
lspanyada ik i taraf 

da diger tara f1 bitik 

bir halde gosteriyor 

Yunanistanda orfi 

idare ilan edildi, Mec

lis dag1t1ld1, 
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lspanya vekagiinin akisleri 

Devletler aras1nda mii
him filcir ihtiliflar1 var 
Almanya ve ltalya Sovyet Rusyay1, Sovyet 

Rusya bu iki hiikumeti ittiham ediyor, Sovyetler 
birliginin her taraf1nda mitingler yap1hyor 

Paris 5 (Ak~am.) - !spanya vaziye
tinden dogan endi~eler devam ediyor. 
Dev!E:tler arasmdaki fikir ihtilafmm. 
vahim bir ~ekil almasmdan korkulu
yor. Almanya ve :ttalya, Sovyet Rus
yanm :tspanya vekayiinde parmagi ol
dugunu iddia ederek buna kar~ ted
bir ahnmasm1 istiyorlar. 

Sovyet Rusya ise Almanya ile ital
yanm ispanyol fa~istierini te~vik ve 
bunlara yarchm ettiklerini ileri silre
rek bu vaziyetin onii almmasm1 isti
yor. 

F.cans1z gazeteleri yazd1g1 makaleler
de ~ok dikkatli hareket ederek Avrupa 
sulhiinii tehlikeye dii~fuecek hareket
lerden sakirulmasllll tavsiye ediyorlar. 

Gazeteler bununla beraber Akdeniz va
ziyetini de goz onunde bulundurmak 
rn.zim geldigini soyliiyorlar. 

iNGiLTEREN1N CEVABI 
Paris 5 (A.A.) - Fransiz siyasi ma

hafili, Frans1z notasmda ingiterenin 
ver~ oldugu cevab1 memnuniyet
le telakki etmektedirler. Klsa olan 
bu inglliz cevab1, i;abuk bir anla~ma
Yl temenni ctmekte ve Fransa, ingll
tere, italya, Almanya ve Portekiz ara
smda diplomatik yolla viicuda geti
rilmesi fikrinde bulunmaktadrr. 

Londra 5 (A.A.) - ispanya i~leri
ne ademi mildahale hakkmdaki Fran
siz notasma verdigi cevapta, ingiliz 

[Devami 4 ncil sahifede] 

Biitiin Yunanistanda 
I 

Orfi idare iliii edildi 
Meclis dag1t1ld1, yeni se~imin ne 

zaman yap1lacagi belli degil 
Ba~vekil, komunistlerin c1karmak istedikleri 

karr~1khklara pnlemek icin bu tedbirlerin 
ahnd1g1n1 soyluyor 

Atina 5 - Hi.ikfunet, amele ile m\is. 
tahdemin tarafmdan Atina ve Pirede 
llan edilen 24 saatlik umumi grevden 
istifade ile komiinisitlerin bir takun 
kan~1khklar ~1karacaklanru haber al
nu~ ve memleketin siikUn. ve huzurunu 
korumak ic;in krala fevkalade tedbir a
lmmasm1, orfi idare ilarum ve mebu
san meclisnin feshedilmesini teklif et
rni~tir. Kral, kabinenin bu tekliflerini 
kabul ederek idarei orfiye ilaru ve mec
lisin feshi emirnamelerini imzalann11-
tir. Meclisin feshi emirnamesinde, ye
ni intihabatm yap1lacag1 tarihl: tasrih 
edilmemi~tir. 

Ba~vekil M. Metaksas bu hususta 
~u beyanatta bulunmu~tur: 

«- Hiikumet komilnisitlerin gzkar
mak istedikleri kan$ikliklan menet
mek iqin bu tedbirlere ba~ vurmaga 
mecbur olmu$tur. Emirnamede yenl 
intihabat tarihi tayin edilmemi~tir. 

Hukflmet, mii.nasip g0recegi yakin bir 
zamanda intihabat tarihini tesbit e
decektir. Memlekette normal hayat 
devam ediyor. » 

Biitiin nezaretler, resm.i daire, posta 
telgraf, ve telefon binalari askerin ve 
polisin muhafazas1 altmdadlr. Hiikft
:rnet sii.kun ve asayi¢ muhafaza etmek 
i~ fevkaladeden tedbirler alIIUi;;tir. 

Yunan bqveldll M. Metaksas 

Atina ve Pirede de umumt grev yiiziln
den biitiln hajat durmu~tur. Yevml 
gazetler, mfuettiplerinin ve makinist-

[ Devam& 4 ncu sahifede] 

Reisicumur Atatilrk di.in Floryada deniz sporlanna devam e~lerdir. ~tatilrk bir miiddet denizde sandalla 
gezmi~ler ve kilrek ~ekrni~lerdir. Bu Strada Florya plc'.\jmda banyo yapan kadm, erkek kalabahk bir halk co~ 
tezahfuatta bulum~tur. Yukandaki resimlerde Atatilrk sandalla.• gezerken ve halkln co~kun tezahiirat1 goriiniiyor. 

Bir radgo umum 
miidiirliigii 
kurulugor 

Miidiirliik radyonun en 
iicra koylere kadar 
tamimine ~h1acak 

Ankara 5 (Telefonla) - Radyo ~· 
lerlnin devletle~irilmesi it;in posta 
ve telgraf umum miidilrii B. Nazifin 

b~kanhgz altmda toplanan komisyon 
bir proje hazirlamI~tn'. 

Mukavele mi.iddeti bitm~ olan }]:s
tanbul ve Ankara radyolan posta ve 
telgraf idaresince 7 eyliUde devir 
almacakt1r. 

Diger taraftan nafia vekaletine 
bagh bir radya umum mi.idi.irl\i~u te~
kil edilecektir. Radyonun memleketi
mizln en iicra koylerine kadar ta
ammfuni.i bu mi.idiirliigiin csas vazi
fesi olacaktir. 

Gerek bu umum mildilrliigiln te~
kllAb, gerek radyo giimrilk resimle
rinin indirilmesi i~in hazirlanmakta 
olan kanun lAyihaSl meclisin toplan
tlSlila yeti~tirilecektir. 

Nafia vekilinin Karadeniz 
havalisinde tefti~ seyahati 
Ankara 5 (Telefon) - Naf1a ve

kill B. All Qetinkaya Karadeniz ha
valisinde naf1a ~lerini tefti~ i~in bu 
sabah Samsuna mtiteveccihen hare
ket etmi~tir. 

Vekllin teft~ s_eyahatl 15 giln ka
dar siirecektir, 

Habe$istanda harp 
yeniden ba$lad1 

Ras· lmru 60 bin ki~ilik bir 
ordu vUcuda getirdi 

Portsaid 5 (A.A.) - Reuter ajans1-
run muhabirinin salAhiyettar bir mem
badan ald1gi bir habere gore, Habe¢.s
tarun sablk ~imali garbi cephesi ku
mandaru Ras imru, altIIU~ bin ki~ilik 
bir ordu viicude getlrmi~tir. Ras, kirk 
bln muharipten mi.iteliekkil bir kuv
vetin b~mda oldugu halde ~ark istika, 
metinden Dessie ve Adis-Ababa 1izeri· 

ne yilriimekte olup 1talyanlarm bir ta
lrun ileri mevzilerine hiicum ve bu 
mevzilerl tahrip etmi~ oldugu soylen
mektedir. 

Gorey! kendilerine istinatkah yap
nu~ olan Habe~ kuvvetleri, Ras Kas-
sarun oglu Dejasmatch Aberiarun ku
mandas1 altmda Adis-Ababaya kar~ 

(Devanu 4 iincu sahifede) 

Boiazlar rejimi15Atustostan 
ltibaren tatbik edllecek 

Harp ve yard1mc1 gemilerin Bogazlardan geci~in
de istifade edecekleri istasyonlar tesbit edildi 
Ankara 5 (A.A.) - Hariciye veka

letinden teblig e~tir: 
Tilrkiye ct.i.rnhuriyeti hiikumetl bo

gazlar rejimi hakkmda Montreuxde 
20 temmuz 1936 tarihinde imza edi
len mukavelenameye merbut proto
kola tevfikan 15 agustos 1936 tarihin
den itibaren mezkllr mukavelename
de tasrih edilen rejimi muvakkaten 
tatbik edeceginden Bogazlar umuml 
tabiri altmda ifade edilen Qanakka
le boga.zi, Marmara denizi, ve Ka
radeniz bogazmda 15 agustos 1936 
tarihinden itibaren muvakkaten tat
bik edilmek i.izere zirdeki ahka.nu itti
haz et~tir: 

Harp gemileriyle yardlmc1 gemile
rin bogazlardan gec;~lcrinde istifade 
edecekleri i~aret istasyonlan: 

1 - Bogazlar rejlmi hakk.mda Mon
treuxde 20 temmuz 1936 tarihinde 
irnza edilen mukavelenameye tev!i
kan yabanc1 harp gemileriyle yardlm
c1 gemilerin bogazlardan gec;i~lerinde 
yapmak mecburiyetinde olduklan mu
habereler i~in ~agida gosterllen 4>a
ret istasyonlan tayin edilmi~tir: 

Qanakkale bogazt methalinde Seel· 
diiibahir i~aret istasyonu c.Seddfil
bahir telsizi>. 

(Deva.mt 5 inci sahifede) 

Dilenci tipleri: «3 - Oltramodemiatler! » 

c On be~ sene ( ... ) azas1, 25 sene - Dayi, gazeteyi okudunsa bana 
... ) milduril idim. Felegin gadrine verl.. 
gradlm. Cihanm rnazhan takdirl 
Ian asil vicdanmiza iltica ediyo-

1n ... ,_ • 

- Gille gille pasaml ..• . - Qok degil, c;ocuklarm nafaka 
na.nu i~in bir istida pulcag1Zl ... 

- Ne yap yap, bana 35 lira bul kar
dei;;im, namusumu kurtaracaksm, 24 
saat soru·a iade ederim! ..• 



S<..\hife 2 

Son dakika 

Selinikte kanll 
miisademeler oldu 

Atina ve Pirede siikiinet vard1r 
yiizden fazla tevkifat yap1ld1 

Londra 5 - Atina ve Pirede siikftn 
htiktimfermad1r. Fakat diktatOrl\lgiln 
ilanmdan sonra Selanikte amele ile 
polis arasmda vuku bul~n ~rp~
larda 22 ki~i yaralamm~1r. 

Atina 6 (Ak9am) - Yunan hallo, 
ba~vekil M. Metaksasm llan etti~ dik
tatorlilgu siikun hatta mcmnuniyct
lc kar~lruru~br. Zlra balk bu tedblr 
snyesinde komilnizm tehlikeslnin t>nii
Jle ge1Yileblleceglne kani bulunuyor. 
Memleketin her tarafmda stikllnet 
9nrd1r. Bilyilk ~ehirlcrde nskert idare 
~ardrr. Biltiln i~tlmal:lr yasak edll
mi~ir. Yilzden fazla tevklfat yap1l
m1~t1r. 

Dil.n inti~ar edemiyen Atina gazete
Jeri bu sabnhtan itlbaren tekrar c1k
maga ba~lam1~Jard1r. Gazeteler, dlk
tatOrliigil tenkid ve yahut tasvib 
hakkmda hi~ blr miltalea yilriltmeye
rck sadece hadiseleri kaydetmekle lk
tifn edlyorlar. 

DfKTATORLUK KAB1NEStNtN 
PROGRAM! 

Hestia gazctesl diktatorlilk kabine-

s1nin progranuru ne~ediyor. Hilldl
met, prograrnmda milsavat1 temln, 
memleketin idaresini 1slah ve tensik 
edecegini ve hayat ~rtlanru diizelt
mek suretlle fakir halk tebakalanrun 
refahm1 tcmlne call~acag1ru vadedi
yor. Hi!ktlmctln programmda en mti
him fash ~Ci tabakalarrmn ~raiti 
hayattyesini islah key!iyeti te~kll edi
yor. Hiikfunet programma bu mad
deyi koymak suretile komi.inistlerin, 
amele swfm1 ibmal ettigi haklonda
ki ithamlanna cevab vermek istiyor. 

KAB1NEDE YENt NAZffiLAR 
Atina 6 (Ak~m) - M. Metaksas 

kabineslnl tadil etmf~ ve yenl naz1r
lar almu;1tir. M. Zavicanos mallyeye, 
profesor Korlzfs ictimai muavenete, 
Rediadis de maliye mils~arhgma ta
yin edilmi~lerdlr. Kabinede bu tadil
lerin yap1Imas1 ve yenl nazirlann 
ahnmasi, diktatorlO.giin illm akabin
de baz1 nazirlann istifalarim vermele
rinden ileri gelmi!itlr. 

Kablnede ba~ka tadiller daha yap1-
hp yapllm1yacagi me!Yhuldilr. 

Bu sabah ~zg1n bir inek 
Mahmudpa§ay1 altiist etti 

Bir kad1n1 yere devirdi, bir dOkkan1n 
do~emelerini soktu, sonunda yakaland1 

Bu sabah Band1rmadan, Anafarta 
vapurile gelen inek surilsilnden ayn
lan beyaz renkli blr inek ipini kopa
rnrak ko~maga ba~Iarru~br. inek gec
tigl yerlcrde halk1 bilyilk bir telD.~a 
dil~i.irdilkten sonra Koprii tarikile 
Sultanhamamma gelmi~ ve oniine ~
kan bir kadm1 yere devirmi~tir. 

Etraftan bagn~n halkm f eryadm
dan daha ziyade azgml~ l:u.Linck, 
onilne gelenleri koval1ya kovahya 
<;ar~1kap1sma kadar gelmi~, fakat 
halkm sopalarla iizerine saldlrmas1 

Serbest giire~te 
dokuzuncu olduk 
Mersinli Ahmed, diinya 

ii~iinciiliigii kazanch 

Berlin 5 (A~m) - Serbes giir~ 
rnilsabakalan bit~tir. Milsabaka
da pehlivanlanmizm hepsi milsaba
kadan haric; kalm1~, yalruz Mersinli 
Ahmed iir;ilnciilUgu kazanm1~tir. 

Mersinli Ahrnedin bu muvaffaklye
ti uzerine yann olimpiyad diregine 
Tiirk bayrag1 r;ekilecektir. 

Berlin 5 (Ak~} .:.- Olimplyad ser
best gtirc~ milsabakalan neticelemni~
t1r. 21 millctin ve 101 giire~~lnin i~ti
rnk ettigi bu milsabakalarda bizim 
gtir~ takmunuz tokuzunculugu ka
zanm1~t1r. Umumi tasnifte Amerika 9 
puvanla birinci, Maearistan 6 puvan
la ikinci, isve~ 6 puvanla ii~iincil, Es
tonya 5 puvanla dordlincU, Finlandi
ya 5 puvanla bc~incl, Almanya 4 pu
vanla altmc1, Fransa 3 puvanla yedin
ci, Qekoslovakya 2 puvanls sekizinci, 
Ti.irkiye 1 puvanla dokuzuncu, Kana
da 1 puvanla onuncu oldular. 

Diinya serbest g\ire!? ~ampiyonlan 
~unlarchr: 

Hafif slklet: Birinci Macar Kar
pat, tay s1klet: Birinci Fenltindiyall 
Pihlajamaoki, horos s1klet: Birinci 
Macar Zarnbori, orta sl.klet: Birincl 
Frans1z Pailene, ikinci Amerileall, 
ii1Yilnil Mersinli Ahmed. 

Grekoromen serbet gi.ire~ milsaba
kalan yann sabah (bugiln) ba.\lhya
cakt1r. Bu miisabakalara glrecek gU
r~ taklm1m1z ~dur: • 

56 kiloda kil~ilk Hilseyin, 61 de i\l);. 
bas, 66 da Salm, 72 de Nurl, 79 Adnan, 
87 de biiyiik Mustafa. 
~oban Mehmedin ayag1 agnchgm-

iizerlne gerisln geriye donerek Mah
mudp~ada 148 numarah Aramm 
m:mifatura dilkkanma girerek boy
nuz darbelerile do~emeleri soktilkten 
ve kum~ toplanm harab ettikten 
sonra bir jandarma ~aVlli}u tarafm-
dan yakalanm~ ve Ye~ildirek kara
koluna gotilrillmi.i~tiir. Bu azgm inek 
celeb bay Hfuleyine aittir. Mah
mudp~a halla, bu sabah bu azgm 
inegin saldm~larmdan bilyiik blr he
yecan gcr;irml~r. 

