten duydugu 
zaman da ebernmiyet vermedigi bu 
s6zii daha fazla uzatmaga ltizum gor· 
medi. 

,, . 
- Yoh,m ac1k, yildlZlD parlak olsun 

aslarum! Bir dilegin varsa, kalkma
dan bana soyle! .. Su, ekmek, katik .. 
ne istersen hemen gemilere gondere-

yim. ~· a· hi 
- Donti~tc almm onlan. ""1m 1 C 

bir ~ye ihtiyac1m yok. 
¥¥'1-

Gece yarisma dogm limandan ayn
Iacaklardi. 

Yunus reis ak~'1.m ilstii geg vakit 
kaleden gemiye donmii~tli. Diger ge
milere de gece yanSI harcket edilece
gini fener i~aretlerile bilclinni~ti. 

Yunus reis Franc;eskamn yamna 
gitmeden Kara Ali ile kar1?1la~ti. 

Gemide Frangeskanm mevcudiye
tini Kara Alidcn ba~ka bilen yoktu. 

Kara Ali yava~t;a reisin yaruna so
kuldu: 

- Fran~eska sabahtanberi aghyor .. 
iki kere yanma gittim .. yernek goti.ir
diim .. ~arap verdim. Ne ycmegini ye-

AKf1AM 

Sofya mektuplar1 
(Ba~ tarafI 8 inci sahifede) 

c ... Mazideki cografya ve etnograf 
kavgalan yerine, ileride cografya ilim
lerimiz, iki milletin daha ziyade an
la~masma hizmet etmelid.ir.> 

Maarif nazm M4:aykof tarafmdan 
cUnion klilb» de murahhaslar i~in 
bir resmi kabul yap1ld1. Sofyamn Leh, 
c;ek ve Yugoslav el~ileri de merasimde 
haz1r bulundular. 

Kongre namm1, ~ekilen bir telgraf
la Berlinde bulunan Bulgar kra
h sel8.rnlanrm~tir. 

Kongre milnasebetile burada bir 
de Slav cografyasma dair bir 

sergi a~llnu~tir. Gazeteler kongre miina
sebetile hararetll makaleler yaziyor
lar. Kongre bitince, Slav murahhas
lari Bulgaristaru gezeceklerdir. 

EylUliin 12 sinde burada bir Slav 
doktorlan kongresi toplanacakbr. Bu
na, gene Yugoslavya, Lehistan, ~os
lovakya ve Bulgaristandan pek ~ok 
murahhas doktorlar i~tirak edecektir. 

Zora gazetesinin yazd1gma gore, 
eyluliin yirmi alt1s1 ile iki te~rinievvel 
arasmda Slav eczacllanndan rnilrek· 
ke b olmak iizere Sofyada u~iincu bir 
Slav kongresi toplanacaktrr. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu ak~am nobetqi eczaneler ~unladzr: 

f?i~li Osmanbeyde 1?ark merkez, Tak
sim: istiklal caddesinde Kemal Rebul, 
Beyoglu: Tiinelde Matkovic, Ytiksek
kaldl.rrmda Vinkopulo, Galata: Top
~ular caddesinde Merkez, Kas1rnp~a: 
Vaslf, Haskoy: Hal1c1oglunda Barbut, 
Eminonil: Ye~te Bensason, Heybe
liada: Toma.dis, Btiyiika.da: Merkez, 
Fatih: ismail Ha.kk:I, Karagiimrtik: 
Mehmed Arif, Baklrkoy: Hilfil, San
yer: Osman, Tarabye, Yenili:Oy, Rum
elihisan ve Emirgandaki eczaneler, 
Aksaray: Ziya Nuri, B~: Silley
man Rccep, Kadlkoy: Pazar yolunda 
Merkez, Modada Faik iskender, ttsku· 
da.r: Omer Kenan, Fener; Defterdarda 
Arif, Beyaz1d: Yeni LMell, Kii.~iikpa
zar: Hikmet Ce~l, Samatya: Koca
mustafapa~ada R1dvan, Alemdar: 
Qenberlit~ta Sun Rasim, f?eb.remini: 
Ahmed Ham.di. 

- ·~e1dyo ' 
24 Afustos Pazartesl 

tstanbul - 18: Senfonik musiki 
(pla.k), 19: Haberler, 19,15: Muhtelif 
plaklar, 20: Kernan ve viyolonsel so
lo (pla.k), 20,30: Stildyo orkestralan, 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajaDS1-
nm gazetelere mahstis havadis servi
si verilecektir. 

25 Agustos 936 Sau 

Istanbul: 18 Oda musikisi (plak), 
19 Haberler, 19,15 Muhtelit plaklar, . 
20 Gitar solo {plclk), 20,30 Sttidyo or
kestralan, 21,30 Son haberler, Saat 
22 den sonra Anadolu AjansllllI1 ga
zetelcre mallSUS ha vadis servisi verile
cektir. 

di; ne de ~ar!.l..b1ru i~ti. Ni~in agladlg1-
ru sordum. GOzlerimin i~ine ac1 ac1 
bakt1.. h1~klrarak: cBeni bogunuz .. 
beni Oldurtip denize atrmz .. ben ya~
mak istemiyorum! > diye bagird1. 

Yunus reis ·~~alarm~ti: 
- Sebebini sormadm m1? 
Dedi. Kara Ali ilave etti: 
- Sordum.. sadece deniz iistiinde 

harpten korktugunu soyledi. Kanh 
kavgalar gormege tahammillii yok
mu~. 

Yunus reis bu sozleri i~itince gilldii: 
- Haydi cantm .. a.lay etmi~ o se

ninle! Fran~eskarun gozleri kanh 
kavgalar gormege ah~1ktir ... Sen onu 
o kadar korkak bir kadm nu samyor
sun? 

- Peki ama .. ya goz ya~lan .. h1gk1-
nklan .. onlarn ne diyelim? 

- O eskiden de her ay ba~mda boy
le aglardi. tig dort gun sonra sinirleri 
dUzelirdi. Yann goreceksin ki bir ~eyi 
kalm1yacak .. 

- Giinleri saydlmz m1? 
- <;anakalledcn kalkbgumz gunu 

de sayarsak bugilI1 tam dordiincti giln
di.ir.. dedim ya, yann onu degi~mi~ 
goreceksin ! 

Yunus reis Kara Aliden aynbr ay
nlmaz kamarasma girdi. 
Fran~eska ba~1m yastigm arasma 

sokrnu~ .. yatagm iginde bir sarho~ gi
bi s1z1p kalmi?tl. 