RasSeygum 
Adis Ahabada 

Bir ay evvel verdigi sadakat 
yeminini tekrarhyacak 
Roma 6 - Habe~ ~nerinden ras 

Seyyum diin maiyeti ile beraber Adi
sababaya varnu~trr. Ras Seyyum, bu
giin mare~ Grazianinin ve yerll Ha
b~ ~eflerinin oni.inde, ~ehrin biiyilk 
meydarunda bir ay evvel ~amrada 
italyaya verm~ oldugu sa.dakat yemi
nini tekrarhyacakt1r. 

lngiliz - M1s1r mOzakereleri 
Kahire 5 (A.A.) - iyt malfunat al

makta olan mahafil ingiliz ve M1sir de
legasyonlarmm pek yalanda bir ltilaf 
viicude getirebileceklerinl beyan et
mektedlr. Bu mahafil, ingiliz murah
haslannm kapitiilasyonlann ilgas1 hu
susunu kabul etmi~ olduklanru, yalruz 
mu11tellt mahkcmeler meselesini lleri
ye sJ.klamak istediklerini llave etmek
tedirler. 

lki tramvay yarp1~t1, 2 hafif 
yarah var 

Vatman ibrahimin idaresindeki ~~
ll - Tilnel tramvayi diin Beyoglunda 
yanh~ manavra yapmas1 yiiziin
den arkadan gelen vatman Hamdinln 
tarmvayile ~arp1~rm~tlr. 

Bu r;arp~a iki tramvay da yol
dan ~1lam.'1ard1r. ~i~li tramvaymda 
bulunan Romela ve Zanbanoki adla
nnda lki yolcu hafif surette yaralan
~lard1r. Tramvaylar tekrar raya ko
nulmu~ ve kaza etra!mda tahkikata 
b~lanm1~tlr. 

•111111ruu1u11u111n1•nu1111111u1m11n11111n111111nunmn1111111n111narm 

dan milsabakalara girmemesi lhtlma
li ~ok kuvvetlldir. 

BASKETBOL 1'rtiSABAKASI 
Tilrkiye - ~iii basketbol milsabakas1 

cuma gi.inil Berllnde yap1lacaktir. 

6 Afustos 1936 

( Ba Sabahki Telgraflar ) 

lki taraf ta "galibiz,, diyor , 
lspanyada yak1nda ·bUyUk bir 

harp olmas1 bekleniyOr 
Paris 5 -1spanyadald vaz1yet hak

kmd.a dogru haber azdlr. Asllerin elln
de olan Sevil radyosu n~rettl~ bir teb
llgde hilkO.met kuvvetlertnln vaziyeti
nl .fena g0stermekte, Madrid.in yakm
da d~ecegtnl blldirmektedir. Madrid 
raayosu ise bunun aksi ne¢yatta bu
lunuyor, Asllerin vaziyetini ~ok .fena 
g0steriyor. 

Madridden gelen haberlere gore Sa
ragos, Kurtuba ve Burgosda Asller ti
mldsiz vaziyetteclir. Milhimmatlan kal
manu~tJ..r. 

BttYOK BiR HARP BEKT.ENlYOR 

Paris 5 - Gelen haberlere gore Asi
ler Madrid! ele ge~lrememi~lerdir. 
Buna mukabil hilkfunet kuvvetleri de 
Saragosu alam~larchr. A.suer tspan
yol Fas1 lie Malaga mmtakasma ve 
Endilliis, Sevile hA.kimdJrler. Hilkfunet 

Bu sene hugdag 
iki mis Ii f azla 

Y aln1z Manisa ve lzmirde 
mahsul iyi degil 

Ankara 5 (Telefonla) - Bu seneki 
bugday rekoltesi etrafmda ziraat mus
t~n B. Atir bana /iU beyanatta bu
hmdu: 

- Bu seneki bugday vaziyeti umu· 
· miyet itibarile ~ok milkemmcldir. 
Yalmz ~lanisa ve fzmir havalisinde 
iyi degildir. Bursa ve Babkesir nun· 
takalarile Trakyanm ban ycrlerinde 
istihsalat ancak mahalli ihtiyaca ki
fayet edecek kadard1r. 

Bu mmtakalardan gayri biitiin 
Tilrkiyede bu seneki bugday mahsu
Jii g~en senelere nazaran iki .misli
dlr. Avrupa piyasalannda bugday 
fiatleri yilkslmege ba~lam1~tir. Bina
enaleyh bu seneki mahsuliimiiziln 
biiyiik Joymet kesbedecegi ve koylii· 
niln eline fazla para ge~ecegi ilmit 
edillyor. 

Son yagan yagmurlar bugday mah· 
suliine zarar vermemi~. bilakis num 
gibi yaz. mahsulii i~in faydalt o~
mu~tur. 

MABS1JL t}~ lUtSLt lUt FAZLA 
Eslill;ehir 5 (A.A.) - Borsaya giin

de 15 vagon bugday ve arpa gelmek
tedir. Bu ytl rekoltesi ge~en ytldan 
u~ misli fazlad1r. Bugday fiatleri dart 
kuru~ 80 santime kadar dil~m~tiir. 

Yeni vapurlar 
lsmarlanan alt1 vapurdan 

ba!ika daha 4 vapur 
1smarlanacak 

Denizyollan idarcsi i~in yaptmlacak 
ycni vapurlardan altisuun in~aas1 hak
lond~ bir mukavelenin Ankarada Al
man Krup muesseseslle iktisad vekili 
arasmda imza edildigi yazilrm~t1. Bu 
milzakerenin son safhasma i~tirak et
mek iizere Ankaraya giden denizyol
lan idaresi umum mi.idiirii Sadeddin 
diin ~ehrimize gelmi~tir. 

Bu alt1 gemiden b~ka denizyollan 
idaresi daha dort vapur sipari~ cdecek
ti.r. Bu dort vapurun muzakeresi de di
ger blr Alman ve bir Felemenk miies
sescleri arasmda yap1lrnaktadlr. Bu 
dart gemiye aid mi.izakerenin de ya
loncta bir anl~a lie netlcelenecegt 
kuvvetle funid ediliyor. ----

Yeni orta mektepler 
Ankara 5 (Telefonla) - Ma.arif 

vekfileti istanbulda Bcykoz, Fatih, 
Siileymaniye, Bak1rkoy, Kuledibi ve 
Uski.idarda ai;llacak alti orta mek
tepten bqka <;orlu, Bandmna, 
Batra, tnebolu, Mu~, Ankara ve Ag
nda birer orta mektep daha a~1lma
sm1 kararla~tlmu~t1r. 

Kirallk bina bulunamayan ve tale
benin fazla tehacilm gosterdigi yer
lerdeki orta mekteplerde ~iftc tedri
sat yap1lmas1 da karar altma ahn
m1~br. 

kuvveUeri Estrarnador, Fastil, Valen
siya, Aragon, Beleon ve Murciaya hft.
kimdir. Asiler ~Imai ve cenuptaki kuv
vetler arasmda irtlbat temlnine ~
yorlar. Bu yilzden yakmda bUyilk blr 
muharebe olrnas1 bekleniyor. 

Paris 5 - Geenral Franko Fastan ts
panyaya asker nakllne hazlrlamyor. 
Bunun iQin 3 vapur bulunm~tur. 15 
tayyare sevkiyat1 hlmaye edecektir. 
Bunlardan alt1S1 italyan, U~il Fran
s1zdlr. 

dairnt surette korkulmaktadlr. Ma
yorka adasmdaki Parma ~ehrinde de 
s'ilk1ln vard1r. Fakat bu ~ehir, munta
zam surette her gtin iki defa, blr kerre 
sabah saat dokuzda ikinci defa ogle
dcn sonra saat 17 de bombard1mana 
maruz bulunrnaktadlr. 

Asturyada Gijon ~ehrinin llsi bir 
kruvazar tarafmdan bombard1mam de
vam etmektedir. Valans diin ~ok sakin
di. Magazalar a~1k ve tramvaylar i~le
mekte bulunuyordu. Valans halkmm 
mil.him bir losm1 sil~hh bir haldedir. 

1SPANYOL ~EHiRLERtNDE VAZiYET Vigo, Perrol ve Corogne'de siikfin hii-
Londra 5 - ispanyol llmanlarmda kilmfermadlr. 

bulunan !ngiliz harp gemilerinin ver- KARTACA y ANJYOR 
dikleri malilmata gore vaziyet ~u mer- Berlin 6 - ispanya hilkiimetinin 
kezdedir: iissillharekesi olan Kartaca !imam ya-

Barsclonda silkful hilkilinferma ol- ruyor. Limanda yangmlar \'e inf1lf1k-
makla beraber en fena ihtimallerden Jar devam ediyc.1-. 

lktisat vekili 
DUn geldi, yak1nda 
kotra ile seyahate 

<;1kacak 
iktisat vekili B. Cell! Bayar diln 

~ehrimize gelmi~tir. ..9'AJI&' 
Ogrendigimize gore, B. CeW.l Ba

yar, 9 agustosta Modada yap1lacak 
kay1k yan~larmda haz1r bulunduktan 
sonra kotra ile Marmara ve Akde
nizde bir spor gezisine ~1kacakbr. 

Havalar mlisait oldugu takdirde ve
kilin kotra ile Fethiyeye kadar git
mesi ihtimali varchr. Bu seyahatin 
ne kadar surecegl hcniiz belli degildir. 

Vekil, bu gezinti esnasmda Bursa
ya ugrayacak ve bir ka<; giin kala
cakt1r. 

B. Celal Bayar bu defaki seyahati
ni tamamile dinlenme maksadile yap
bgmdan vekfilete ait ~lerle me~gul 
olmayacaktir. 

!ktisat vekill B. CelaI Bayar diln 
~ ilstii Floryada dentz ko~kUne 
glderek Atatiirke am tazimat et
~tir. 

Afyon ahni1 
lstihsal m1ntakalar1na· 
bir tamim gonderildi 
Uyu~urucu maddeler inhisan ye

t~irici koylillerden atyonlanm Zira
at bankas1 te~kllltl vasitasile satm 
a1mak iizere istihsal nuntakalanna 
blr tamim gondermi~ir. 

Bundan b~ka diln ak{Jam radyo 
lle de alfiltahlara tebligat yap1larak 
koylillerin atyonlanru tacirlere ver
miyerek dogrudan dogruya banka 
~ubelerlne teslim etmeleri kendlleri
nin menf aatlerine uygun oldugu bil
dirilmi~tir. 

Banka umumt miidilrlUgu yann
dan itibarcn afyon toplamaga b~
lamak i~in ~bclerine emir vernli~tir. 

Mubayaa bedelleri iki ay sonra ta
yin edilebilecektir. 

Tiirkige -
Bulgaristan 

Bulgar ba!?vekili M. 
Koseivanofun dostane 

sozleri 
Sofya 5 (Ak~am) - Varnada bulu

nan b~ekil M. KOselvanof, Bulga
ristarun d.ahili ve harici i~leri hak
kmda Zora gazetesine beyanatta bu
lunurken deml~tir ki: 

cBiz kom~Ianmizla samimi bir 
anla~ma ve dostluk siyaseti giidilyo
ruz. MontrOde Bulgar hilk11meti
nin, Tilrkiyeye kar~ olan dostluk his
siyatm1 arzcdebilmek imkAm veril
digi iQin QOk musterihim. Bunu ba~
ka defa da soylemi~tim ve ~imcli de 
soylerim.> 

Spor musf e§arlzgz· 
kurulmugor 

Bu husustaki haberin ash 
olmad1g1 bildiriliyor 

Ankara 5 (Ak~arn) - Sporculan
rmzm Berlin olimpiyatlarmda aldlk
lan fena neticeler i.izerinc Turk spor 
kurumunun Ti.irk genr;ligine bekle
nen hlZl veremiyecegi kanaati has1l 
oldugu ve bunun i~in de spor i~lerl
nln devletle~tirilerek manri~ vekale
tinde bir spor milstc~arhgi kururula
cagi hakkmda bir gazetenin verdlgi 
haber as1ls1zd1r. 

Spor i~lerile yakmdan alakadar sa
IA.hiyetll bir devlet adarru bu husus· 
ta demi~tir ki: 

- Turk spor kurumu hentiz yeni 
t¢kill etml~tir. Kurumun b~-' 

dakilet zaten futboculerimizin olim
piyatlara gitmesine taraftar degildi
ler. Bunun i~in futbocillerimizin al
dlklan iyi. veya fena neticeden Tiirk 
spor kurumu mesul tutulamaz. 

Hilkumet sporda maglubiyetin ~ 
re!sizllk olrmyacagi kanaatile fut
bolcillcrin de i~tirakini muvaf1k bul
mu~tur. Spor il?lerinin devletle~tiril
mesine gelince, Ti.irk spor kurumu za
ten devletten miizaheret goren blr 
te~kktildilr. 

lpekli kuma1lar 
Hiikumetin miidahalesi 

zaruri goriiliiyor 

tstanbul Ticaret ve sanayi odasl, 
ipekli kum~ann kalitelerini islah i~ 
bir rapor hazirlamaktadrr. 

A1akah ipek !abrikatorlerinden biri, 
di.in kencllsile go~en muharririmize 
bu mildahalenin zarurl oldugunu i~
ret ederek piyasada ucuz olarak sati
lan bir kls1m ipeklile1in i~ yiizfulil an
lat~. bunla11n beher santimetre mu
rabbama isabct eden ipek atkls1 mikta
n, saglamllg1 temin etmege kafi bu
lunmad1giru, bundan ba~ka enleri kl
sal tmak suretile halkm aldabld1g1m, 
laz1m gelen islahat ve ipeklilerin ag1r-
1Ig1 temin edildikten sonra fiaUerin 
yiizdc 10-15 kadar arta.caguu, fakat 
ip~klllerin emniyetle almabileceginl, 
buna riayet etmeyen fabrikat6rlerin 
~iddetle cezalanchnlmas1 zarurl oldu
gunu soylemi~tir. -----
Gumruk ve lnhisarlar vekili 

gOmrOk islahat1m tetkik 
ediyor 

Diln ~ehrimize gelen gfunrlik ve 
inhisarlar vekill B. Ali Rana, giim
rilklerde yap1Ian islahah gazden ge

~lrmege ba~larm~tlr. 

Gilmrilk umum mudiir muavtni B. 
Celadet te ~ehrimlze gelmi~. 
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AK~AMDAN AK~AMA: 

------------------Ilk ad1mda 

r Olimpiyad.tn ~1lmasI ile beraber 
canumzI stkacak havadisler de baf!a
dl. En c;ok giivendigimiz pehlivanla
nnuzd.l. ilk hamlede dordii birden 
maglup oldular. Sebep olarak, pelill
vanlammzm «0yun bilmemezligb gas
terildi. Hie; olmazsa neden maglup ol
dugumuzu anhyarak meraka d~me
dik! 

Ertesi gun, galibiyet haberi. Agir 
slkletteki dart pehlivarum1zm dordtl 
de galib. 

Bu defa sevinmek tabil. Fakat ~ 
telgraf1 okuduktan sonra, imkA..m 
varsa, sevininiz bakahm: 

¢Goril~tiiglim baz1 ecnebi hakem
ler bizimkilerin gtirel? bilmediklerini 
ve ancak kuvvetle kazand1klanm soy
lediler.> 

Gorilliiyor kl galib de gelsek, ma~
lup da olsak hie; degi~miyen bir hald
kat var ki daima ba~1rmza, - sade ba
~a olsa gene iyi, fakat ayru za
manda kalbimize - c;arp1yor: Giirell 
bilmiyoruz! 

Bu o kadar ayip olrmyabilir, diye
llm. Fakat sporun bu kadar ehemmi
yet ve ~ul kesbettigi bir devirde 
gtirel? bilmemek te bir kusurdur aroma 
bunun daha katmerlisini gOriince bu 
kadarma goz yummaga meylediyoruz. 
Biz hem gtire~ bilmiyoruz, hem bil
medigi.mizi bilmiyoruz. il?te asll f elA.
ket bu. Yoksa giire~ten habersiz oldu
~uzun farkmda olsaydlk kendi ac
zimizi biiti.in di.inyaya te~hir ve ilAn 
tc;ln bu kadar kiilf et ve masraf iht1-
yar eder miydik? 

Halbuki insan kusurunu, zA.afrm, 
cehlini bilmezse onu tslah ic;in hie; bir 
tedbir ittihaz etmez, oldugu noktada 
sayar durur. il?te spor sahasmda bize 
mevud olan ak1bet! 

insan bir muvaffaklyetle iftihar ede
bilm.ek iyin bu muvaffaklyette kendi
sinin de zeka, sebat, gayret sarf1 su
retile bir hissesi bulunmak lazim ge
llr. Gozlerim mavidir, yahut y~ilcllr 
diye iftihar eden birine tesadiif ettt
niz mi? Tabiat bent kuvvetli yarat
mi~tir diye iftihar etmek de buna ben
zer, giililnc; bir ~ey olur. Fakat tabla.
tin verdigi. bu kabiliyeti biz kendl ze
kAmizla, kendi himmet ve azmimizle 
inkisaf ettirmi~ isek, meydana tabiat 
lle u'.isan iradesini ve zekasm1 mezcede
rek bir eser 91karabilmi~ek o zaman 
gogstimi.izi.i kabartmaga hak kazam
nz. Dogrusu, olimpiyadlarda ooyle in
san gayreti ve zeka.81 taalltik etmemi~ 
bir galibiyet kazarunaktan ise bazt ~
refli maglubiyetler daha manah gO
riilebilir. 

Zavalll futbolculannuzm Sif1ra kar
~ dort ile maglltbiyetleri beklenmedik 
blr netice d:?gildi. Herkes de bunu ev
velden soyledi. Fakat her neden ise 
her seferinde, galiba seyahat keyfi her 
tiirlii milll izzeti nefis icablanna ga
lebe ~allyor ve bizleri bOyle muhakkak 
mahcubiyetlere maruz b1raklyor. En 
tuhaf1 da ac1yi duymak talihsizligi
nin yalmz bizlerin hissemize dti~esi
dir. 

Ak~mc1 

Heybeliadada 7 metre 
hlurabba1 sahada ~amlar yand1 

Hcybeliadada Burgaza giden telefon 
kablolanmn bulundugu yerde {!amlar 
arasmdan dtin yangm ~1knu~ ve 7 met
re unu·abbai geni~liginde 9amhk yan
d.lktan sonra ate~ sondfuiilm~tilr. 
Yap1lan tahkikatta yangmm oradan 
ge~en yolcular tarafmdan atl.lan bir si
garadan !;lkt1g1 anlal?llnlll?tir. 

0 

- Ge~en pazar, mevsimin say:th 
'1cak giinlerinden biriydi bay Amca ... 

llin kuleleri 
Beledige ~imdilik 

45 kule 
gaptiracak 

tstanbulda af~j i~leri etrafmda ya
ptlan ne~riyat iizerine Dahiliye vekA
letinin tahkikat yaptrrd.lgtru ya~ 
tik. Tahkiaktm ne netice verdigi he
niiz malum deglldir. 

Ancak belediye ile mUteahhid ara
smdaki mukavele mi.iddeti, onfuniiz.. 
dekl mart bal?mda bitecektir. Afil?al 
mukavelesinde afi~ ve ilanlar ic;in ~ 
kuleleri yap1lmasi da vardlr. Bu ku
lelerl eski muteahhid Anadolu ajans1 
yapmad1gi gibi ~imdiki miiteahhid de 
yapmami~trr. Afil?ajm tame.mile tatbik 
edilebilm.esi ic;in ilanlann l?ehrin geli
~ giizel her yerine degil, bOyle muay
yen yerlere · asllmas1 lazrmdlr. Belediye, 
gerek son ne~riyat miinasebetile, gerek 
meselenin mahiyeti balrunmdan bu ku
lelerl yaptirmaktakl zarureti takdir 
etm~tir. Belediye fen heyeti kuleler:ln 
birer plA.mm ha.zularm~t1r. Bunlar 
mtidevver ~eldldedir. Kulelerin her ta
rafma llan yap~tll1lacaktrr. 

filehrin muhtell! yerlerine dikilecek 
olan bu kuleler ~imdillk lork b~ tane 
olacaktrr. Belediye af~j i~ini martta 
bizzat denihte ettikten sonra duvar· 
Iara, k~ b~anna ilan yap1~trrll
masrm yasak edecektir. 

Korradina Mola konseri 
M~hur clavioniste matmazel Kor

radlna Molamn bugiin verecegini yaz
d.lgumz konser 11 agustos sah ak~anu 
saat yirmi bire tehir edilmil?tir. Kon
ser vali ve belediye reisi Muhiddin Us
ti.indagm himayesi altmda olarak Te
peba~1 tiyatrosunda verilecektir. Ah
nan biletler o akl?am ic;in muteber ola
caktrr. Biletler tiyatro gi~esinde, Nat
ta acentasmda ve Londra otelinde sa
tll1yor. 

Bu~day fiati dOn 10 para d01to 
Bugday fiatlerl diin on para d~fi~

ttir. Sa ~lard.a gev~eklik artlllll?tir. 
Yum~ak bu~daylar 6 ~a kadar 
satll~tir. --------

S1caklar 
Termometre dun 35 

derece idi 
S1caklar devam ediyor. Di.in gene st

cakllk 34-35 derece idi. ~a dog
ru kuvvetllce poyraz esmege bq-
lamI' ve tennometre 30 dereceye in
~tir. Gece hararet 28 derece idi. 

S1caklar yiizi.inden plajlara ragbet 
~ktur. Di.in de btiti.in plAjlarda ~k 
kalabahk vard.l. 

Cim Londos bugOn geliyor 
Onlimiizdeki pazar gi.inti Taksim sta

dmda yapllacak biiyiik giire~ mi.i.saba
kalarma ~tirak edecegini yazd.lgumz 
me~hur Yunan gilre~~isi Cim Lon
dos bugiin ogleden sonra Pireden 
:;;ehrimize gelecektir. 

Ancak Yunanistandaki son vekayi 
dolayISile Atina ile telefon muhabere
si yapllamadlg1 i~in Yunan gtire~c;isi
nin ~ehrimize hareket ettigme dair 
malfunat almamarm~t1r. 

. . . Merak ettim, bilet allrken ~e I 
memuruna sordum ... 

Sark demiryollar1 
Heyeti umumiye bugiin 

toplan1yor 
~ark demiryollan kmnpanyas1 fev

kalade heyeti umumiyesi bugful top
lanacak ve ~letme imtiyazmm htikft
mete satilmas1 hakkmda Nafia. ve
kaletile miizakerelere ~mek iizere 
bir heyet se~ecektir. 
i~timaa i~tirak i!;in gelen delegeler 

diln kumpanya direktoriini.in nezdin
de toplanarak vaziyeti tedkik etmi~ler
dir. Miie~esenin Paris komitesi ve ida
re meclisi i~letme imtiyazmm hiikil
mete satllmasma muvafakat et~ ol
dugundan bugiinkii ic;timada bu kara
nn tasdik edilecegi muhakkak gorillii
yor. Gelecek hafta ic;inde delegeler An
karaya giderek miizakerelere bBl?laya
caklardir. Toplant1da hiikO.metimiz 
namma devlet demiryollan tarifeler 
miidiirii B. Naki ve b8.l? millettil? B. Sa
lahaddin hazir bulunacaklard.lr. 

Maarif mOdOrlO~Onde bir 
toplantl 

Diin maarif miidi.iril Tevfigm reisll
gi altmda bir toplanti yap1lrru~tir. Bu 
toplant1da Maarif mufetti{;lerl, ilk 
mektep ba, muallimlerl bulunmu~lar
d.lr. Toplant1da yeni ac;Ilacak Uk mek
teplerle bu sene yeniden ilk mektep
lere almacak talebe miktari hakk:mda 
mahalle ve koy mtimessillerinden gelen 
malfunat iizerine mektep ihtiya~lan 
tesbit edilmi~tir. 

Dilnkii top1antI ile bu sene ilk mek
tep ihtiyac1 kaq1smda Maarlfin ala
cag1 kati tedbirlerin esaslar1 halledil
mll?tir. 

Pe~eta fiatleri 
lspanyol paras1 borsa 
haricinde cok du~ta 
ispanyada isyan ve kar~ 

dolayisile pe~eta fiatleri ecnebl piya
salannda ~ok dil;;m~ttir. 

Pe~etarun borsa haricindeki gayri 
resmi satII? fiati c;ok inm~tir. Zaten 
pec;eta uzerine son zamanlarda ne bi
zim borsamizda, ne de ecnebt bor
salannda hie; bir muamele olma~trr. 

i~lerin durmasma ispanya lie nor
mal ticarl miinasebetlerin kesilmesi 
sebep olm~tur . . 

Bu miinasebetlerin ne zaman iade 
edilecegi heniiz kestirilemedii'tnden 
taclrler ispanyaya ¢mdilik mal gon
dermekten 9ekiniyorlar. 

Maamafih Loncira borsas1, pe~eta 

iizerine muamele olmamasma rat
men itibari klymet koymak suretile 
fiat vermekte devam ediyor. 

Bu resmi fiatlere gore, isyandan ev
vel 5,81 pe~eta olan bir tiirk lirast 
~imdi 5,88 pe~etaya yiikse~tir. 

Belediye fen heyetinde 
degi~iklik listesi 

Ge!;enlerde belediye ba.;; milllenclis
leri arasmda yap1Ian degi~ik.likten son
ra Lelediye fen heyeti kadrosunda ye
ni bir degi~iklige aid bir liste haz1rlan
ID!l? ve belediye rcisligi tarafmdan Na
f1a vekaletine gonderilmi;;tir. 

Bu listede baz1 mlihendislcrin nakil
leri, bazi fen memurlarmm terfileri ya
pll~trr. Beyoglu mlihendisleri ic;in
de ya~mm ilerlemesi dolayisile tekatid
ltige sevkedilecek bir de miihendis var
dlr. 

Otobiisler 
Cata/ca beledigesi 

• • muayene 1,zn 
miihendis istedi 
Gec;en haziran sonlannda <;atalca· 

dan gelen bir otobtisi.in Davudpa~a 
civannda devrilerek yirmi ii~ ki¢nin 
ya.ralanmasile neticelenen faciadan 
sonra Qatalca belediyesinde mukayyed 
bulunan biitiin vesaiti nakliyenin mu
ayene edilmeleri laznn geldigi. ileri 
siirillmu,tti.. 

<;atalca blediyesinde makine ~lerin
den anlayan bir fen heyeti olmadlgt 
i-;in buradaki otobti.s ve otomobillerln 
muayene edilm.eden ~ah~tmlmalan, 

hele istanbulla <;atalca arasmda se
fer yapmalan dogru gorillmemi~ti. ca
talca belediyesi bu zaruri vaziyeti na
zan dikkate alarak istanbul belediye
sine miiracaat etmi~, masraf1 kendisi
ne aid olmak iizere Qatalcadaki on oto
bii.stin muayene edilmesi i~in miihen
di.s gonderilmesini rica etmil?tir. Oto
btisler istanbul halkllu da naklettikle
ri i~in istanbui belediyesi bu muaye
ne ile yakmdan alakadar olacak, ma
kinesi bozuk, ~oforlerinin ehliyeti ol-

mayan otobiislerin i;ah~tirtlmamasi i~in 
Qatalca belediyesi nezdinde tel?ebbU
satta bulunacaktir. Diger taraftan Ca
talca belediyesi otomobil ve otobiisler 
ii;in kadrosuna bir makine mtihendisl 
ilave edecektir. 

Gerek istanbul belediyesinin, gerek 
Qatalcanm alacag1 tedbirler ile istan
bul ile Qatalca arasmdaki mi.inakalA
tm emniyet al tma almacag1 temin e
diliyor. 

Gumruk antrepolarmdakl e9ya 
Lfman idaresine devredilecek olan 

giimriik antrepolanndaki e~yanm mik
tari tesbit ve klymetleri takdir ~ 
tir. Tesbit edilen deftere gore bu e~ya 
iki milyon lira klymetinde ve kirk bin 
par~adan ibarettir. Klymet ve miktar 
tesbiti muamelesi bu suretle yap1l
dJ.~ i{!in devir muamelesi bu hafta 
i~inde tamamile neticelenecektir. 

Ip koptu 
Oksijen tupu du~erek 

bir i'ciyi yaralad1 
KasimpBl?ada 1 numaral1 havuzda 

tamir edllmekte olan KIZilumak vapu
runun ambarmda Cemil admda bir il?
~ diln !;alI1?1rken vapurun giivertesin
de bulunan Falk admda bir Lgl de 67 
klloluk bir oksijen tubi.inii iple yu
kar1ya ~ekmege ba.;;l~tir. 

Tiip ~ekilirken yolda ip kopmu, ve 
kocaman demir ~agiya d~erek Ce
mile ~arp~tir. Cerni! b~mdan ve vii
cudtiniln muhtelif yerlerinden tehlike
ll surette yaralanm1~tlr. Zab1ta Ce
mili baygm bir halde hastaneye kaldlr
rm~t1r. Yaras1 ~ok agir oldugundan 
Cemilin hayati tehlikededir. Kazamn 
sebebi tahkik ediliyor. 

Bir ~ocuk pencereden dO~ta 
ag1r yarnland1 

Samatyada Sulu manastrrda oturan 
M1g1rdI!;ID bir ya~mdaki oglu Osep diin 
pencerenin onilnde oynarken sokaga 
d~m~tur. Sekiz metre yiikseklikten 
~Iar uzerine dii~en ~ocuk agir ya
ralanlllll?, hastaneye kaldml~t1r. 

Bay A.mcaya. gore ... 

... Bir giinde tam 21217 ki¢ ... ... Deniz banyosuna gitmil?! .. Dilc
kate deger bir yektin degll mi? ... 

Sahife 3 

,, ...... -;:a:rpid.~ 

Eglenceye ah!?mak 
istanbul o kadar eglencesiz bir ~e

hir ld ve biz o kadar eglencesizlige 
ah~mll?1z ki ~oyle ki.i~iik bir eglenti 
adeta bizi slklyor' uykmnuz geliyor .•. 
Eglenceden zevk alrumyoruz. Eglen
mesini bilrniyoruz. Daha dogrusu eg
lenmesini unutmru;uz. 

MeselA bir mehtap alemi ... Deniz, 
gtizel hava, ll?lk, musiki, arka~lar .. 

i~te eglensenize ... Hayir.. sabun 
kokulu yatag1ruz burnunuzda tiitti
yor. Her ~eyin blran evvel bitip yata
ga, istirahate kOl?mak istiyorsunuz. 

insarun bir ~eyden keyif duymas1 
ic;in evvela ona ~mas1 lazimd.lr. Me
sela sigararun size zevk vermesi i~in 
evvela tiitiiniin sizde itiyad haline gir
mesi gerektir. 

Hie; sigaraya ah~m~, ilk defa 
sigara i~en bir adami tilti.in nasl.l ra
hats1z eder, hatta b~m1 dondliriir, 
midesini bulandlrrrsa eglence de bize 
ayru tesiri yap1yor... Eglenceye al~ 
madlguruz i{!in kti.c;iik bir eglenti bizl 
ilk def a sigara ii;mi~iz, ilk de fa nar
gile i~~iz gibl rahats1z ediyor. iki
de bir: 

- tstanbulu eglenceli bir ~ehir ya.
pahm ... diyoruz. istanbulu eglencell 
bir ;;ehir yapmak i~in evvela halkt eg
lenceye all~trrmahyiz ... 

Bu 40 gtin 40 gecelik eglencenin 
faydalanndan biri de bu olacak .. 