Sahtfe 9 

B1ld1rc1n • • mevs1m1 

Aftl bayanlarmm bir arada 

'{Baf iarafl 5 incl sahifede) Nl~an yerinde kasketini yana eg· 
~ geng bir bayan ... Avc1 bayan Cerugu, ba~1, gozlerile uzaktan mil-

kemmel bir domuz .. iizerinde numa- mile .. silahnu kaldlrd1 .. ni{lan aldl. 
ralar var .. c7> numaradan domuzu Qinkodan domuz ka~1yor .. «paaaat .. > 
vurdunuz mu? Tam karrundan kur- ~inkodan domuzu tam burnunun 
~u yedi demektir .. 

istanbulun en maruf avcllan a~ 
miisabakasma girdiler. 

- B~ kuru~ bir sac;ma?.. di ye 
sa~alar sabld.I. AtI~ mti.sabakasma 
giren be.ya.nlar bal?lanna kasket ve 
beyaz cmiistemleke ~apkasl> giy
mi~ler ... 

~iNKODAN DOMUZ 

Nihayet at~ ba{)J.adi.. bir di.idtik se
si.. ipler c;ekildi, makaralar dondil ... 
Cfnkodan yalanc1 domuz alabildigine 
ka~maga b~l.arken avcll3.r silaha sa
nldilar .. 

Birisi vummadi nu uzaktan domu
zu .kontrol eden avc1 baginyor: 

- Balabana ... 
cBalabana.> cvuramadm>, Clska:. 

gibi bir kelime ~· .. 
Avellar c;ok pkaet insanlar... Me-

sell silAlu kaldmyor, ~ alacak ... 
Ondnde a~ birincisine verilecek bil
yiik kupa duran hakem heytine so-
ruyor: 

- Neresinden vurayun istersiniz .. 
kuyruktan mi?. Bumunun ucundan 
nu? .. 

Bazan ipleri, makarilar1 ~ekerek 
domuzu hareket ettiren zat biraz taz
la acele ediyor. domuz pek hlzh ~
mags. ba¥tyor. N~ a1an avci itiraz 
ediyor: 

- Yooook. olmaz .. olmaz ... Bizim 
domuz cok hlzb ko~uyor. Yav~t 
biraz ... 

At1c1llk ~piyonlugunu kazanmak 
icin domuzu tam can alacak yerin
den vurmak Iazim... Mesel~ ayakla
nndan, yahut ¢.4» numaradan yani 
hayvarun saclarmdan vurdunuz de
gil mi? .. Para etmiyor: 

- Domuz olrnedi ... diyorlar ... Bu 
ab~1 makbul saym1yorlar ... 

6yle yerinden vur::i.caksrmz ki ~in
kod:m yalanc1 domuz olecek .. burada 
insana beyaz abclhk kupasm1 oyle 
kolay kolay vermiyorlar ... 

Yunus reis yatagm kenarma otur
du: 

- Fran~eska ... Uyuyor musun? 
Franc;eska, Yunusun sesini duyma

d1. 
Yunus sevgilisinin s1rtm1 ok~1yarak 

soylendi: 
- Hala ge~medi mi bu hastahgm? .. 

Bak, gokyiizfi ne kadar aydmllk. Serin 
bir meltem insarun yiiziinii ok~uyor .. 
:iki saat sonra Navarinden kallnyo
ruz. Sen bOyle serin ve aydmhk gece
lerden ~ok ho~arurd.In eskiden! ~im
di neden ba~rm kaldmp baknuyorsun 
gokyiizilne? .. 
Fran~eska birdenbire ba~m1 kaldlr

ch .. ve o giine kadar gosterrnedigi sert 
bir ta virla: 

- Beni aldattm.. ha.Ia da aldah
yorsun ! - di ye bag1rdl - haniy:l) cennet 
gibi bir adaya gidecektik .. orada ses
siz ve kavgasiz ya~1yacakt1k? Halbuki 
sen kan, dogii~ pe~inde ko~uyorsun! 
Beni hi<; dil~ilnmtiyorsun! 

Yunus reis Fran~eskayi o giine ka
dar bu derece hm~m ve sinirli gorme
rni~ti.. gozlerini a~arak sevgilisinin 
yiizii.ne dikkatle bakti: 

- Sen, <;anakkaleden ~lktigmnz 

giindenberi ne kadar degi~tin, Fran
~eska! Adeta kamaramda ba~ka bir 
kadm varm19 gibi tereddiide dti~ilyo
rum. Seni k1~kirtan biri mi var yoksa 
bu gemide? Halbuki ben senin Kara 

ucundan vurdu. 
Dogrusu bayan Cemile bir c;ok ni· 

~anc1 erkeklere tai,; c;1kartrm~b. 

Domuz ka~arken ~1k bir av elbi· 
sesi giymi~ olan Gillhane hastanesl 
operatorii bay Murat yamndaki ba· 
yanlara: 

- Baylldlm ~u ~inko domuzun ka
~1~a.. bakuuz viicudunun hareketi· 
ne aynen sahici domuz gibi ka~1yor ... 

Birisi de: 

- Arnma enai domuzmu~L decll, 
ben boyle mutlaka vurulayim diY,e en 
az1h avcllann oniinde miitemadiyen 

gidip gellen enai domuz hig gorme
mi~tim ... 

Bigare t;inkodan domuz delik de~ik 
oldu. Oyle bil'hale geldi ki elek glbl 
bir ~ey ... 

Fakat av kopeklerinin halini gor· 
meli ... Ci!te sesini i~itir ~tmez atlh· 
yorlar. Nerede ise cinko domuzu 
lSlnp sahibine getirecekler. 

KARI KOCA AVCILAR 

Ati~ ge~ vakte kadar surdii. Bu es· 
nada avlannu~ kan kocalar vurduk· 

Ian hayvanlan ortalanna alnu~lar. 
L,te ~u kenarda bir tav~anm i~ini te
mizleyen gen~ bir bayan ... Oteki ta-

neticelenen bir eglenme giinfi ge~ire
rafta 12 Y8¥Ildaki ogullan da dahil 
oldugu halde ka.n, koca, kaynanadan 
miirekkep bir avc1 ailesi.. hepsi de si· 

IahlJ. b1lchrcllllan temizliyorlar ... 
Dtinkii avctlar bayrarm ~ok sami

rni, cok eglenceli oldu. Bir i;oklarmt 
da avcll1ga tei:;vik etti. Bayanlardan 
orada avcilar cemiyetine yaz1lanlar 
oldu. Zaten bu sefer bakt1m avc1lar 
cemiyetinin kadm azas1 son derecede 
~ogalmil?tI ... Mnhakkak ki avc1hga 
kar~1 ragbet gittikc;e arhyor. 

Zavalll b1ldrrcmlar, zanlh tav~n· 

Jar .. ba~larma gelecekler!nin acaba 
farkmdam1d1rlar!. 