Halk eglenceye karl?l bir nevi eg
zersiz yapacak. Sinirleri eglencey1 
6 - 7 saat kendisini kaptirmaga al~ 
cak .. 

Lakin bunlan yazarken ic;imde bir 
en~e var ... 

Haydi l?1mdi eglenceye all~lk deg!· 
liz... Eglencesizlik bize pek miithll 
bir hal gibi geliyor. ~m sinema, ya
zm deniz filan yuvarlan1p gidiyoruz.. 

Lakin bu 40 giin 40 gecelik eglence
lerden sonra eglenceye ah.~mca, eglen
cenin zevkini tadmca bir de eglenecek 
yer bulamazsak ll?te o zaman i~i.Inb 
berbatttr. 

Hem eglenceye al1~, hem de sonra 
eglence bulama .. ~te o fena ... 

Eger sonra eglence bulamiyacak
sak bu 40 giin 40 gece ile eglenceye 
ah~mak bizim ii;in bir i~kence ola
cak .. -H. F 

Kad1rga cinayeti muhakemesi 
K:ld.lrgada bah~1vanhk yapan Yanl 

achnda biri kiracis1 Rag1pla kavga et· 
mil? ve Ragib1 evinden ve bahc;esinden 
~lkarmak iste~ti. Bundan hiddeUe
nen Raglb tabancasrm ~ekerek Y aninin 
tize1ine dart el ate~ etmi§ ve Yaniyl 
viicudilniin ii9 yerlnden yaralam.1~tL 

Dt.in agrr ceza mahkemesinde Ragi
bm katil kasdile adam yaralamak su
~undan mevkufen muhakemesine ba,
lan~hr. Diinkii muhakemede davact 
yerinde Yani hazir bulunm~tur. Yanl 
bu yaralan.ma neticesinde bir ay hasta. 
nede kald.lgrm ve bu yiizden i~lerint 

terkettigmi soyliyerek b~ yilz lira ta.z
minat iste~tir. Mahkeme l?ahidlerl 
dinlcm.t, ve gelmeyen ~dlerin celbl 
ic;in m uhakemeyi bBl?ka gi.ine b1rak
Illll?tlr. 

Suadiyede bir evde kesilmii 
89 ka~ak koyun bulundu 
Suadiye civannda Artin achnda bir 

adamm et k~ak9111gi yaptig1 haber 
alm~trr. Polis ikinci ~ube memurla
n Artinin evinde ar8.l?tlrma yapllll.l?
lar ve kac;ak olarak kesilip satllmak 
uzere hazirlanm~ 89 tane koyun bul
mu.~lard.lr. Koyunlar mezbahaya tes
llm edilmil?, Artin yakalanarak hak
klnda tahkikata b~la~rr. 

B. A. - Evet, acaba kac; ki~i bogul
madan, sag donmu~. bir de onu sor
saydmJ ... 
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SIGORTA 
M TURK 

$iRKETi 
Yeni postahane kar,1s1nda Biiyiik K1nac1yan han1nda faaliyete geqmi$tir 
Sigorlaga aid her mii~kiliniz hakkznda gi~elerinden meccanen malumat alabilirsiniz 

Yunanistanda 
tirfi idare 

lspanya vekayiinln akislerl 

'(Ba§ taraft 1 incl eahifede)' 

Jerinin bu greve i{;tirak etmelerinden 
dolayi bu s~bah ~lkam~lardlr. 

SANStm KONMU~ 

Lornira 5 (A.A.) - Londrada itima
da ~ayan bazi membalardan alman ve 
Atinadan gelen haberlere gore bir ka
rarna.me ile mebusan meclisi fesih ve 
muvakkat diktatorllik ilan e~tir. 
Vaziyette istikrar hasll olur olmaz ye
ni intihabat yapllacaktll'. Orfi idare 
ilan edildikten b~ka sanstir de vaze
dilmi~tir. 

B~vekll tarafmdan bir talam ted
birler alln~t1r. Bunlara kralm da 
muvafakat et~ oldugu zannolun
maktad1r. Sol cenah sendikalanrun 
te~viki tizerine asgari ticretlere ve 
grevler vukuunda mecburt hakem u
sultine mtiracaata dair olan yeni ka
nunu protesto etmek iizere gece yaris1 
umumi grev ilan e~tir. 

B1R KISIM i!?QiLER GREVE 
i~TiRAK ET1':1iYORLAR 

Atina 5 (A.A.) - MuhafazakAr ~
~iler f ederasyonu, sol federasyonlar ta
rafmdan tertib edilen ve bugiin gece 
yarismdan itibaren b~llyacak olan 24 
saatl1k umumi greve i{;tirak etmemek 
husnsunda azalanna talimat ve~
tir. 

Muhafazakar amelenin kanaatma 
gore, asgari yevmiyeyi tesbit eden ve 
mecburi hakemlik usuliini.i ihdas eden 
kanun, amele suufmm buyillt muzaf
feriyetlerinden birini te~kil etmekte, 
ve htikfunet, bu kanunu tatbik ile, cy. 
~ilerin ba~hca dileginl yerine getir
mektedir. 

Bu kanunu protesto edenler, ~imdi
ye kadar onu isteyenlerdir. Bu hareket, 
leri ile bu ~lar, i~~erin menfaat
lan ic;in c;~adiklanru, ve memleket 
lc;inde karga~abk c;Ikarmaktan b~ka 
bir maksat takib etmek istemedikleri
ni ispat etmektedirler. 

Grev hareketinin muvaffaklyetsizli
ge ug-::yacag1 tahmin olunmaktadrr. 

TELGRAF 1'mIABERESi KESiLMEDt 

Bazi gazeteler Yunanistanla telgraf 
muhaberesinin kesildiginden bahset
mi~lerdir. Bu haber dogru degildir. 
Telgraf muhaberesi devam ediyor. Yal
ruz telefon kon~RSI kesilmi~ir. 

Habe,istanda harp 
(Ba~ taraft 1 :incl sahUede) 

yapm1~ olduklan taarruzlar esnasm
da miihim miktarda mitralyoz ve mu
himmat ele gec;~erdir. 

RAS SEYYUM ADts ABABADA 

(Bat tarafi binnci sahifede) 

hiikfunetinin bir bitarafbk beyanna
mesi ne~retmeye hazJ.r bulundugunu 
bildirdigi, fakat bunun i~in Frsnsa
nm , italyarun da i~irakini temin et
mesi ~artim ko~tugu soylenmekted.ir. 
ingiliz hiikfunetinin kanaatine gore, 
tngiltere, Fransa ve italya tarafm
dan n~redllecek ooyle bir beyanna
menin, buttin aIA.kadar devletler, ve 
bilhassa ingiltere, Fransa, italya, Al
manya ve Portekiz tarafmdan yap1-
ID.cak bir ittifaka ba~angi~ te~ et
melidir. 

iTALYANJN ~ARTLARI 
Paris 5 (A.A.) - Gazetler, ispanya 

~erine k~amas1 hakklnda Fran.
Sa tarafmdan yap~ olan teklife tn
gilterenin verdigi cevab dolayisiyle 
memnuniyetlerini izhar etmekte fakat 
1talyanm verecegi cevabm mu~ki.ilat 
~Ikarmasmdan korkrnaktadrrlar. 

Oeuvre gazetesi, diyor ki: italya 
Fransiz teklifini kabul etmek i~in uc; 
~ar~ ileri siirmektedir. 

1 - th; tarafli miizakereler yapil
mamasi. 

2 - Almanya ve Sovyet Rusyanm da 
bu i~e ~tirak etmeleri, 

3 - Fransa hiikumetinin ispanya 
1'ekayiinden bilisttfade f~izm aleyhi
ne umumi bi.r milcadele vii.cuda getir
mek tavnnz takinmamasi. 

SOVYET RUSYADA MiTiNGLER 

Moskova 5 (A.A.) - Tas ajans1 
bildiriyor: 

Sovyetler birliginin her tarafmda, 
ispanyol halkl ile tesanudti gosteren 
biiyiik mitingler yaptlmaktadlr. Bu 
mitingler esnasmda ispanyol milleti
ne selam gonderilmesi ve istiklal ve 
serbestisi ic;in mticadele eden bu mil
lete yardun i~in iane taplanmasi ka
rarla~tminu~1r. 

Kievdeki mitinge 30 bin, Minsk
deki mitinge 30 bin, Rostovdeki mi
tinge 60 bin ve Leningraddaki mitin
ge 100 binden fazla ki~i ii?tirak et
ml~tir. 

ALMAN GEMiLERi HAREKET 
ETTiLER 

Berlin 5 - Ceuta limarundaki Doy~
land zrrh11S1 ve Luchs torpidosu Kadiks 
limamna hareket etmi~tir. ispanyol 
sulannda bulunan Alman gemileri ~un
lard1r: 

Koln, Albatros ve See Ader Bilbaoda, 
Admiral Scher ve Leoparo Almeriada 
Doy~land ve Luchs Kadikste. 

SEMPATi NUMAYi~t 
Tetuan 5 - Havas muhabirinin og

rendigine gore Ceutadaki la.yamcllar 
Doy!tland zirhhsm1 gtinlerdenberi bek
llyorlarch. Zrrbh kumandamrun gene
ral Frankoyu ziyaret etmesi dikka te ~a
yan goriililyor. Bu ziyaret bir nezaket 
ziyareti deglldi. <;tinku bir saatten faz
la siirm~ttir. Ktyamcllar bunu bir 

Roma 5 (~am) - Ras Seyyum sempati nfunayi.¢ sayiyorlar. Klyamc1 
tayyare ile Diredaua'ya, oradan tren- zabitler Alman zabitlerine ~ehrl gez-
le Adis-Ababaya ge~tir. Ras Sey- dir~lerdir. 
yum. mare~ Grazianiyi ziyaretle ital- General Frankonun erkfun harbiye 
yaya sadakat yeminini tekrar etmi~tir. reisi binb~ Armada bu ziyaret ic;in 

cdost bir m.illetin sempati ziyaretidir> 
Bu hA.dise Ras Seyyumun Dessieye ta-

demi~tir. 
arruzu hakkmdaki haberlerin asils1z- BEL()iKANIN KARARI 
llgma delildir. 

Bruksel 5 (A.A.) -Her iki tspanyol 
Adis-Ababaya yakm yerde Habe~ c;e., cephesinden miihim miktarda silah si

telerile olan 9arp1~malarda Habesler 
1000 tilil birakrm~Iardlr. italyan z~yi- pari~i yap1lmakta oldugundan, htiku-

t h . ~"~-di met ihracat ic;in hususi izin almmas1 a l e emnuyel&>U; r. . 
hakkmda bll' karamame c;Ikanm~tir. 

TSANA GOL-0 CivARINDA ~iDDETLt iSVEQ SOSYALiSTLERiNiN YARDIMI 
MUHAREBELER OLUYOR Stokholm 5 (A.A.) - Sosyalist par-

Portsait 5 (A.A.) - Royterin bil
dirgine gore, Tsana golii civannda 
Habe~lerle italyanlar arasmda. ~d
detli bir ~p1~ma olmaktad1r. Gon-
dnr civannda da ayni derecede ~id
detli bir c;arp1~ma olmu~tur. 

Roma 5 (A.A.) - Stefani ajansi 
Dessie ci varmda kanll c;arp1~malar 
oldugunu yalanlama.ktadlr. 

tisi ve isve~ sendikalan te~kilati, is
panyol i~~ilerine yardnn i~in 35 bin ku
ronluk bir iane verilmesini kabul et
~tir. 
AKDENizDE KUVVETLERiN MUv A
ZENESt TEHL1KEYE Mi Dtt~tl'YOR 

Londra 5 (A.A.) - ispanya hadise
lerinin dogurm~ oldugu vaziyeti tah
lll eden Manchester Guardian gazete
si diyor Id: 

cBu vaziyet, giinden giine vahim
le~mektedir. ihtiHUcilerin muzafferi
yeti, ispanyayi italyanm, ve belki de 
Almanyanm kuvvetll tesiri altmda 
kalmaga sfuiikliyecektir. Akdenizde 
devletlerin muvazenesi ciddl bir ~ekll
de tehlikeye d~ebilecektir. Yalruz Ce
beliittarlk'm mudafaas1 ic;in bile, in
gilterenin dost bir ispanyaya ihtiya
c1 vardlr ve her hangi bir devletin 
Balear adalannda bir deniz, yahut 
hava ilssii kurmak hakla.m elde et
mesi de hi~bir ~ekilde ingilterenin 
menfaati dahilinde degildir. Fransa
ya gelince, Ispanya ile hududu tah
kim e~ degildir ve italyan ve Al
man dostu bir ispanya ufukta birden
bire tebelliir ettigi takdirde, bu cihet
ten degi~tirilmesi lazim gelen ~eyler 
olacaktrr.> 

s1vasta stadyom 
Sivas (Ak~am) - Belediye bir stad

yom yapmaga karar vermistir. Be
zirci meydaru bunun ic;in seinmi~tir. 

Denizlide zelzele 
Denizli 5 (A.A.) - Bugtin saat 

15,15 de iki zelzele olmu~tur. Hasarat 
ve zayiat yoktur. Birkac; gfuldenbe
ri arahkla zelzele devam etmektedir. 

6 agustos Per~embe 
18 Dans musikisi (Prn.k), 19 Haber

ler, 19,15 Muhtelif plak:lar, 20 S1hhi 
konferans: Doktor Salim Ahmed <;a
ll~an (Gti.ne~ c;arpmalan hakkmda), 
20,30 Stiidyo orkesti:alan. 

7 Agustos 936 Cuma 
istanbul -18 Hafif musiki, 19 - Ha

berler, 19,15 - Muhtelif plAklar, 20 -
Halk musikisi, 20,30 - Stiidyo orkes
tralan, 21,30 - Son haberler. Saat 22 
den sonra Anadolu ajansrmn gazete-

lere mahsus havadis servisi verilecektir. 

EVLENME 
Kandilli Kiz lisesi Cografya og

retmeni Behire Hilmi Serter ile Is· 
tanbul Oniversitesi Genel sekreteri 
F erid Zuhtii 6riiciiniin evlenme to
renleri diln Beyoglu evlenme me
murlugunda yap1lmtfbr. Bu iki gii
zide Maarifcinin hirlepnesini kut· 
lular, saadetler temenni ederiz. 

Suadiye plajmda balo 
<;ocuk Esirgeme kurumu Erenkoy 

kolu tarafmdan 8 agustos cumarte
si ~am1 saat 21 de Suadiye plaj 
gazinosunda bir halo verilecektir. 
Balonun ne~eli ve eglenceli olmas1 
ic;in tedbirler ahnm1~tir. 

• CAFER FAHRJ 
eserlerinden 

n1n 

YEN1 HARFLERLE 
Savaf ve Polis kopegj 
Tavuk hastahklan 
Tavuklan ~ok yumurtlatma'IC 
i~n ne ycd.irmeli? 
Ne zarnan civc.iv ~tkarmah }, 
T avuk~ulukta muvaffakiyetin 
Slm? 
J"avuk~uluktan nas1l para 

50 
25 

25 
5 

25 

kazanilir 'I 25 
Nuil tavuk~luk yap1lmahdir). 25 

F.SKt HARFLERLE 
Mufassal yeni tavuk~uluk 
K~ beslemek usulii 

.100 
25 
25 

kitabevi 
Av ve salon kopekleri 

Sabf yeri: lKBAt: 

TAKSiM BAHCESINDE 
SEZONUN EN BOYOK PROGRAMI: 

6 Agustos Per§~mbe saat 22 den itibaren 
Avruparun en me§hur komedi miizikal artistlerinden eski Grok'm partoneri 

MAKS ve KU AK 
W l P L 0 S Me~lnu hava canbazJan 

FRIMEI.S karde§lerin akrobatik numaralan ve giiniin harikasa olan me§hur 

TAMARABECK-REVOSO 
nun yeni program• 

Karamba'nm yikhzlarmm sempatik oyunlan 

ETA - ILA - MARI VON NAGl - POLA MAR 

Fiatlerde zammiyat yoktur. 