Hikmet Feridun Es 

Alidcn ba~ka birile temas etmedigini 
samyorum. Eger gizliden gizliye ... 
Fran~eska Yunusun sozilnil kescrek 

ayru ~iddetle cevap verdi: 
- Lilzumsuz yere kimseden ~ilphe 

etmege kalkl~mal Ben, buraya kapan
d.Ig1m giindenberi senin ve Kara Ali· 
nin yilztinden ba~ka bir yiiz gorme
clim. Bu kamaraya ~eytanlar bile gir
mege korkar .. beni oyle bir zindanda 
hapsettin ki, etraf1 duvar yerine dal· 
galarla c;evrilmi~. Padi~ahm sarayda 
benim uzerime koydugu istibdat bas- 1 
kls1 meger tam manasile hiirriyctmi~ .... 
Kap1mda kilit yoktu.. ayag1mda zin- · 
cir yoktu .. pel'}imde cellad suratl1 hafi
yeler yoktu. Htinkar, i~ime bir korku 
salm1~ti. Oliim korkusu .. ve il?tc kilit, 
zincir, ve hafiyeden daha kuvvetliydi 
bu korku. f?imdi biltiin bunlarla saril
m1~ olmama ragmen i~imde Oltim kor
kusu yok. Oltimden korkuyorum .. fa
kat, bu oltimiin senden gelecegi i~in 
degil, denizden, bogu~madan, pe~~ 
de ko~tugun adamdan gelecegine ina
narak korkuyorum. 

Dagm1k sa~lanm toplad1: 
- Anladm m1 ~imdi neden meyu

sum .. ve ni!;in agllyorum? .. 
Yunus reis bu sozleri dcrin bir ~air 

kmhkla dinliyordu. 
Vaktile olfunden ve dogii:;;ten yilmt• 

yan bu kachn Qanakkaleden ~ikar <.;Ik• 
maz neden degi~mi~ti? (Arkas1 var). 



Sahlfe U 

Oslodaki arkeoloji kongresl 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

Kongre agustosun ikisinden doku
zuna kadar SUrmi.i~ Norve1;in cograf
ya ·re prchistuvanm gormegi hedef 
bilen resmi seyahatler aynca bir haf
taya yakm bir zaman alml~tlr. Kon
greye otuz yedi deviet veya hilkumet 
i~tirak etmi~ ve ancak yirmi ii!; tanesi 
resmi delcge gond~rebilmi~tir ki Tilr
kiye Cumhuriyeti iki murahhas1 ile bu 
devletler a1asmdadir. Kongreye i~ti
rak cdenlerin sayi51 be~zil bulmu~
tur. Kendisini temsil cttiren ilim mi.i
csscscleri ise yetmi~i ge9mi~tir. Tilr
kiyc delegeleri hem kultlir bakanhguu 
hem de uyesi bulunduklari cTiirk ta-
1ih kurumunu> temsil etmi~lerdir. 

Bern'de 1931 de te~ekktil etmi~ olan 
bu arsmlusal tarihden once ve on tarih 
bilgilcri kongresi ilk topJanbs1m 1932 
de Londrada yapm1~t1r. Tiirkiye Cum
huriyeti hem kongrenin kurulu~unda 
hem toplanllsmda delege' gondermi~ti. 

¢Tarihden once ve on tarih bilgileri 
ile bilhassa arkeoloji antropoloji et
nografya paleontoloji ve jeolojl folklur 
gibi dislplenlerin hepsini i<;ine alan 
kongrenin idare vc sevkini Conceil Per
ttnanent denen bir heyet i.istline alm1~
tir. 34 .>nillrtin dclegesinden meydana 
gelen konseyde TU1 kiye delegesi de 
vardir. Kongrenin i~lemesini konsey 
perrnenantta Norvei;;i temsil eden de
lcgeler ve yard1mcllarmdan mrydana 
gelen te{>kilat heyeti temin etmil?tir. 
Kongrc reisi, genel sekrcteri ve her 
seksiyon ii;;in bir sckreteri bulunmu~
tur Tarihden once ve on tarih bilgile
ri arasma gircn disiplenlerin her blri
si veyahud birbirlcri ile milnasebeti 
daha s1k1 ol~~larm blr ikisi namma 
olmak ilzere bu seksiyon mcydana ge
tirilmi~di. Norvei;;li ilim ve devlet adam
lan kongrenin muvaffak olmas1 i~in 
her tUrlu gayreti fedakarhg1 yapm1~lar
d1r. Bazzat kral vcliahdi kongreyi at;;m1~ 
kongre azalarm1 <;aya <;agirm1~ ve her 
biri ile ayn ay11 goril~mu.c;;tilr. Bir ta
rih profesorii olan hariciye vekilleri 
bilfiil kongrede call~m1~tir. Kadm 
erkek imiversiteliler muallimler, pro
fesbrler milzeciler i~lerin iyi yilriimesi 
it;;in seferber edilmi~lcrdir. Kongreye 
gelenler bbylece biiti.m Norvct;;i tam
mak imkamm da bulmu~lard1r. Kon
grenin ilmi ~ah~malan arasmda en 
milhim y~1i ~imal memleketlerine aid 
yeni tetkiklerin ke~iflerin tebligi tut
mustur. Uzak ~arka ~imali Afrika ile 
Ispanyaya aid olan tetkikler ke.c;;ifier 
bu:idan sonra gelmi~tir. Orta Asyaya 
aid tcbligler de onemllce olmu~tur. On 
Asyaya. Ege ve Akdeniz mmtakalanna 
aid tcbligler oldukcta nzd1. Ve on safta 
ingilizlerin mesaisi geliyor Amerika
hlarm, Frans1zlarmki ile Yunanhlann
ki onun ardmdan geliyordu. Balkan
lara aid :irn~brmalar vc incelemclcri 
Rumenlerle Bulgarlar temsil ettiler. 
Anadolunun prchistuvar ve protohis
tuvarma aid mesai isc Ti.irk delegele
rinin ur; kominikasyonu temsil cyle
mi~tir. 

Bu yilz yirmi sckizi bulan komini
kasyonun Avrupaya koydugu yeni ve
sikalar ycni hakikatler son derece mu
hlm id1. 

Asya ve Avrupada kavimlcrinin mu
hacerctlei·ine, onlarm birbirine vcrdi
gi ananc ve ) aphklan kar~hkll tesir-
1 re aid c;ok yeni vc esash kanantlcr 
ortaya c;1km1~t1r ki bunlarm nc~ri ile 
vc k1as1k kitaplarn ge<;mesi ile ~imdikl 
telakkilcrden bir k1smmm degi~ecegini 
bekliyebiliriz. 

Bu bilyuk ve chcmmiyetli ilim kay
na~asmda Ti.irkiyenln tuttugu yer bir 
cumle ile b1linci sm1f olmu~tur. Kon
grcnin delegelelimiz ve tebliglerine 
gosterdigi derin alaka her tahminin 
us tune !;lknn~br. 