I ~ORS~ 
Istanbul 5 Agustos 1936 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERt) 

Esham ve Tahvllit 
1st. dahilt 96,50 t, B. Hamiline 9,90 
Kuponauz 1933 • Milessis 85,-
iatikrazi 96 50 T. C. Merkez 

' Onitiirk I 21 92 50 Bankasi 74,-, ' 
• JI 20,27,50 Anadolu hlsse 25,85 
• III 20,80,- Telefon 8,SO 

Mfimessil 1 47,50 Terkos 12,50 
• II 45,90 <;imento 10,60 
• III lttihat deA'ir. 8,50 

11 Bankruu 9,90 Sark • 0,70 
(Para (~ek fiatlerl) 

Paris 12,03,50 PraQ' 19,19,50 
Londra 632,25 Berlin 1,97.13 
Nev York 79,30,- Madrit 5,88,86 
Milano 10,07,80 Beland 34,68,92 
Alina 84,10,94 Zloti 4,22,13 
Cenevro 2,43,13 
Briiksel 4,70,62 Penro 4,31,63 

Anuterdam 1,16,78 Biilcr~ 107,55,25 

Sofya 63,35,93 Moskova 24,90,40 

Nobet9i eczaneler 
Bu ~ no'be~i eczaneler ~n· 

lardir: 
$i~li: Kurtulu~ caddesinde Necdet, 

Taksim: Nizameddin Taksim, Beyog
lu: Kanzuk, Yeni~ehirde Baronakyan, 
Bostanb~mda itimad, Galata: Ga
latada Hidayet, Kasunpa~a: Vaslf, 
Haskoy: H,Wc1oglunda Barbut, Emin~ 
onii: Ye~te Bensason, Heybeliada: 
Tomadis, Biiyiikada: Halk, Bakrrkoy: 
Hilal, Sanyer: Osman, Tarabya, Ye
nikoy, Emirgan, Rumelihisanndaki 
eczaneler, Aksaray: E. Pertev, Be~ik
ta~: R1za, Usktidar: Merkez, Kadl
koy: RI.fat Miimtaz, Modada AIA.ed
din, Fener: Qalidi, Samatya: Erofi
los, ~ehremini: A. Hamdi, Karagiim· 
rlik: Suad, Alemdar: Esad, Kti.c;tikpa
zar: H. Hulftsi, $ehzadeba~: ismail 
Hakkl, Bey~~: Belkis. 

BULMACAMIZ 
Soldan saga : 

KIZILA Y BALOSU 
15 Agustos pazar gecesi 

BOYOKADA YA T kliibiinde 
Milli miidafaa vekili Kaz1m ('.>z. 

alpm himayesinde her yaz • mevsi· 
minin en zengin, en nezih balosu 
olan K.mlay balosu bu y1l da Bii· . 
yiikada Yat kli.ibi.inde verilecektir. 

Baloda, §ehrimizin en kaymetli 
sanatkarlanndan miirekkep bir caz 
tak1m1 bulunacagt gibi ayrica yiik· 
sek kadm sanatkanm1z Pakize Iz. 
zet Nezih ile bayan Zirkin tarafm· 
dan keman ve piyano konseri ve· 
rilecektir. 

Bundan ba;Jka bir ~ok siirprizlcr 
§ik ve zengin kotyonlar dag1hla
caktu. 

lstanbula vapur temin edilmi;Jtir. 
BlLETLER: Bir ~ift 3 lira. 

Bir ki§i 2 Jiradir. 
Biletlerin sah§ yeri: Biiyiikada 

Y at kliibii. 

K1z1lay Kermesi 
Son glinlerde Kazilay Cemiyeti Emin· 

oni.i ~ubesinin onii goriilmiyecek bir hal 
alnu~tJ.r. Kmlaym Kermcsinde yapua .. 
cak Giirbiiz <;ocuk miisabakasma i~tirali 
edecek yiizlerce ~ocuk annc ve babala
rile cemiyete miiracaat etmektedir. Ay
nca yap1lacak berberler miisabakast i~in 
bir ~ok berberler Cemiyete mi.iracaat 
da bulunmaktadirlar. Bunlann heps! 
kcrrnes miisabakalanna i;Jtirak edecek• 
lerdir. Gerek berbcr ve gerek gi.irbiiz 
~ocuk miisabakasmm fevkalade olacaga 
tahmin edilmektedir, 

T AKSIM bah~esinde 
Bu a~am 21,45 te 

FLORY A 
Biiyiik operet 3 perde 
Pek yakmda: Babahk 

Fiatler: 75, 50, 30 
me~rubatla beraber 
Pazartesi Kad1koy: 

Siireyya Bahc;esinde 
FLORYA 

Soldan saga : 
1 - Bele takllan (5) Ka-Aynen (2) ' ___ ..._ ....... _,__ 
2 - Klsalmanm aksi, emri hazll' .. 

.(4) Supriintii toplayan Alet (5) 
6 

.,......,.__ 

3 - Meyilli ( 4) Hububatm en ufa
gi (4) 6 

4 - Ya~ birligi olan (5) Arablstan- 1 
da bir htikfimet (4) .__..._.,.___ 

8 
5 - Mlslr mabudu (2) Paydos, b1-

rakmak (5) 
6 - Orta (3) Rumen parasi (3) 
7 - YatI~tJrma (10) 
8 - Gelecek zaman (3) Derlnin 

sertle~esi ( 5) 
9 - Sual (2) Lehlm (5) 
10 - Ac;lktan ac;1ga (5) Nida (2) 
Yukardan a~agi: 

Yukardan a~agi : 
1 - $ans oyunu (5) Azl ~ok zarar 

veren (4) 
2 - 2 harfi ciyi> 6 harfi gelir geti-

ren binalar (8) 
3 - $iir yazan (4) GOgiis (4) 
4 - idrak etmek (7) Boy degll (2) 
5-ince (5) 
6 - Ytiziin iki yam (5) 
'l - Erkek degll (5) Saghk (4) 
8 - Ba~tan 4 harfi bulmak i~in 

9 

yapar, 5 harfi sari madcn (9) 
9 - Orta (3) Kumanda et (5) 
10 - Sevdall (4) tc;in aksi (2) 

da (2). 

GEQEN BULMACANIN HALLI 

Ni" 

Soldan saga : 1 - Nefes - ibat, 
2 - Aksak, 3 - Fuzull - Ri~. 4 - ir .. 
mak, 5 - Sual, 6 - An - Ba, 7 .
Bulmaca - Si, 8 - Esash, 9 - Yar .. 
trmak, 10 - Aya - Uzun. 

Yukardan a~agi : 1 - Nefis - B<>" 
ya, 2 - Ulu - Ay, 3 - Fazia - Ra, 
4 - I.Ame, 5 - Sall - Nasir, 6 - Ki .. 
ra - Car, 7 - :ts - Basma, 8 - Bara
ka, - Laz, 9 - Akik - S11a., 10 -1yi, 



6 Afu,stos 1938 ' 

A 
Bazi ~eyler vardlr ki f}aka kaldlnnaz.. 

lar. ~aka ne kadar cince> ne kadar 
«zekice> yaptlirsa yap1lsm bu bazi 11ey
[ere dair olunca soguk ve ft.di bir gJ.· 

ihklama gibi gellr adama. 

• tspanyada halk kadlnlarmm dsllere, 
murtecilere kar~1 sllaha snnlarak er· 
kek kardesletinin yarunda dogti~tiik
lcrini habe'r aldlk. Bu yigmJ.arla ve blr
blrinden bfiyilk kadlnlarm f otograna
nru gordilk. Fransa halk ihtilfillerin
de, Anadolu mllll kurtulu~ cidalinde, 
Sovyet 1nk11Ab1 yillnrmda da boyle 
tsimsiz kiltle kadmlan anayken cocuk-

KA I 
lan yapmakslZlll garp1~tila1. ~ 

Fakat .. 

• 
-, 

Fakat gazetclerdc bu kad.lnlaria s(}. 

ziim ona ~aka yapmak heveskll.rhg1 al
d.l yiiriidU. K111mz1 dudakll karmenle
re benzetildi bunlar, cboyle gtizel goz
Hi kndmlara kar~1 kim durabilir> gibl 
zampara agziyla harfendazllk yapllch. 
Hele son gilnlerde baz1 yaz1ctlar ispan
yanm bu Eminelerindcn, Fatmalann~ 
clan bahscderken: cBir clde ruj, pudra, 
bir clde silah cepheye giden ispanyol 
giizellerl> gibi serlevhalar kullandllar. 

• lanru nasll scverlerse dovu~Urken de ~akanm bu ~e~idi ayiptir. 
byle gillil~siz, cakas1z ve numara 11· Orhan Selim 

-·•111111111111•u1n1111•11tlUllUJHIHIHHl•1111tt1u11111tbllllHtrtt111111UllHIUJlltJhllllllllllllllHUHMllHH•111111111n1u11mn1111111•11111111111tHlllHI-

BLERYO 6LDU 
llk defa Man~ denifini tayyare ile 

ge~en Bleriot oldil. 
Man~l gcctikten bir ka~ gUn sonra 

gazetecilere bcyanatmda: 
- ~u gilnler zarimda. ald1g1m mek· 

tuplarm sayis1 bir mllyonu buldu. 
Cogu tngilterc vc Amerikada.n geliyor. 
Zarfm U.Stiindeki adreste ~u idi: Louis 

Bleriyo, Fransa ... 
Bleryo bir gtinde me~hur olmu.,tu. 

CUCELER DiYARI 
Yeni - Gine Hinterlandmda cticeler 

bulundu. Erkeklerl.tl boyu vasati bir 
metre otuz be~, kadlnlarmki yedi san
timctre daha az. 

Bu insanlann yiizleri solgun ve hep
sl vah~idir, fakat hi~ biri yamyam de
gil. Diyarlan da vahi;;i ormanlar ve 
yals;m kaya.11klar diyand.lr. 

~1FAHI REKLt\¥ 
Tabii Amerlkan icad.1. 

Gtizcl giyinmi~, giizel kcdmlar, lo
kantada, barda, salonda, trende, 
tramvayda, vapurda, luzll sesle, ~u ve
ya bu fabrika mamulatml medhedi
yorlar. Tabil onlann konu~tuklanm 

biri;ok ki~i duyuyor. 
Bu nevi reklamm i;ok faydas1 oluyor

mu~! ... 

Pi~l\IAN OLAN HIRSIZLAR 
Frans1z komiserlcrinden biri, sabah

leyin yaz1hanesine gelince bir mektup 
buldu. Ai;rti. i9inden on bin, frankllk 
esllam c1kt1. Bir h1rs1z, Cald.lg1 esha
m1 sahibine iade ediyordu. 

Bu vakayi yazan Frans1z gazeteleri 
foyle bir f1kra anlat1yorlar: 

- Bu yeni bir usul degildir. Bir sa
bah Odeon komiseri karakola gelince 
ka.pmm onilnde bir kopek gordii. Cili
st, giizel bir kopek Kopegtn boynun
da bir zarf vard.l. Acti ve okudu: Bu 
kopegi c;aln119t1m, fakat ~imdi sahibtne 
iade ediyorum. <;alarken iade ettlglm 
zaman sahibinden para miikA!ati ala
cag1m ilmidindeydim. Gazetelerde o
kudum, sahibi kap1cisma: Beni o mur
dar kopekten kurtarana te~ekkiir ede
rlm, diyor. 

Hapishanede millet mektebl 
Oazianteb (Ak~aro) - Halkevince 

hapishanede ai;1lan ve mahpus vatan
da~lara konferans tarzmda bilgi ver-
mege calI~an millet mektebi, bugiln
lerde mahpuslann gosterdigi icden 
arzu iizerine geni~letil1ni~tif. Hie; oku
yup yazm.a bilmiyen yurdd~lar ic;tn 
blr kac (A) dersanesi ve birat oku
yup yazabilcnlere de yurd bilgisi ve di
ger bilgiler ogretilmek maksadile de 
bir iki (B) dersanesi ai;1lm1~tir. A 
dershanesinc bir giinde iki yiiz mah
pus yaZllrm~tir. -----

Samsun hapishanesinden 
ka~an bir mahkum yakaland1 

·? 
NUHUN GEMiSi 2 

V~ingtonda miltekald bir gemicl 
var: Vilyam Ortnvud. Bu adam rilya
smda gorilyor, yinnincl asrm bafilan
giglarmda tufan olacak. Bunun iizerl
ne 1922 de, incilin tarif ettlgi ~ekilde, 
Nuhun gemisine benzeyen bir gemi ya
p1yor ... 

Bugune kadar tufan olrnaymca, 
Grinvud rilyasmm dogru g1kmadlgmi 
atlhyor, fakat son giinlerde gene bir 
ri.iya goriiyor: Tufan 1938 de ohcak. 

thtiyar gem.lei ~imdi gemisini cNU• 
hun gemisi 2> yi yeniden tamirle mc~
gul. Harp oiacak diyenlere gillil.yor: 

- Tufan esnasmda harp nasll o
lur? .• 

BiR iSTAT1STiK 
Bundan 22 sene evvel Fransada se

:ferberlik ilan edildi. Evet harp senesl 
Fransa olii ve yaral1 4,915,000 verdL · 

t>lillerin miktan 1,344,890 dlr. Bun• 
lardan 99,800 123, 91,600 1 24, 90,00 1, 

22 83,000, 25 3,900 1, 50 330 u 17 ya~tn· 
da idiler. 

EN ESKi GAZETE 
Diinyanm en eski gazetesi, Pekinde 

~1kan Peiping Bav artik ~1knuyor. 1810 
danbcri bu gazete de gtindelikti. Mu
haliflerin na¢ri efkan id!. 18 incl as1r
danberi bu gazete modern Qin tarihin
de biiylik rolii oynanu~tir. 

Peiping Bav 402 tarihinde Su Kung 
tarafmdan kuruldu. Su Kung Uzak 
~arkta matbaarun mucididir. 

OLE.'\IPiYAD OYUNLAltl 
Eski Yunanistanda olimpiyad o

yunlan ba~Iarken her turlii d~an
llk dururdu. Biitiin Yunanlilar bu o
yunlara i~tirak ederlerdi. Fakat kadm
lar l~tirak edemezdi. Bu kanunun d1~1-
na ~ikmak cesaretini gosteren kadin, 
yi.iksek bir kayanm tepesinden derin 
bir ui;uruma yuvarlarurdl. 

Merasim a~am b~lar, be~ gftn sl\
rerdi. Be~ gtin gece giindiiz ~aluup oy
narurch. 

Bugiin kadmlar oliropiyadlara ~ti
rak ediyor ve gecelerl sporcular kam· 
p1, dokuzdan itibaren karan11k olu
yor, derin bir istirahata vanyorlar. 

Izmir orduya 8 u~ak daha 
hediye ediyor 

izmir 5 (A.A.) - Halkumzm yurt
severlik ve fedakarhg1 ile bu yi1 da 
ordumuza sekiz m;akllk bir filo arma
gan edilmektedir. 30 agustos zafer ve 
tayyare bayrammda ad konma tOren· 
leri yapllacak Olan ucaklanmIZ ~unlar
dlr: Buca, Bal!tova, Narlldere, izmir 
~cilert, izmir ballkctlari, izmir me
murlan, tzmir kadlnlari, !zmir bahg1-
vanlari, izmir mani!aturac1lar1. 

Evvelce dokuz ucak armagan eden 
iztnlr, bu yeni u~ak ile ordumuza 17 
ui;akhk bir filo alllll~ bulunuyor. Hal
klm1zin gosterdigi fedakarllk ovillecek 
bir haldedir. Gelecek y1l da bu nisbet
te bir filonun almacag1 timidi kuvvet
lidlr. 

Eski kavga tazelendl, 
bir ki~i yaraland• 

Kasimp~a<ia. Sivasll Hasnnla hem
~ehrisi Htiseyin diln gece kahvede otu
rurlarken evvelce memlcketlerinde bir 
klz ~ac;;1rmak meselcsinden c;;1k011 kav
ga tnzclenrni~ ve yeniden kavgaya tu
t~mu;;Iardlr. Bu kavgada Hasan b1-
cakla Htiseyini ag1r yaralallll~tir. Hti
seyin hastaneye kaldlnlnu~, Hasan 

BoUazlar rejimi 
·: (Ba~ taraf1 1 incl sahifede) 

Karadeniz bogazmda Karadeniz 
i~et istasyonu «Bi.iyiik liman telsizb. 