Delegelerimizin ilim aieminc bu de
f er ::.unduklan hakikat cTUr tarihi ku
rumunun ge~en y1l Alaca Hl.iyi.ikte 
yaptig1 hafriyatta ke~f edllen eserlere 
yapt1g1 haf1iyatta ke~fcdilen eserler 
aid 1zahlardir. Kongre bunun i~in miln
has1ran TilrkJerc aid zaman ayirmI~, 
toplantmm ba~kanhg1 da genel Tilrk 
delegesine bU"akllm1~tir. 
Antropolojist olan ~evket Aziz Kansu, 
ilkm Alaca Hliylikte bulunan iskelet
lerin birisinin kafa tas1 iizcrindekl 
tetktkinin ve sonra truva orelleri ya
kmmds Kumtepedc yap1lan haf11yab
m1zla <;1kan iskeletlcre aid tetkikinin 
nehce mi bildirmi~tir. Frans1z antro-

polOJlStl Valc;as tsvi!;reli profesor Pittar
d" ~ e Ingiliz profesorlerinden Myres 
bu t bligler uzerinde soz alm1~. Bra
ki "fal irklarm daghk yerlerle mi.ina-

scbeti uzerine oldugu kada.r, pek az 
tanmnu~ Anadolu antropolojisine de 
1~1k veren neticenin ehemmiyetini te
barliz ettirmi~lerdir. Ti.irkiyeyi ve Tilrk 
antropolojisini alk1~lami~lardir. 

SSat 11 de soz alan arkeolog Remzl 
Uguz ank Alaca Hilyilk hafriyntmm 
tarihini, nas1l yap1ld1gm1, Ti.irk tarih 
kurumunun bu hnfliyat ve genel ola
rak bUttin hafriyatlar i.izerindeki esas-
11 roli.ini.i ortaya koyan bir k1sa b~lan
g1~tan sonra hafriyatm neticelerini 
anlatm1~tlr. Her toprak tabakasmm 
\'erdigi killtlir e.c;;yasmm tetkik ve tas
nifine bu izahat ve onlara aid projek
siyonlar tahmin edilmez bir alaka ve 
takdirle kar~1lailml~t1r. Tilrk arkeo 
Iojisini ve onun haf1iyatlannda kuI
land1g1 metotlan aydmlatan bu klS
mm ne dcrece lilzumlu oldugunu son
radan muhtelif milletlerln delegesin
den dinlenen noktai nazarlar isbat et
m~tir. 

S1ra hafriyatta bulunan mczarlarm 
ve ii;lerinde ele ge~en emsalslz hazine
lerin tetkik ve izahile Alaca Hoyiike 
aid bir muvakkat kronoloji kurulma
sma gelince toplant1da bulunanlarm 
alakas1 heyecan derecesini bulrnu~ saat 
on ikiyi gci;;mi9 ve resmen biltiin kon
gre kapanm1~ bulunmasma ragmen sa
lonu dolduran gilzidelerin ISrar ve ri
caslle arkeologumuz Remzi Uguz Ank 
izah ve tetkiklerine devam etmi~tir. 

Boylece umurniyetle delegelere aynl
rnas1 mutat olan ~eyrek saat ve en i;ok 
ya11m saat zamamn d1~mda Tilrk de
legesine iki saatlik bir zaman vcrnru,
tir. ki kongreler hayatmda hemen he
rnen gl>riilmemi~ bir muvaffakiyet ve 
istisnad1r. Bllhassa, bulunan e~ya ve 
eserlerin diger yerlerde bulunan ben· 
zerlerile mukayesesine aid bu kls1m 
ve kominikasyon iizerinde soz alan 
Fransa arkeologu Claud Cchaffer, 
Mrranda, ingiliz profesorlerinden Gor
don Childe Mallowan, Whutchlnson, 
Sean Oriovdain vc Myes, Bulgar pro
fesorii Filow, Avusturyall profesor Os, 
Mengihin. Kibnsll arkeolog Dik 
dios, Romanyah Dr. V. Domlt
rO.sU bilyi.ik bir heyecan ile yapllan 
kC!?iflerin ehemmiyetini ve Tilrk ar· 
keolojisinin yilksekligini birinci sm1f 
mevkii hurmetle anm1~lard1r. Hazir 
olan yi.iz elliyi ge~n ilim adamlanrun 
yerlerini terkedib Tiirk delegelerinin 
!;CVresini de alarak yaptlklan hareret
li tebrikler, alk1~lar sade bir section 
i~timai olan toplantiy1 en bliyilk genel 
bir toplantl ~ergevesini ~oktan gei;;en 
bir mazhariyete eri~tirmi~tir. Bilhassa 
bulunan C!?Yalara aid goril~melerimiz
le tesirlerinin men~eine ve kronoloji
ye aid gbrti~melcriµiiz hemen hemen 
tamamile dogru bulunm~tur. 

Dclegelerimizin kominikasyonlan 
kongre tarafmdan t;ikanlacak blr cllt
te yer alacaktir. Bundan ba-?ka ingil· 
tere, Almanya ve Fransanm tamnm~ 
bi.iylik mecmualarmm direktorleri 
delegelcrimizden yaz1lar rica etmi~ler
dir. 

Alimlcrimiz bu hususu bilhassa na· 
zari dikkate alacaklard1r. 

Turk tarih ve arkeolojisi i~in haki· 
ki bG.yG.k bir zafer olan bu kongre 
bilyilk bir scmpatl, dostluk dalgas1 a· 
rasmda bitmii;;tir. Gelecek kongrenin 
1940 da p~tede toplanmas1 karar al
tma ::i.Imm1~t1r. Ti.irkiyeye ve delegele
rlne gostcrdikleri alflka ve dostlugun 
dcrccesinc gore lngilizlcr, Frans1z1ar 
Isvi!;relller ve Finlandiya11lar on saf ~ 
ta gelmektedir. Dclegelcrimize isve~ i
lim aleminin hele profcsor Ax. Perason 
ve Upsale antropoloji cnstitilsilniin 
gosterdigi tezahilrat hfi.rmctle aml
maga deger. isve~ matbuat1 bu veslle 
ilc delegelerimizi s1k s1k ziyaret cderek 
onlann intibalarm1 ve resimlerini n~
retmi~lerdir. 

Norve~te ve hele istokholmdaki dev
let rnumessillerimizin Kopenhagdaki 
konsoloslarimlZln delegelerimize gos
tcrdikleri kolayhk ve dostluk her tilr
lii takdirlerin iistiindc kalm1~tir. De
legelerimiz ille istokholm sefirimizi 
saygilarla anmaktad1r. 

c Tlirk tarih kurumu> diln Dolma
baht;;ede yaptig1 toplanbda, ilmimizi 
dilnyanm bbilr ucunda zafcrlcrle tern
sil eden Dr. $evket Aziz Kansu ve ar
keolog Remzi Uguz Ank1 dlnlemi~ 
hararetle tebrik etmi~tir. 