2 - Bogazlardan ge~ecek yabanc1 
kumandam bu bogazlarm methal• 
ku.mandam bu bogazlarm methall
lerine yakla~1rken «50 mil kala> tel
siz vas1tasiyle mezkllr istasyonlara 
emri altmdaki lruvvetin sarih te~ek
ktiliinU. bildirecekiir. 

3 - Yabanc1 harp gemileriyle yar
d1mc1 gemiler bogazlarda gei;i~leri 
esnasmda mezkur istasyonlarm ril
yet mesafesi dahilinde bulunduki;ra 
med olan beynelmilel i~aretlerle isim• 
lerilli gekmi~ bulunacaklard.lr . 

4 - Yabancl harp gemileriyle yar
dlmc1 gemiler ge~i~leri esnasmda ha
sara ugrarlarsa 20 temmuz 1936 ta
rlhll mukavelenamenin 14 fulcu mad
desinin son flkrasma tevftkan derhal 
yukarda zikredilen i~ret istasyonla
nna telsiz telgrafla bulunduklan 

mevkileri ve ftnzalarm1n .nevlni carz 
ve tftl gostermek f?artiyle> bildire
ceklerdir. 

Mezkftr gemiler, yine bu istasyon
Iar vas1tasiyle, mukavelenamenin ay
ni maddesinin ayni flkrnsma gore, 
Tiirkiye tarafmdan kendilerine ta
Ym edilecek hatt1 hareketi ogrenecek
lerdir. 

Askeri merasim i!;in se!am bata.r
yalan: 

Karadeniz ve Akdeniz milstahkem 
mevkileriyle yabanc1 harp gemileri ve 
yardlmc1 gemiler arasmda yap1lacak 
miitekabil merasim ii;rin Karadeniz 
bogazmdan giri~te Anadolukavagm
da ve Qanakkale bogazmdan giri;;
de Qanakkalede <;emenlik mevkile
rinde birer selam bataryas1 buluna
caktir. 

Klavuz istuyonlan: 
Klavuzluk i~in a.,ag1da zikredllen 

istasyonlar c~acaklard.lr; 
c;anakkale bogazmda: Morto istas

yonu, Gelibolu istasyonu. 
Kai:adeniz bogaztnda: Biiyiik Ii· 

man istasyonu, . Haydarp~a istas
yonu. 

Bava yollan : 
Akdenizden Karadenize gegi;;lerin

de sivil hava gem.ileri a~agidaki yol
Iar1 takip edeceklerdir: 

Kara tayyareleri: Akdenizdcn Ka
radenize gec~lerinde Enez - Midye 
hava yolunu, 

Karadenizden Akdenize gec;i~lerin
de de Midye - Encz hava yolunu, 

Deniz tayyareleri: Ayni yollan ta
kip ctmekle beraber li.izum has1l ol
dugu takdirde Marmara Ercglisine 
ugnyabileceklerdir. 

Bogazlarda mcmnu mmtakalar: 
Tiirkiye cfunhuriyeti hiikumeti bo

gozlarda tesis olunacak mcmnu mm
takalan yakmda bildirecektir. 

V ekaletlerin 
Resmi 
Dairelerin 
Nazar1dikkatine 

Maari:f cem.iyeti, resmi ilanlann 
ne~rine tavassut i~in, Heyeti Veki
leden ald.lgi kararda aynen: < ... tlan
lann ne~Ii hi~ bir suretle teahhilre 
u~ramamak ve hazinece bu tarzda 
verilen ilanlardan de.ha fazla iicret 
itasma mecbur kalmmamak ve 
istenildi~i zaman bu ~ekllde 11~ 
vermek ~1kkma nihayet vermek ... > 
~artlanru ilzerine alim~tll'. 

~u hale g<?re ilanlann1 
gazetemizde ne~rettir .. 

mek ve taahhura ugratma
mak isteyen resmi daire
ler bu ilanlar1n1 miinha
s1ran "Resmi ilanlar tiirk 
limtet §irketi,, ne gon
dermelidirler. 

~irketin adcesi: istanbulda An
kara caddesi, Karamanzade ham 
ui;rtincil kat. 

Telefon: 20960 

Samsunda Mehmed admda birinin 
evinde eglenti yaparlarken Mehmedi 
tabanca ile oldUrcrck 15 sene hapse 
lllahkum olan ibrahim admda biri 
Samsun haplshanesinden kac;llll~tir. 
ibrahimin istanbula geldigi anl~Il
lll1~ ve polis ikinci ~ube cinayet rnasa
s1 memurlan evvelkl gtin kendisinl 
'l'aksirn civarmda yakalam1~lardlr. 
l\fahkum ibrahim mahfuzcn Samsuna 
e;onderilmek tizere miiddciumumllige 
teslim cdilmi~tir. yakalanarak tahkikata b~lan~tir. '~--------------." 
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Y AZ OtJNLERiNDE 

S1caklar, gline, ~arpmas1 
ve korunma yollar1 

Tatll melt~mler esmezse s1caktan 
bogulacag1z. S1cak hepimize dokunur. 
Mwzu gftne~in sicald1g1. S1cak bize 
iki tiirl!l tesir ediyor. Birisi gune~ 
~arpmasi dedigimiz hal; oteki s1cak 
vurmasi. Gii.ne~ ~rpmasi gi.ine~ al
tmda c;ok gezenlerin ba~lanna gelen 
beia. S1cak vurmas1 da gemilerde ka
zan ve ma.kine bolmelerinin haddin
dcn fazla 1sirunasmdan dolayi oralar
da ga~anlarda goriiliir. Sozler ba~ka 
amma ifade ettikleri ~ey bir. Birinde 
gtine~ meydanda, iklncide ortada bir 
f?ey yok. Yalruz tesiri hissolunur. 

Her ikisinln de tesiri bir. Gokte par
llyan gilne;;in gozler kama~tiran pa
ril tlsmm da ayrica bir tesirl olmuyor 
mu? Bir de cl~tk ~arpmas1> denilen bir 
~ey yok mu? Gtine~ c;arpmasmm te
siri asll bu panltldand1r, diyenler var. 

Steak dokunan kirnse kipklrmIZl ke
silir veter i~lhde kahr. Birdenbire bir 
fenallk gec;irlr. Ne oldugunu anlata
maz. Kollan, bacaklan agirla~ir. El
biselerlnin dtigmelerini ~ozer. Etra .. 
fmda teneffils edilecek hava kalma
m.i~ samr. Bu ilk saldm~1 atlatamazsa 
arkas1 gelir. Sllrultl artar, bacaklarma 
hi.ikmedemez. Nefes al1p vermek git
tikc;e gui;le~ir ve du~er. Arizalar diizel· 
mezse giine~ vuran kimse ~arpmma
ga ve sa~ma sapan soylemege ba~lar. 
Yahut titisbutun kendinden geger ve 
derin bir uykuya dalar; belki bir da
ha uyanmaz. 

Gtinei;; c;arpmalan da vard.lr ki yil
dlnmla vurulmu~ gibi birden oldii
riir. Son perdesi turlil ttirHi biten bir 
facJa ... 

Gilne.!i insam nas1l c;arp1yor? Bu 
sorguya kar~1 bir gok nazarlyeler uy-

durdular. Hie birisi bizi tatmin etmiyor. 
Beyne kan hiicumundan Iler! gellr, 
dediler. Beyne kan hiicumundan bu 
kadar firtma kopmaz. Ba~ka bir izah 
tarzi aradtlar. ~oyle dU~ilndiller: in
samn tenindeki Sicakhk sabittir; bir 
kararda gider. D1~andaki sicakllk de
recesi degii;ilnce ic;teki stcakhgm art
mamasi i~in kuru.lmu~ bir dtizen var
dlr. Hemen o i~lemege ba~Iar. Beynin 
ortasmda ve daha ba~ka ye?lerinde 
s1cak.11g1 muvazenede tutacak merkez 
bulunuyor. S1cakllgm arttiguu deri
mizle duyan1. Bu duygu merkezlere 
kadar gider ve gider gitmez mtidafaa 
tertibatmm sef erberlik ynpmasi ic;in 
emirler verilir. 

Mtidafaa tertibati da ~unlardlr: D1-
~anda stcakllk artmca terlemek ~id
detlenir. Qlkan terler bugulandlkc;a 
deri sogur. Akcigerler de bu miidafaa 
~ine ka11~irlar. Havanm s1cakl1~1 art
tikc;a teneffilstin sayis1 da artar. 

Tenin s1cak1Ig1 ile ~nrirun s1cak-
1Ig1 arasmdaki !ark az olur, ve bu mu
vazeneyi bozan bir engel araya gir
mezse bu ~ yolun!a gid.er. Bazi f?ey
ler var ki sicakl.lgi tanzim eden mer
kezlerin i~lemesini gi.icle~tirir. Nite
kim derinin tisttindeki tcrin bugu
lanmas1 ic;in derinin bugulanmas1 la
zimdlr. Durgun havalar olur, yel es· 
mez; o vakit ter de bugwanrnaz; deri 
sogumaz. Hava nemli olursa bugulan
ma gene gi.ic;le:;ilr. Hava tazyikinin de
git?ikligi de tesir yapar. 

Hcrkes bir~ey s6ylemi{;. Biraz keyn. 
amma gil.nel? ve s1cak c;arpmas1 ar1za
lar1 enfeksiyondan ileri geliyor, diyen
ler olmu~. S1caklar artar, ve s1cakl1gm 
artmasma kar~1 mti.dafaa vas1talan 
da i~lemezse, u~u~ olarak duran 
mikroplar l~e gir~rlermi~. Ne derler
se deslnler, mikroplarm yapt1gi hie; 

bh· h~tallk yoktur ki az bir zaruan i~in
de bu kadar ~ddetl1 anzalan yapsm 
ve c;ari;rabuk oldiirsiin. 

-
Bir de Klod Bernar blr soz soyletnl~, 

s1caklar, demi~, etlerdeki MlyoZ.ln de
nilen maddeyi plhttla~tmyor. Bu mad
denin plhtlla~masi ii;in cok yilksek 
bir s1cakllk lbllll. Tecriibeforle anh
yoruz, s1cakhk 48 dereceye kadar ve 
hatta daha ziyade yiikseldigi zaman 
bile yilrek i~liyor, yi.irek etf ndeki mi
yozin plhtlla~nuyor. 

Gline~ carpmasmm sebcplerini 
kanda bulanlar var. Qok s1caklarda 
kandn.kl kilrccikler bozuluyor, as1l va
zifelerini goremiyecek bir hale geli
yorlar. Bunla11n vazifeleri akcigerler
de havadaki oksijenl aiarak viicudiln 
ller kof}eSine gotiirmektir. Kamn be
yaz kiireciklerl de bozuluyor diyenler 

var. Gtine~ ~arpanlann kanlarmda 
Ure topia111p kald1g1m gorenler de ol· 
m~tur. 0 halde gilne~ carpmasi bir
denbire meydana !;Ikan bir tire ile ze
hirlenme buhram demek oluyor. 
~ nazariyeye kalmca soylenecek 

soz mil yok? i~te bir tane daha. ~id
detli s1caklarm tesiri ile kanm deve
ran sathl daha ziyade geni~lesin ve 
ter bezle1i daha z1yade i~lesin diya 
derideki kan damarlan geni~leylp a~1-
l1yor. Bunu, derinin klzarmasmdan 
da anlanz. Soguk bunun aksint ya
par; damarlar bilzUliir, derintn rengi 
solar. Damarlarm geni~lemeslnden do.
Iayi vficudiin a:;iagi klsunlannda kan 
toplanir, kalrr. Tansiyon dii~er. Tan· 
siyonun dili}mesi karun vii.cudde do
la~masrm yav~l:mdlnr. Kalp tehlike
yi kar~llamak !~in ~ok ~arpmaga ba~
lar. Tabil hal c;ar9abuk yerine gelmez
se umumi ihtinak denilen h~dise yi.iz 
gosterir ve bu ba~hca sinir merkezle
ri i~in bir tehlike olur. 

Bu korkun~ tehlikenin izah tarzla
nndan birini se~mek koley degildir. 
Nazariyeler tileminde kaldlg1miz it;in 
vakalarm hepsini bUnlarla izah ede
meyiz. 

G'iine~ vc s1cak garpmak lmsusun
da slhhatin yerinde olup olmamasmm 
da tesiri var. Bir s1tmahyt, s1tmas1 ol-
1myandan ziyade kolayllkla giine11 
carp1yor. Rakl iQenler, damarlan sert
le~enler c;ok s1caklardan zarar gorti· 
yorlar. Uzuvlarm i~Iemesi ne kadar 
gil.Qle~mi~se, s1cak ~arpmas1 da o ka
dar ~iddetli ve tehlikell oluyor. 

Hekimligtn vazifesl hastahktan 
korumak, ijiyenl korumaktir. Ma
demkf giine~Ie, s1cagin nasil tesir edip 
te c;arptigrm, vticudde neler olup bit
tigini bilmiyoruz, o halde yapaca~ 
~ey, gortilen anzalan gldermege i;ah~
mak olacak. 

Gilne~ i;arparu bir kere giine~ln te
sirinden kurtarmall. Golgeli ve serin 
bir yere gottirmell. Dilgroelerini c;oz
meli, gogstinii bagnm agmah ki kan 
serbest dola~sm ve derisine hava do
kunsun. Sogutmak i~in vticudlinu 
yelpazelemell ve soguk su serpmeli. 
Bu ilk tedbirler tesir gostermezse U, 
hekime kal1r. 

Korunmaya gelince, o herkesin ka
biliyctine gore ~ok s1cak gtinlerde ya
pabilecegi tedbirlerden ibarettir. Bu 
tedbitler ihtlyarlarla zayinarda hu· 
susi bir tekayyi.id halinl ahr. S1-
cak giinlcrde hiQ kimse gucii
ne kuvvetine guvenerek aiabil
digine hareket etmcmclidlr. Qep
Qevre her yamm1zi saran tablnt kuv
vetlcrinden gi.ii;lti sayilamayu;. Tabiat 
bize ne dti~mand1r, ne dost. O bize 
kar~ tamamile Iakayd. Hayatmuz an
cak bir muvazene halidir. Qar~abuk 
bozulan bir muvazene. Qolc kere bu 
muvazeneyi bozan da biziz, kendi-
miz... Dr. Rus~uklu llakla 

~ahlamp kopi.iren bir 

S1cak dalgasr 

nm, matbaamn du· 
varlarmz yalay1p yaktigi bir gi.indii: 
Bir cum.a giinti. Yazi odasmda kimse
ler yok. Tek ba~1ma, masamm onilnde 
pinekliyorum. Hatmma alev alev ya
nan giine~e gogiis gerip, klzgm kum
Iarm tistilnde cml ~1plak yatan ve 
ancak deniz kenannda olduklan ic;ln, 
serinledikleri vehmine kap1lan e~ dost 
geldi. 
~u di.inyanm ne garip cilveleri var

dlr, bir i;ogmnuzun akllh diye ge~ine:c 
bir hayli deli arkada~ vardl.r. Benim 
de, tamdlklanm arasmda suril siiri.\ 
deliler var; amma dikkat ediyorum, 
zamanla ben de onlara uymiya ba.,la
d.lm. Sozlerlne kan1yorum, fikirlerlnl 
kabul ediyorum, onlann yaptlklanm 
yap1yorum, duygulanna ~tirak edi
yorum ... 