Kurumun asb~kam bayan Afet ge
ne! srkreter profesor bay muzaffer, de
legelerimizin vazifeleri sonucunu ec
neb? dil alimlerinc verllen r;ay ziyafe
tini !}erefiendiren buyilk :;;e! Atatilrke 
arze~lerd.ir. 

Oil kurultay1 
bugiin toplan1yor 

(Ba~ taraf1 birinei sahifede) 
iNTiZAl\11 TEl\liN 

Tilrk dil kurumu genel sekreterligin-
den: · 

Bugiln ai;;1lacak olan p~uncii Ti.irk 
dil kurultaymm intizamm1 temin it;;in 
gelecck a.rkada~lardan ~u noktalara 
onem vcrilmcsini dilerim. 

1 - Ellerindc beyaz, wnbe, ye~il ve 
fotografh mavi kart bulunanlar ku
rultaym toplanacag1 on ~alona abna
caklard1r. Bu salon saat tam 13 de a<;1-
lacagmdan geli~ saatinln buna gore 
tanzim edilmcsi ve tam Qn dortte eel· 
se ac;;1lacagmdan on dorde on kala 
salonda yerlerini almalan rica olunur. 

2 - Ellerinde kirIIllZl kart bulunan
lar muayede salonunda radyo ile ku
rultay milzakerelerini dinleyecekler
dir. On salon ic;;in verilen kartlara go
re ~imdiki halde dinleyicilcrin bu sa
lona almmasma imkan goriilmemi~

ttr. 
3 - On salona giren arkada~lar 

kartlar1 ile birlikte gonderilen numa
rah biletlerle girilen knpmm sag ya
nmdaki dag-Itma yerine ugrayarak 
kendileri i~in ayrilan zarf ve paket
leri almahd1rlar. Dagitma yerinde nu
maralar yi.izer yilzcr aynlm1~br. Her
kes elindcki biletin numnrasma gore 
masalara ba~ vurmahdir. 

4 - Kendilerine ikinci kopye ola
rak verilen yahud her nc sebeple olur
sa olsun ka.rtlan ile birlikte numarall 
bilet almam1~ olan arkad~lann da
g1tma yerine gitmeyerek birinci gi.in 
toplanmasmm bitmesinden sonra ge
nel sekreterlige mliracaat etmeleri ri .. 
ca olunur. · 

BiRisct GUNUN PROGRA.1\11 
TUrk dil kurumu gene! sekreterli

ginden: 
Uc;;tincii dil kurultayi 24 agustos 

1936 pazartesi gi.inil saatJ.4 de Dolma
bahc;;e saraymm on salonunda ac;;J.la
caktir. 

Blrinci gilni.in ~ah~alan ~u sira l
ie yap1lacaktir. 

1 - istiklal mar~1 
2 - Kurum ba~kanmm a1;ma soy· 

levi 
3 - Kurutaya b~kan se~llnesl 
4 - Kurultay ba~kanmm soylevi 
5 - Kurultaya ikl ba~kan ve dort 

sekreter scc;;ilmesi 
6 - Tilrk tarih kurumunun soylevi 
7 - Kurum gcnel sekreterinin ikl 

yilhk ~ah~ma rnporu 
8 - Kurultay komisyonlannm se-

i;iml 
Bu ~ll~malar tamamlandlktan son· 

ra vakit kallrsa kurultaya sunulan 
tezlerln okunmasma ba~lanacak ve 
ilk olarak kurum i.iyelerinden Eski
~eh1r saylavi profesor Yusu! Ziya Ozer 
tezinin okuyacakt1r. 

M. Bek Gdyniaya gitti 
Var~ova 23 (A.A.) -Dll? bakaru Bek 

bir kac;; gtin istirahat etmek iizere 
Ggdyniaya gitmi~tir. 

/AYO~ VELOUTA 
TUVALET iCiN . . . . 

• CAFER FAHRI 
eserle rinden 

n1n 

YENt HARFLERLE 
San.f ve Polia kopegi 60 
Tavuk hastahklan 25 
Tavuklan ~ok yumurtlatm-1c 
i~n ne yedirmeli} 25 
Ne z.aman civciv ~ikarmali> 5 
Tavuk!;ulukta muvaffakiyetin 
tnrn '? 25 
Tavuk~uluktan nas1l para 
kazamltr'? 25 
Na..s1l tavuk~uluk yap1lmahdir'? 25 

F.sKt HARFLERLE 
Mufassal yeni tavuk~uluk 
Ke~i beslcmek usulii 
Av vc salon kopekleri 

Sabf yeri: 1KBAL 

100 
25 
25 

kitabevi 

I 
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Tiirk Maarif Cemiyeti 

Bursa K1z Lisesi 
( Y at1, Giindiiz ) 

20 Agustostan itibaren kay1t muamelesine batlanacakttr. Y1l· 

hk yatI iicreti 185 giindiiz iicreti 35 lirad1r. Memur, kardet ~o

cuklara ayrica tenzilat yapahr. Bu y1l fen k1sm1 da a~1lacakttr. 

Lisenin resmi liselere muadeleti Kiiltiir Ba'kanhgmca tasdik 

edilmitir. Beher sm1fa 40 talebedenfazla ahnm1yacagmdan gerek 

eski talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde Hae 

direktorliigiine miiracaatlart. (SS) 

Tiirk Hava Kurumu Sat1nalma 
Komisyonundan : 

1937 Y1lhat1 Piyangoau i~in 150,000 el 10,000 duvar plant ile 10000 
resimli afit baatir1lacakbr. 

A~1k ekailtme ile 27 /8/936 Pertembe giinil miinakasa11 1aat 15 te 
yap1lacakhr. lstekli olanlar1n tartnamesini gonnek iizere Piyan10 
Direktorliigii muha1ebesine miiracaatlar1. (514) 

Tiirkiye Cumhuriyeti Uyu§turucu 
Maddeler inhisar1ndan : 

1 - 935 sensi mahsuliinden idaremiz depolarma mevdu olup ol
baptaki karar mucibince miibayaa11 yap1lmakta olan drogist afyon
larmm tablil ve teslim muamelesini ikmal ederek bedelini tahsil 
etmemit olanlar1n 1/9/936 salt giinii aktamma kadar ldaremize 
miiracaatla muamelelerini inta~ etmeleri ve paralar1m almalar1 lii
zumu ilan olunur. 

2 - lbracabm1za iftirik etmek iizere muvaf akatname imzahya· 
rak 934 ve daba evvelki aeneler mahsulii drogist afyonlaT1n1 mani
piile ettirenlerin 1/9/936 sah giinii alqamma kadar idaremize mii· 
racaatla bittahlil te1bit edilen morf in dereceleri hakkmda mutab1k 
kalmalar1 laz1md1r. Aksi halde resen tahakkuk ettirilecek heaap
lari iizerinden makbuzlar1 tanzim edilecektir. (611) 

Uluk1~la kaymakaml1g1ndan: 
Ulukitlada yap1lacak (92) g~men evinin kapah zarfla 27 /7 /936 da 

yap1lan eltsiltmeaine talip ~tkmad1i1ndan 2B/8/936 giiniinde pazarhkla 
ihalesi tekarriir etmittir. Ketif ve planlar1 goriilmek iizere kaza ma· 
kam1na miiracaat edilmeri ilan olunur. (508) 

I . I Istanbul beledlyesl lllnlar1 I • I 
OI~ii sahiplerinin nazan dikkatleine : 

Istanbul belediyesinin 936 ienesine aid ol~iilerin muayenesi 31/Agus
tos aktam1 sona erecektir. Miiddeti i~inde ayar memurluklarmda ol~ii
lerini muayene ettirip damgalatt1rm1yanlar hakJunda kanuni takibat 
yap1lacag1 ilan olunur. (B.) (612) 

Kad1koy Sen Jozef Lisesl 
~irektorliigii, yeni ders senesi 10/9/936 tarihinde ba§hyacagm1 ve 

kay1d ve kabul muamelesi pazartesiden ba~ka, hergiin saat 9 dan 12 
vc 14 ten 18 e kadar yap1lacag1m ihbar eder. Ilk tahsili bitirmi~ olaQ 

talebeyi ihzari s1mfma kabul edecektir. _____ .. 

Turk Hava Kurumu 

BliyUk Piyangosu 
I 

'lmdlye kadar blnlerce k1$1YI 
zengln etmlftlr 

5. ci Ke~ide 11 Eyliil 936 dad1r. 

Biiyiik ikramif e: · 35.000 Lirad1r 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikafat vardir. 

Motorlii vas1talar 
Adnan Halat Ta~p1.nar 

Otomobil kullananlara ve ~forle

re motor i~lerinde t;;ah~nlara laz1m bir 

kltabd1r. Kit.abc1lardan araym1z. 
Tevzi yerleri: istanbul Kanaat Ki

tabevi, Beyoglu Ha~et Kitabevi. 

Fatih Askerlik ~ubesi ba~kanllgmdan: 
~ubcrnize rnensup 331 dogumlular 

ile muameleye tabl ve tam ehliyetna
melilerin 1 Eyliil 936 da hazirhk k1ta· 
sma sevk edileceklerinden Agustosun 
31 inci gi.ini.i ~ubede hazrr bulunma
lar1 ilan olunur. 

Dr. AHMED ASIM ONUR 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

Y atak iicretleri 2 liradan itiba· 
ren.. 

3 iindi 11D1fda ameliyat iicreti 
ahnmu. 

Doimn ve kadan ameliyatlarile 
fabk, apandisit, basur ve diier 
ameliyeler i~in ~ok ebven husuai 
fiatler. Ortakoy tramvay yolu Mu· 
allim Naci cad. 11 l . 115 

'.felefon - 42221 



24 Agustos 1936 

tcan~lnavlan ear East Agecny 
Galatn Tahir han 3 ilncii kat 

Tel: 44991-2-3 

Svenska Orient Linien Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzig, 
Cdynia Copenhasr Abo Rcval ve biitiln 
Baltik limanlar ~rk ve Karadeniz batli· 
ca Umanlan araainda 15 ar\inde bir azi· 
ID.ct Ye avdet iPn muntazam po.talar. 

Cdynia • Dantzig • GothenbuTB ye 
Oalodan heklcncn vapurlar. -

NORDLAND vapuru 20 agustosa 
dogru. 
~D vapuru 21 agustosa dogru 
BlRKALAND vapuru 31 agustosa 

dogru. 
Yak1nda latanbuldan Hamburg Roter• 

~am : Kopenhag, Gd(ynja Gothenberg, 
.'.llltzig • Stokholm, ve Oslo limanlan 

i~n hareket edecck vnpurlar.' 

NORDLAND vapuru 21 agustosa 
dogru. 

ERLAND vapuru 22 agustosa dogru 
BlRKALAND vapuru 30 agustosa 

dogru. 

F'ula ~failat i~in Galata' da Tahir ban 
3 iincii katta kiun acentaltgma miiracaat. 

Tel: 44991-2-3 

DABKOVI~ VE $1. vapur acentua 
SCHULDT ORIENT LINE 

A V?Upa ile $ark limanlan arasmda 
munhuam poata 

ROTTERDAM, HAMBURG .... 
A~.VERS i~in yak1nda Istanbul ve lz. 
111.ir den harcket cdccck vapur: 

16-18 Agustosa dogru limamm1za 
rnuvasalah beklcnilcn 

TROYBURG vapuru 25-27 agustosa 
dogru Karadenizden avdetlc Avrupa li
lllanlan i~in Cfyn tahmil edcccktir. 

Tafa.ilat i~in Galatada Frcnkyan ha· 
ntnda 3 ncii katta Dabkovitch 'Y• 

~T .. rekAs1 vapur acentahgma miiracaat. 
cl. '44708/7. 41200. 40604 

JUVANTIN KANZUK 
SAC BOY ALARI 

Kumral ve liyah olarak sablt 
ve tahii renk verir. Ter ve yUtan• 
lllalda ~1lcmaz. Y egine zararalZ ve 
bln1nm1' 11hhi aa~ boyu1dir. 
lNCtUz KANZUK ECZANF.Sl 

Beyoglu • latanbul 

Istanbul Harici Askeri 
Kitaab llanlan 

Muhtelif yerlerde yapbr1lacak 
olan 14 Yer alti tanklar1 kapah 
~arfla ekailtmeye konmuftur. Bu 
lDfaatin kefif bedeli 144959 lira 
.76 kuruttur. Uk inan~ paras1 8497 

lira SO kuru1tur. lhaleai 26/8/936 
~artamba giinii saat 15 tedir. Bu 
lDfaata aid kefifname pro. .d .. , JC, I a-
ll ve fenni ~artname vesair evrak 

Sizde 
• 
I~ 

Banka
s1nd n 

Bir kumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu tarihtc 

birikmi§ 
bir ~ok 

paran1z olur. 

Maliye Vekiletinden: 
J°eslim 150X80 140X70 120X65 Dos ya Yekun Tahmin Muvakkat 
edilecek .Yazihane . )"az1hane Yazi Kiitiiphane Dolab1 Bedelleri Tcminatlar1 
mahalleri Ad et Ad et Ma1a11 Ad et Ad et Ad et Lira. Kr. Lira. Kr. 