Bunlan SelAmi !zzetin (Deli) si ya,.. 
z1yor, alt tacafml bu kltaptan mut
laka okuyunuz. Bu edebt roman, diin 
oldugu kadnr bugi.in de, bugUn oldu
gtl kadar yann da diinyarun her ye
rinde ge~en vc g~ecek olan binblr 
maceramn bir araya getirilmi~ safha
landir. Ak~am matbaasma ve Ahmet 
Halit kiitilphanesine ugrayuuz, bu 
bulunrnaz cserin fiati otuz lru~tur. 
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Bogazda mehtab alemi 
10 vapur, yiizlerce sandal sabaha 

kadar Bogazda gezdi 
Deniz kzzz meded ~akmzgor mu, biitiin 

vapurlardan ''Allah, ga~a sesleri geliyor .. ,, 
Kopriiniin Bogazi~i iskelesinde SI

ra srra, elektriklerle donanm111 f?irketi 
Hayriye vapurlan mehtap gezintisi
ne gidecek cehli keyib leri bekliyor. 
~l gibi de bu gece hava olduk~a bu
lutlu ... Ay ¢yle bir bulutlann ara
smdan ba~m ~J.kanyor, cceee> diyip 
tekrar kafasm1 i~eri ~ekiyor .. 

iskeledc bir tela~ .. me~hur bir mu
harrir: 

- Yahu diyor, ~mdi bizim rcfika 
burada idi ... Gord tin mu Galibciglm ... 

Alctor Galib, cHamleb oynuyormu~ 
gibl, bir tiyatro jestile elini vapura 
dogru uzat1yor: 

- Evet .. evct dostum .. goriiyorum .. 
i~te, i~tc muhterem zevceniz vapurun 
tist gtivertesinde oturuyor ... 

c68~ numara bkl1m tJ.khm ... 
1 Dokuzda hep birden hareket ediyo
ruz. Daha arknnuzda rengarenk am
pullerle donatilrm~ tamam 10 vapur 
var ... Bu mehtab eglencesine 37 bu
~uk kuru~u veren binlerce ki~i vapura 
atlam1~ ... 

~irkct mildilrler.inden biri anlatI
yor: 

- iki vapur kald1racaktlk ... Lakin 
mehtab eglencesine o kadar talib ~Ik
ti ki 10 vapur dolu dolu hareket etti. 

Bizim 68 in en onde. Tabur ~ekme
si laz1m. 68 one ge~mek i~in ilerledik
c;e oteki vapurlardan alkl~lar, diidtik 
~alarak selam vermeler ... 

Biltiln yahlann onlerinde ampuller 
yarum~. pencerelerden mendil, yatak 
~~aflan salhyanlar ... 

Denizdekileri seiamhyan halka bir 
mukabele olsun diye vapurlardan ya
hlara projektor tutuluyor ... 

SALDAK1 SAZ HEYETI 
Sahillerde me~lelerle ko~ar ... 

Rmmzi, mavi, enltun, turuncu, ye~il 
ampu11erle siislenmi~ bir salda cfun
bti~ kopnyor ... Necmeddin Molla bir 
inu~a maaile salm arkasmda ... 

Bu salda Denizlozi Eftalya, Kernan! 
Sadf, mllli klyafetlerini giymi' zey
bekler, ~r tlyatl'OSUlldan Hazim .. 
kekih egleniyorlar .... 

Deniz klZl bir: 
- Meded ... ~aknuyor mu? .. Biltiin 

yapurlardan: 
-Allah ... 
- Y~ .. seslerl.. 
Deniz k:Izi susuyor, zeybekler oyu

na ~llyorlar. I.Akin salda olup biten
leri vapurlardan ancak diirbtinle ta
ldb etmek miimkiln .. 

Bizim vapurdan bayanlar bir ild 

OLDNCEYE 

diirblin bulmu~lar, s1ra ile baloyor
lar: 
-i~te i~te deniz klz1 ... Lame elbise 

giymi~, iistilnde bir lame kap var .. 
Bebek koyunda durduk. Kanllcada 

mehtab seyrctti.k. istinyeyi ge~ti.k ... 
istinyeliler nhtimm 20 - 25 yerinde 
btiyiik ate~ler yakm1~lar, yerden alev 
stitunlan ytikseliyor, sahile milthi~ 
bir knlabahk y1g1lrm~ ... 

BUYUKDEREDEKi l\1ERASbf . 
Gece saat ii~c dogru Bilyiikdereye 

geldik. Bilyilkderelilcr kafileyi deh~et
li merasimle kar~1ladilar... 10 tane 
bilyilk c;elenk ~klinde ate~lcr yakrm~
Iar ... Alev halindc ~elenklerin yamn
da klz, crkek mayolu sporcu gen~ler .. 
vapur sahile yakla~1r yakla~maz bu 
mayolu gen~ler alevden biiyiik ~elenk
lerin arasmdan ge~ip gendilerini de
nize attilar.. yiize ylize vapurlara 
kol?tular ... 

Bu s1rada vapurdaki biifenin onii 
bkhm t1khm dolmu~tu .. garsona ses
lendiler: 

- Aman soguk bir bol.. 
- Bir dondurma .. 
Vapurlar yanyana rampa ediyor .. 
Vapurdan vapura konu~malar: 
- Vay azizim ... Vallhi l?imdi akllm

dan ge~iyordunuz .. ah bay Nedim ol
sa diyordum .. dcmek bu vapurda idi
niz .. 

Yalmz kon u~makla kalsalar gene 
iyi.. vapurdan vapura ~iroz uzatma
lar: 

- Allah a~kma buyrunuz ... Bizim 
Ahmed bir silrii <;iroz alrm~... Fazla 
gel di.. 

- Yahu sizin vapurda soguk su 
var nu? .. 

VAPURDl\N VAPURA tKRA1'1LAR 
Vapurlar blisbiitiin birbirine yana

~mca artlk gilverteden giiverteye ka
dehle rakl ikramlan bile ba~ladi. Elin
de bir kil~ilk kadeh ra.kl oteki vapur
daki dostuna uzatan bir zat: 

- istirham ederlm.. blr kadehc;ik 
te bizim raknruzi i~in camm .. 

Diye uzat1yor, oteki nazlamyor ..• 
Nihayet vapurlar birbirlerinden a~Il
maga b~laymca ikram eden adam 
ralo dolu kadehlle uzakl~yor, uzak
l~rken h~JA.: 

- istirham ederim .. istirham ede
rim .. diye sesleniyor .. 

Fakat as1l ciinbii~ 37 bu~ugu vere
rek gelrn.i~ balk vapurlannda ... Bura
ya herkes KAg1thaneye gider gibl git
~-.. Giivertelerin masalan 'ilstiln-

KA DARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Ben, ne senin o giizelim ela goz
lerin icin yalvanyoru.m, n_e de avuka
tm kanst olacak o budala mahlfilt 
lc;inl .. Anl1yor musun budala diyoru.m; 
~iinkii, senin gibi blr herifi seven ka
dm muhakkak budaladlr, yahut da 
m deli! .. insan 15 y~da toy bir 
mektep talebesine tutulur da, gene se
ni sevmez! .. Allah alollar versin onal .• 
Ben astl Mellhat icin yalvanyorum. 

- Mellhat icin mi yalvanyorsun? 
Bangi Mellhat? 

- Ziltin korii Mellhat! .. Hangi Me
llhat olacak, ka~ bin defadir soylii
yorum sana, o odun tiiccanrun balch
mna tutuldum diyel .. 

- Ha ~u herifin kans1!.. 
- Hele ~ilkilr anhyabildinl .. 
- Peki ama, odun tliccarmm baldi-

Elle, avukatm kansmm munasebetl 
ne? Sen Melahate tutuldunsa, git, ne 
parsan yap! .. Beni ne kan~bnyor, el
Alemin kanSimn pe~inden ko~turmak 
lstiyorsun! .. 

- Ha, i~te aSil rneselc orada ya!.. 
Melahat, avukatm kansi ohnadan blr 
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ad.lm atnuyor ... Korkuyor... Fakat 
beraber olurlarsa c1kacaguu s0ylilyor ... 
Kan da sana tutgun, me seni istiyor, 
bizimle beraber gelmiyor. Blnaenaleyh 
ben de ugrunda giinlerdenberi yarup 
tut~ugum blricik Mellhatc;iitmle 
be~ dakika b~~ kalanuyorum. 

- Ha! .. ~imdi daha iyi anlamaga 
~ah~yorum ... Desene ben efendimize 
vastta olacagunl .. 

- Yani yok mu Bedrt sen, elleri, 
kollan baglanarak yere yatll'llacak, 
ve sonra Acem hal1S1 gibi odunla dlSvil· 
lecek heri!sint .. Ned.en vastta oluyor 
mu~ banal .. Rica ederim s0ylese
ne! .. Dilnyarun en giizel kadmlle b~
ba~ kalacaksml .. SOnra da ... 

Ziya, derin derin i~ini c;ekiyor ... 
- Ah, ah!.. i;;u kadim blr par~ac1k 

al~kadar edebilmi~ olsaydrm... Ben 
sana gosterirdim ! .. 

- Hani sen Melaha~gini seviyor
dun. 

- Seviyomm tabii! Kim nksini id
dia ediyor. 

- Ya, avukatm kans1ru bir aIA.ka-

de sepetler a<;llrm11... Sanki cAlibey> 
koylinde seyrana gelmi~ler gibi patl1-
can dolmalan, sogu~ tavuklar, hazir
Iop yumurtalar dokiiltip sa<;Ilm111, ¢
~eler a<;Ilnu~... Erkeklcr ceketlerini 
fora ctmi~ler... Zcvceler sofra ba~n
da dizlerine ~ocuklanm yatmp uyut
mu11Iar ... Hatta bir vapurda gic1r da 
gic1r salmcak kurmu~lar .. . 

Tckrar yola koyulduk ... Deniz k:Izi-
run, Haz1mm bulundugu salln. arka
smda vc vapurlann etrafmda deniz 
sandaldan gortinmiiyor... Vapurlar 
bu sandallan ~igneyip, devirmemek 
i<;in deh~etli manevralar yap1yorlar. 

Bazan sagumzdan solumuzdan ge
~en yii1lerce sandaldan blri vapurla
nn arasmda kal1yor, heyecanl1 sah
neler gec;iriyor ... 

cDiZLERTh'E KAPANSAM• l 

• LUTFET! 

Vapurlardan sala seleniyorlar, ~
kl ismarhyorlar: 

- Deniz k1zi... cDizlcrine kapan
sam> 1 liitf et ... 

Deniz klzi halkl ~ok saymasi ile ta
runm1i,; bir kadmchr. Hemen ba~l1yor: 

«Dizlerine kapansam ... Kana kana 
aglasam .. > 

Lakin Deniz klzma diln gece ~
tun kaldrm .. Ses makinesi gibi bir ka
dm .. saat dokuz bu<;uktan sabahm 
dordiine kadar fastlas1z soyledi, hi<; 
durmadl ve hem de nasll? Biitiin ne
~esile .. ellerile kollarile I11aretler ... 

1 O vapur halkuun yegane eglencesl 
salda ~rkl s0yleyen Deniz kl.Zl. oldugu 
i~in me~hur hanende mehtab gecesin
de A.deta bir yildlz mertebesine ~1kt1. 
Sagdan soldan ismi saatlerce ve bin
lerce defa bagnldl. 

Giin perde perde aganrken donii~ 
b~ladl. - H. F. 

lkinci mikrobioloji kongresl 
Beynelmilel ikincl mikrobloloji kon

gresl Londrada toplarum~ ve on giin 
miihim miizakerelerden sonra ~ 
masma nihayet vermi~tir. Kongrede 
Tti.rkiye nanuna profes0r thsan Sa
mi bulunm~ur. 

Kongre Londra iiniversitesinde top
lanm~, dokuz yiizii miitecaviz delege 
~tirak ettni~tir. Diinyamn en kly
metli profesorleri kongrede bulunu
yordu. Delegelere Londramn en mu.
him enstitilleri, Oksford ve Kembri<; 
Universiteleri gezdirilmi~tir. 

dar edebilseydim diyorsun! .. 
- Ne abdal ~ysin be! .. 0 b~a ~' 

o ba~a i~I .. Gene Mellhatl severim, 
onunla da kur yapanm, ne olur? 

- Danlma ama sana bir ~Y soyll-
yeyim mi? 

- Soyle, nic;in danlacagun. 
- Sen, cc>k igrenc blr heri!sin! .. 
- Ben de sana blr ~y s0yllyecegim 

ama sen de danlmal .. Pek aptal bir 
adamSin senr .. 

Susuyorlar... Sigara dumanlan ... 
Kahve fincanlanrun ~1kardlp sesler ..• 
Ayak pabrdtlan ... Radyo!.. 

- Bulgann kansuu ne yaptm? 
- Hie; devam edlyor, ne yapacagun! 
- Herif farkmda degll mi? 
- Nereden farkma varacakl .. Hav-

yar yemekten sersem olmu., budala! .. 
Yalruz gec;en ~ tam kadmm oda
smdan ~J.karken k1minle goz g0ze ge
leyim, begenirsin? 

- Kiminle? 
- Oda hlzmet~isi Aspasya lle degil 

mi? 
- Eh ne oldu sonra? 
- Ne olacak, o gilldil, ben gilldfun, 

i~, be~ llramn ba~a patlad1! .. 
- Herifieri kepaze ediyorsun elale

me ! .. 
- Olmasmlar bann ne! .. Kim demi~ 

onlara altm1~mdan sonra otuz ya~m
da kadm alslnlar diye!.. 

- Mel~hat~igini,n kocas1 da mi alt-

Britania yat1 
Kral be§inci Jorjun bir 
arzusu yerine getirildi 

• 

Britania yatt 

tngiltere kral1 miiteveffa be~inci Jor
jun Britania ismindeki yatl Atl§.ntik
te batmlm1~t1r. Bu yat 1893 senesinde 
Glasckovda denize· indirilmil?tir, Kral 
Jorj Britaniayi ~ok severdi, bununla 
bir~ok y~lara girmi~ti. Yat 200 yar1~ 
kazanrm~tI. 

Britania 50 bin ingiliz lirasma mal 
olmu~tu. Kral Jorj, kral olduktan son
ra yati tamir ettirerek bir~ok tadilat 
yaptirnu~tI. Kral vasiyetnamesinde o
gullan bu yatI kullarumyacak olur
larsa i~indeki e~ya ~1karlldiktan son
ra batmlmas1 arzusunu gestermi~tir. 
Yeni kral ve karde~Ieri bu yatl klil
lanmag1 masrafll bulduklanndan ya
tm batrrllmas1 kararl~tmlnu~br. 

Brltaniadaki e~ya Buklngham sara
yma nakledilm~tir. Yattaki 60 ton 
kur~un "lkanlmanu~br. Yalruz miite
veffa kralm yan~larda bizzat kullan
dlg1 diimen c;lkanlml~br. 

Ziraat bankast S1vasta 
bugday satm ahyor 

Sivas (~) - Ziraat bankas1 
fazla mikdarda bugday satm alacak
tlr. Bu satm ohna Sivas, Ytldizeli, Te
cer veya Kangal gibi tic koldan ola
caktlr. 

Y1ld1zeli koylerlnde yatmur 
ve dolu 

S1vas (~} - Agustostun 
ikinci gunu Ylldizell kazasnun 
Qaglagan, Kiinbet, Yenikoy, koy
lerine fazla rnikdarda dolu ve yagmur 
yag~tir. Ekinler !azla hasara ugra
nu~br. 

nu~mda! .. Obiir san sa~Imm, esme
rin, 0 kii~ilk Jozm kocalan da nu oy
le? .. 

- Ohlar da, kar1lanm tutma.s1m 
bilsinler! .. Kabahat gene kendileri
nin! .. Brraloyorlar kanlanru ~lklp gi
diyorlar ... Brrakmas1nlar!.. 

- Brrakmasmlar da yanlannda ha
mam boh~asi gibi ta~1yip dursunlar 
oyle mi? .. 

Ziya, Bedrlnin elinden tutuyor, 
omuzlanndan ok~yor ... 

- Allah ~ma Bedri, ~ avUkatm 
kansma blr giin gezmek i~in s0z ver 
beraber c;J.kahm, ~rda blraz dola
'11" doneriz .. yalruz bir def al .. Ne olur 
yalvannm sana! .. 

- Hayn' olmazl .. Erniemin kansllll 
ba11tan c1karmaga gelmedi.m ben bu
raya! .. 