Ad et 
Ankara 5 13 157 57 115 347 10312 774 
lt.tanbul 18 81 491 194 368 

. 
1152 36722 20 2755 

Izmir 8 58 295 55 180 596 17996 1350 
l~el 6 36 201 47 133 423 16505 1238 

1 - Yukanda tealim edilecek mahalleryile miktarlari ve her birinin muhammen bedel Ye minrakkat 
teminatlar1 yaz1h bet omekte yaz1hane vetaire ayn ayn, dort tartname ve kapah zarf uauliyle eksilbneye 
konulmuttur. 

2 - Ankarada teslim edileceklerin ekailtmesi 3/9/1936 pertiembe giinii, lstanbulda teslim edilecekler 
4/9/1936 cuma giinii, lzmirde teslim edilecekler 7 /9/1936 pazarteai giinii, l~elde t~lim edileceklerin de 
8/9/1936 aah giinii aaat onbette Vekalet Levaz1m Miidiirliigiinde toplanan eksiltme komisyonu taraf1ndan 
yap1lacakt1r . 

3 - ~artname ve reaimler p~ras1z clarak Levaz1m Miidiirliigiile latanbdda Dolmabah~ede Maliye evralu 
matbua anban Memurlugundan ve Izmir ve l~el D~fterdarhklarmdan nhnabilir. 

4 - 1stekliler 2490 aay1h kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h bdgelcr ve yukar1da yaz1li muvak
kat teminat makbuz veya banka kef a let melctuplariyle birlikte kanunun tarifoh ve tartnamedeki teraitc 
temamen uygun ve noksans1z olarak ynzacaklan teklif mektuplanm havi kapah zarflari ihale aaatlerin-750 kurut muk~bilinde M M V 

kaleti sahnalma kom· · · d e-1syonun an 
ahmr. Eksiltmeye gireceklerin 249Q ---------------------------------------------

;a~ih kanunun 2 ve 3 iincii madde .. Ankara Tecim lisesi direktorliigiinden: 

den birer aaat evvel komisyon reisine venneleri. (460) (438) 

l~~1nde yaz1h bclgelerle Baymdu- Ankara Tec1·m 11·ses1·n1·n 
1& Bakanhgmdan ahnacak fenni 

ehliyetnamelerle birlikte idari tart- 1 - Orta kumm1n birinci 1in1fma ilk mektep mezunlar1 ahmr. 
nainesinde istenen ve hehemehal 2 - Lise k11m1na orta tedm okullar1 mezunlar1 ahmr. 
mecburi olan veaikalarla teminat 3 - Namzet talebe kayd1 i~in 20/ Aguatos/936 per9embe giiniinden 
Ve teklif mektupl r1n1 ihale aaa- 29/ Agustos/936 cumartesi giiniine kadar aaat 10-12 ve 14-16 arasmda 
atindcn en az bir saat evveline ka- me:ktep idaresine miiracaat edilmelidir. 
dar Ankarada M.M. Vekaleti Sa- 4 _ Birinci ve ikinci devre Eyliil mezuniyet imtihanlari ile aimflar 
bnalma komisyonuna vermeleri. ikmal imtihanlarma 2/Eyliil/936 dan 9/Eyliil/936 ya kadar devam 

(170) (4491) edilecektir. (509) (516) 

.-•SATILIK 
81 tilp, 70 beygir kuvvetinde, 140 'W 
:rnetroluk mesafeyi lSltJr milkemel 
bir haldc Babcock ve Wilcox mat
ka kazanlar, kazanda i:;inan suyu 
temizlemeye yarayan silzge~. gii 1-

de 1000 kilo yiln vcya pamuk ku
rutan Fricdr Haas marka kurut
ma makinas1 sat1llktir. istanbul 155 
P<>sta kutusu ndresine yazllmasi. 

M kine ve Tezgah Ahnacak 
Araba irnnline, makkap, paftn ve erkck imaline, cge irnaline mah

sus modern t.ezgtih ve tertibat viicudn getiren Avrupa ve Amerika mil
esscsclcrinin buradaki vekilleri ile tan~mak ve tczguh nlrnak isUyoruz. 
Alakndnrlann hirer mektupln hangi bran~ aid fabrikasyon tezgnhl 
vctertibati tcslim edebileceklerini (Faba) riimuzile fstnnbul 176 No. 
post.a kutusu ndresine gondermeleri. 

Ahmz. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra alm1rsa : 

HAZIMSIZLl(lf, MIDE EK~ILIK 
ve yanmalnnru giderir. A~zdaki tats1zl1A-1 
ve kokuyu izale eder. ~i§esi 75ve120 kuru~ 

D«;.Posu : Y enipostane arkas1e 
At;irefendi sokak No. 47. 

Sahifc 11 

Bu cazip tecrObeyi yap1rnz 

PUDRALARI 
Di~lerinizle eziniz. 

Milyonlarca kadm bu tecriibeyl 
yapmca hayran kalnu~lardir. Zi
ra; Ekseriya yiizdeki siyah nokta
lart a~ mesameler ve her nevi 
gayri saf maddeler, tane tane 
olmu~ adi bir pudradan ileri gel
digini biliY,orlar. Filhakika, bazi 
pudralar parmaklar arasmda tu
tulunca kadife gibi yumu~k gO
rilnilrse de hakikattc kls1m k1sim 
taneli ve sert olur. Bunlar, gozii
niizden ka~abilir. Fakat di~leri
nizle peB:fila hissedebllirsiniz. Bir 
par~ pudra altp di~eriniz ara
Slllda eziniz ~ayet ctiz1 bir tane
llk olsa derhal hissedersinlz. ~im
di de bu tecrilbeyi havalandml
m1~ yegfme pudra olan Tokalon 
pudrasile yap1ruz. Bu pudra yent 
ve imtiyazll bir usul dairesinde 
istihsal edilerek evvelkinden on 
defa daha ince ve daha hafif ktl
maktad1r ve binaenaleyh cildi 
nazik mesamelerini tahri~ eden 
tanelere tesadiif edilemez. Bu gi
bi taneli pudralardan saklmmz. 
ve yalmz havalandmlm1~ ve ga
rantili yegfme pudra olan Toka· 
Jon pudras1m kullammz. Terki
binde krem kopiigu bulundugu 
cihetle clldde uzun muddet sabit 
kalir ve arbk parlayan burunla
ra nihayct verilmi~tir. Ve s1k s1l< 

pudralanmaga ihtiya~ kalmam1~tJ.r. 

Miibalagah sozlcr ve rakam
lnr h~ goriinebilir, ancak 

mukayese terazisinl clden 
b1rakmamal1d1r. 

KREM PERTEV 
i~in buna liizum yoktur. O 
~ohretine daima saclJk kalnu~ 
ve iyi bir kremden bcklenen 
taide daima mi.isbct cevap 
vermi~tir . 

ROMAT1ZMA 

LUMBAGO 

SIYATlK 

TES KIN 

ve izale eder, 

Her eczanede araym1z. 

c;antalar - Eldivenler 
ve onimcek ag1 inceliginde 

CORAPLAR 
satl~mda mOtehasss1s 
Biitlin Bayanlarm Magazas1 

1stiklal caddesi, Hacopulo pasaj1 
karlj1smda No. 283 

BA A 
En gi.ic bcgenenleri bile rnemnun eder. 

Miikemrnel cins • Mutedil fiat 



Sa.hi.f e U AK$AM 

Mevslml gel di 

TORK. ANTRASiTi 
Sabt yerleri: 

Maden kBmtlrtl itlerl '1' • .L '· 
Bala9ekap1 Tat Ban 8 ao1 kat, TeL 81198 
TtlrldJ'e t1 Bankasi Galata 'ullesl, 'l'el. 44880 
Adapa•an Tl.rk Tioaret Bankasi, 
Bah9ekap1 Ta1 Ban, 'l'eL 22971 • 22042 

Ana - Ilk· Orta • Lise - Tam devre 

GOndOz 
yat1 

Okulumuz her zaman gordii~ tevecciih ve ratbet ilzerine Uk smiflardan ltibaren yabanca dll tedrisabru yenl blr 
te~kilAtla kuvvetiendirmistir. K1zlar k1sm1 ayn bir dairedir. Mektebin hususl otobiislerile nehari talebe hergiin evlerinden 

aldmhr. lsteyenlere tarifname gonderilir. Kay1t i~ln hergiin saat 10 dan 16 ya kadar Direktorliite milracaat 

edilmelidir. Telefon: 20530 

Maliye Vekiletinden: 
if e.lim edilecek Koltuk Sand.al ya ~ahmin bedellerj Mu~akkat teminatlari 
maballeri Ad et Ad et Lira Lira . 
Ankara 37. 349 r. 

fstanbul 270 1116 9147. ~· 
Izmir 30 621' , I 

f~el 60 374 

m -2460 

1 -Yukar1da teslim edilecek mahallerile miktarlari ve mecmuuuu .. muh'ammen bedel ve muvakkat 
leminah yaz1b hazaran taklidi koltuk ve aandalya kapah zarf usuliyle feksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltmesi 9/9/936 ~artamb·a giinil aaat onbette Yeki.let Levazim Miidiirliigunde toplanan ekailtme 
komisyonu taraf1ndau yapdacaktir. 

I - ~artname ve reaimler para11z olarak Levazun Miidiirliigunden ve lstanbulda Dolmabah~ede Ma
liye evrak1 matbu anban memurluiundan ahnabilir. 

4 - Jatekliler 2490 aayih kanunun 2 ve 3 iincil maddelerindo yazib bel1eler ve yukar1da yaz1h muvak
kat teminat makbuz veya banka kef alet mektuplariylo birlikte kanunun tarif ab ve tartnamedeki ter~i
tine temamen uygun ve noksana1z olarak yazacaklari teklif mektuplarian1 Lavi kapah zarflarin1 ihale eaa· 
tinden hir aaat evvel komiayon reiai~ vermeleri. ( 469)" ( 437) ' 

0 

KUM BARA BIRE, 
lOOO 

TAR LAD IR 

... ---
• _ , . ·" •. lu.. . - . . -, -·-

/ ....... 

HAS 
~ 

tnce, hassas kadmlann en 
bftytlk zevkleridir. Beyaz, Ra-
~ 1·2 Pembe 1-2, Okr, 1-2 
renklert vardlr. Tilrklyeda 
pudra ve itrlyatta en ziyade 
muvattak olan ve be~enllen 
Hasan pudralanrun taklldle
rinden salnnm1z ve Hasan 

· markasma ve ismine dikkat 
ediniz. 

HASAN T~ PUDRASI 
20-SO kul'Uftur. Hasan Cocwr 

\ 
pudraSJ. kutu 20, paket 10 ku· ' 

ru.,tur. Hasan Talk pudras1 y~ · ;/ 
nm kiloluk kutu 40 ~tur. 

24 Agustos 1936 

HASAN 
RUJ VE 

ALLIKLARI 
Fransada Koti ve Am&
rikada Mi~l ne ise Tiir
kiyede ruj ve alllk an
cak HASAN markas1d.lr. 
Kadmlann ve giizellerin 
hayati istekleridir. sa

blt, a~k ve orta ve koyu reklerl Yard1r. Ruj 60 alhk 35 kuru~tur. 
Hasan deposu: iS'l'ANBUL, ANKARA, BEYO(iLU. 

VENUS ESANSLARI 
Parfiimori aleminin ~escr~dirler. Kf
bar halkm aradlgi en ince koku zevki

ni tatmln eden 

VENOS. Esanslann1a. 
bir zerresi oyle ~i!(ekler alemidir kl 

i!tine giren b~r daha ore.dan 
!tlkmak istemez. 

Mevcut ve ycni !tikan esanslann 
1simleri: 

Flor Doryan, Lorigan, Roz Doryan, 
Rev Dor, Tango, Divinya, Istanbul 
gecesi, Bogazi~i, Madia, Buket, EZN, 
~ipr, Royal, Senk Flor, Qanel, l\li~iko, 
Milfior, Kelkoflor, FIOr Damur, Mika
do Pari, Suar Do Pari, Narsis Dag ~l
~egi, Gill, Mene~e, Yasemin, Siinbiil, 
Zanbak, Fulya, Miige, Heliotrop, Ha· 
mmeli, ~ebboy, Unutma Deni ve saitt .• 

Deposu: Nureddin Evliya zade kim
yevi ecza 3.lat ve itriyat ticarethanesl, 
istanbul, Bah~ekap1. 

N 2700 92 Erzurum havasa - Karla DaA-lan Karanbk Basb 
r. Siverek ~arklSI - c;UBUCU ASMA Y ARIM 

BAY H. FAHRI 
N 270091 Rast gazel kanun Ue - Gl>YNOMO A.SKA SALAN 

r. Saba gazel keman ile - KALBIMDE Y ASAR 
Sat1,a ~1km1~t1r. 

Fazla izahat i~in 12 ve 13 numarah ilave kataloklanmm bayilerden isteyfniz. 

8ayan ____ _ 

MU ALLA 
DIN<; SES' i 

Her ak~am 
KU~UK 

eiftlik Park1nda 
dinleyiniz. 

Bu ak~am muhte$em 

SONNET DOGONO 
• Zengin pro~ram, sonsuz siirprizler. 

-- Telefon: 41992 __ .. 

j 
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Sahibl Necmeddin Sadak Vmumi nC¥tyat miidilrii: Enis TU 
Akpm mailNlaa 