- Bu ba~tan ~1karma degll ki !.. Sa
dece blr gezinti ! .. 

- Ne hakklm1z var bunal.. Bi~are 
adarm herkesin nazannda gilltin~ bir 
mevkie dii~i.irmek a yip degil mi? Evli 
bir kadm1 di.iri.ist bir adam, kocas1 
yokken gezmege davet edemez! .. 

- Ah! Yarabbil .. Q1ldirmak i~ten 
deglll.. Vallahi ~imdi kilt diye patla
YIP kalacag1m ~w·!lda! .. Eh yok mu 
yani Bedri; bu seneyi sen bu rad a ba
na zchir zemberek cttin b1raktm! .. 
C>yle ise buraya. benimle neye geldin, 
be herif soylesene! .. Adaya gelecegine, 
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KADIN KQ~ESI 

Kadife tayor 

Sonbahar hazirllg1: cSiyah uzerine 
beyaz benekli kadifeden tayor. Bluzu 
bcyaz krep satendir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Edirnege 
fenezziih treni 

Bak1rkoy ilk mektepleri 
koruma ve yard1m cemi

yetinin giizel bir te~ebbiisii 

Baklrkoyde ilk mekteplerin u~ yil
zc yakm yoksul talebesinc yiyecek, 
giyecek, ders levaz1m1 dag1tan ve 
yavrulardan hastalananlan tedavi 
ettiren «Baklrkoy ilk rnektepleri ko
ruma ve yard1m cemiyeti> Edimeye 
bir gezinti tertibine karar vermi~tir. 
Bu hususta i;;ark demiryollarmm da 
yard1rm temin edilmi~tir. 

Hususi bir tren agustosun 16 mc1 
pazar gilni.i sabah saat 6,20 de Sirke
ci istasiyonundan kalkarak 14 de Edlr
neye varacak ve o ak11am saat 21,05 de 
Edirneden hareketle sabah 6,28 de Sir
keciye donecektir. Bilet iicreti gidip 
gelme 220 kuru~tur. 

Edime gibi hududdaki eski ve tariht 
bir ~ehrin ziyareti ~ok faydalJ. bir ~ey 
olaeaktir. Cemiyetin tertip ettigi seya
hatin ~ok ragbet gorccegme eminiz. 
Edimede bu miinasebetle bir~ok ~en
llkler ve milsabakalar yap1Iacak, ~eh
rin abideleri gezilecektir. 

Fatih medresesine kapamp ahlftk ki
tab1 yazmahydm, nhlak kitab1 anla
dm nu? 

Bedri 18.kayd! .. Gtiltiyor ... Alay edl
yor ... 

- Tavsiyene teo?ekkiir cderim, gele
cek sene oyle yapnnm! .. 

Ziya yalvanyor... Hiddetten esmer 
yanaklan klmk1rm1zi! .. 

- Peki, nas1l istersen oyle yap!.. 
Fakat ~ kadar arkad~bgmuz varsa 
ve buna hiirmet ediyorsan bu a~m 
benimle gelmegi kabul edersint .. Hem 
vallahi o senin me¥iur ahlak prensip
lerine uygun bir gezintl yapanz ... 
Kadinlarla yalmz degiliz... Kocalan 
da var ... Melahat hamm, kocaSI; avu
kat, kar1s1; sen ve bent .. 

Bedri, Ziyanm bu kadar 1srarla yal
van~m reddetmenin sogu.k dti~ecegi
ni. anladl. <;arn~ar gitmege karar 
verdi: 

- Arna bana bak Ziya, saat on iki• 
yi bir dakika ge~e orada kalmam, de~ 
hal kalkanm! .. 

- Kabul! .. On ikide kalkanz! .. 
- Peki! .. 
- Gidiyoruz degil mi? 
- Gidiyoruz! .. 
Ziya, hemcn yerinden f1rlad1. Heye4 

canla Bedriye sanlarak almndan o~ 
ti.i. .. 

- Ya~a Bedri! .. Biiyilk adamS1I1 
vesselAm!.. (Arkasi var) 



• 
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j Konu$fnafar I 
KonUfU11oruz. Mal'O.mya bfzde ko

nu~malar hep son dedikodular U.un
nedir. Son dediilodular da tutboldaJri 
hezimetimiz. Konu~tugumuz nrada 
da aramzzda spor 4Zerinden '4kmiyan 
biri var. 

o zat dedi ki: 
- Anlamadim bu i~, olimpiyadla

ra gidecek olan takimimiz burada Yu
goslav milli takimi ile iki m~ yapti. 
ikisinde de berabere kaldi. Yugoslav 
milli taktmmm kuvvetli btr takim ol
dugun u soylediler. Bizim berabere kal
digimiza gore iyi bir takzm olmamzz 
Uizzm gelir. 

Futbolda berabere kaldtgtmzz veya 
yendigimiz zaman ortaya ~kanlan: 
Futbolilmii.z ilerliyor, ilerledi, Uerlemlf
tir. idd.ialanna kar~ ~u ji1crayi anla
tabiliriz: 

Biri ogluna: 
- Sen adam olmazsm! dermi~. 
Zaman ge~, ~ocuk bii.yii.miif, 

pa~a olmu~ ve babasma: 
- Baba dem4, sen ban.a adam ol

mazsin derdin amma, 4te ben paf4 

old um. 
Babasi gulm~: 
- Ben dem~ sana pafa olmamn 

demezdim, ada.m olmazszn derdim, 
pa~a oldun amma, adam olmadm! .. 

Bizim f 11 tbolcular da, isterlerse 
en Jmvvetli ingiliz taktmmi yensinler, 
bununla futbolcil olmazlar 

••• 
KonutµLyoruz. Malumya bizde ko- _ 

n u$malar hep son dedikodular uzerf
ne degildir. Dedikodusuz da kon~
malar vardzr. 

Soz pamuk ipliginden ~ldi. 
- Duydunuz mu, artzk bizde de pa

muk ipligi yapzliyor, dogrusu sevini
ltcek ~ey 

Biri ba~m ka~di: 
- Acaba mi dersin. 
- Elbette. 
- Bence pek degil. Hemen elbette 

cliye, pamuk ipligi ha~ten gelirken 
bir ~ok lfleri pamuk ipligi Us 'ba~li
yorduk, ister misin bu ipWc 11erli ma
muzati oldu di1/e, bundan sonra her 
~ pamuk ipligine 'bagliyabm! 

••• 
KonUfUyoruz. Malumya Ankara 

ca 01desinde kon'Uf'Uldu miydi, muhak
kak soze edebiyat kaf'lf'r. 

Nurullah At~ diyor lei: 
- lyi bir roman okunduktan bi1' 

lea~ sene sonra kahramanlanni oku-
11anlara unutturmiyan romandir. 
Hafzzanm yoklayintz, hangi romanm 
kahramanlanm hatirliyoraaniz o ro
manlar i1/idir. 

Etem lzzet, Peyami Safa, Mahmud 
Yesari, Esad Mahmud. Seldmi lzzet 
d~ilndUler ve bir aUizdan: 

- Tuhaf 1ey, dediler, kendi roman.
lanmtn kahramanlanndan ~kasina 
hatzrlamiyorum! ---------

EBEDIYET 
Ark~lardan Uci ~ konu~yor: 
- sen ebediyet denen ~eye inam-

11or musun? .. 
- Sen inanmzyor musun? 
-Hayir. 
- Oyleyse taksitle ~ etme-

m~sin! 

E0LENCE 

$irketi Hayriyenin mehtap dlemin
den sonra: 

- Yahu, firket sana bir kiplilc da

- vtTAMiN 
Cemll De Cater bb bah~e oturu

yorlardl. OnJatnclekl masacla oturan
lar, 7edlklerl llalatabfm kabufanu 
yere atmitlarch. Bir kecll 1eldi ve a
Jatahk kabuklanm dlf1emefe bqladL 

Cemll arkadaflDI dilrWl: 
- 'uraya bak Caler, kecll salatabk 

kabuldanm ytyor. 
Caler buna PfDW1 gijriinmecll: 

- Ne var hapet edecek, dedl, p
zetelerde vitamlnin faydasl hakkmcla· 

ki ne,rfyat1 okum~ olacak! .. 

~ 
Bvlendlkleri liindenberi, kedi kO

pek &ibl gevlnen bir kart koca. K.oca
a IUlm d3fellnde. G&lerini yummu!J, 
cft9 nefes ahyor. 

Bafucunda kans1 afhyor: 
- Gldiyor musun Ahmed? .• 
Ahmedcle MS 7ok. Biraz soma ka-

rua daha aakb bir sesle haylmryor: 
- Ahmed, Ahmed, lfte gidiyorsun .•• 

Ben kalamam, hen de arkandan gele-
ceflm .. 

- Zahmet etme kanc1iun, ben 
yalmz giderlm, sen kal ! .. 

- Hele blr tere yilzeybn soma ~bDDI veririm cllyordun. .. 
- Daha yibemedim Id, hele bu yazm masraflanm ver, ~ ortalanna ge-

lelim, dil,ilniirttm ... 

iSiM VE MUSEMMA 

:bitiyar kan lroca ilk def a tramva
ya blniyorlardl. Bir arahk blle~l ses
lendl: 

- Sirkecil .. 
Esnaf klllk11 bir adam tramvaydan 

lndi. Biraz sonra bile~i gene seslen
di: 

- i,ahinpapl.. 
Bu sefer de O.niformah blr zat lndl. 

Bile~ sesi gene duyuldu: 
- Sultanahmedl 
Burada ild kifl lndiler. Bile~i gene 

seslendi: 
- Flruza#af .. 
Mintanh birl lndi. Tramvay llerle

di. thtiyar kadmm, kOC88l kolunu tut
tu: 

- Haydi, burada da biz ineceiiz. 
- Budalallk etme, sabret te blle~l 

senin adlm da seslensin o zaman lne
rlz!.. 

HAf .• 
~k kofulu kii~iik arabasma zar

zavat doldurmu., ~hre gidlyordu. Ar
kadan kii~il.k bir ~ocuk ko~tu, ~gin 
baf1ru tuttu, hayvaru hem oquyor, 
hem de elindeki havu~lan yedirlyordu. 
Zarzava~ hayvamn bedava karru 

doydugunu giirilp sevindi ve ~uga: 
- Atertn. dedi, !nsan bayle merha

meW olmah ... Sana bu havu~lan kim 
verdi? .. 

- Kimse vennedJ, senin arabadan 
alchml .. 

ottRtrr:rosuz 
Ertesi sabah kocasI: 
- Bugiin blr ¥!Y demege haklnn 

yok, dedJ, diin akpm sessiz sadasJZ 
geldim, sent uyandmp rahatmz etme
dim. 

KanS1 kaf1anm ~atb: 
- Evet ama, dedJ, seni mrtlannda 

,Uren ik1 ar~ uyandlrdllarl .. 

oetiye gOnderip flli bir gece mi ge~ _Bu sahiden tnsam zayifiabyor mu? 
11oksa kannla beraber davet edip and - Blbette. her sabab bunlan gelip seyretmek i~ S kilometre yol yii-
de cez.a.ya. koydu mu? -=-=-==-------=---- rilyorum ... 

------------------------i:=---i:-.--------------=-

- GOzlerinln alt1 neye ~iiriidii. 
- Hani kocasi. seyahatte olan gil-

zel bir kachn var ya .. 
- Evet! .. 
- Kocasi seyahatte degilm1~1 .• 

BEK.~t 
Tuttuklan kltk Jtiseldi ama, '°k 

JSSJS blr yerde7dL EtraOannda bafka 
hi~ blr kotk yoktu. 

Ahbaplar tanlye ettller: 
- Bir ~ban kopefi ahmz! .. 
Coban kopefinl aldJlar, bah~eye sal

cbrdl1ar. O gece lursizlar k0.kii soydu. 
~oban kopei:i derin uykusundan uyan
m~1. 

Hemen kopefi satan adama gittl
ler, vakayi anlatttlar. Satan adam dii
:;iindil, ta~dJ: 

- Yaptlacak bir :;ey var, dedi, hu
SIZ geldigt zaman ~oban kopegini 
uyanchrsm diye ~ok havhyan ~iut
gan blr kii~ilk :Upek alum! .. 

KAHROL! .• 
Cok yorgun ve ~k uykususdu, fa

bt ~k cla rti~ uyuyordu. Bir otele p 
di, bir oda tuttu, yattJ. Bir hayU ~ 
pmcbktan soma uykuya claJch. 

1ki saat soma oda bp1s1 vuruldu. 
-Kbno? 

- A~iJcla sizin i~in bir paket var. 
- Yann sabah verlrsin. 
Adam gene bir hayli ~rp1ndJktan 

sonra gOzlerinl kapadJ. Tam daldJfl 
Sll'ada kap1 gene vuruldu: 

-Kim o? 

Biraz evvelki garsonun sesi: 
- Demin soyledigim paket sizin 

degum~! .. 

Sahlf e 1 

Bit/is mektuplarz 

Barada define 
arayanlar 90galch 

Bitliste iktisadi faaliyet artt1, mal 
toplamak i~in tacirler geliyorlar 

Bitlisin giizel manzaralannclan: 

Bitlis (Ak~am) - Son zamanlarda 
Bitliste iktisadi faaliyet artrm~br. Bu
radan blr ~ok tacirler gelerek mal al1-
yorlar. Oteller kAmilen dolm~tur. 
En i;ok toplanan yag ve ham deridir. 

Burada her paraz giinii pazar ku
rulur. O giin ~hirde biiyiik bir faa
~et hiikiim surer. Herkes bir hafta
hk alacaglDl, kl~llgiru tedarik eder. 
~imdl pazarda en ~ok sattlan odun 
ve komiirdilr. Biiyiik bir kagru arabasi 
odun bir lira, komii.riin sekiz kiloosu 
10 - 12 kur~tur. En AIA et 15 k~a 
satwr. Burada yalruz glyecek ve fe
ker bir par~a pahalldlr. Fakat son 
zamanda bunlar da ucuzlamaga ba.!}
larru.~trr. Evvelce ¥!ekrin kilosu 75 ku
ru~ken ~imdi 40 kuru~a satihyor. 

Bu sene meyv .... boldur. Dut beda
vadl.r. 1stiyen oniine ~1kan aga~tan 
dut toplar. Diger meyvalar da ucuz
dur. 

BtTLtsfN GUZEL MEVslMt 

Bitllsin giizel zamaru bql~tll'. 
~hrln havas1 saglam, suyu giizeldir. 

urada verem gibl hastahk yoktur. 
~hrin manmrasi ~k giizeldir. Halk 
mevslmden istifade ederek clvarda 
gezintiler yap1yorlar. 

~ehirde yalmz fena blr ¥!Y vardtr. 
Oda bagJ.rsakhanedir. fllehrin ve ~ar
fllllll ortasmdan g~en Bitlis ~ayma 
pis ba~ar abllyor. Bunlar fena 
blr kolru ne~ediyor. Ytlmaz pazan 
0nilnden g~ilemez oldu. Buna ~ 
tedbir almmabdlr. 

PE~EDEN SONRA CAR~AF TA 
KALK TI 

Belediye, 15 agustostan itibaren, 
~~f giymegt yasak ebni~tir. P~e
ler esasen 1 haziranda kaldml~tl. 

car~af yasagi bunu tamaml1yacak
br. 

MEMLEKET HASTANESt 
Bitliste 25 yatakl1 bir memleket 

hastanesi vardlr. Hastane her giln 
flla dag.tmaktad.U'. Degerli operatOr 
Sadik Akkoyunlu yorulmak bllmiyen 
blr faaliyetle ~al141yor. Biitiln ~ b&!J 
hek:im olan bu doktora kalm1'tu. Bu
raya hi~ olmazsa blr doktor daha ta
yln etmek lAzundtr. 

Bitlisin bir ~ tabibfne de ~ok ihti· 
yac1 vardtr. Memleket hastanesinde 
~ tabibligi a~lktlr. Buraya gelecek 
d1f tabibi ma.a, aldlktan ba.\lka 41 de 
yapabilecektir. i¢zllkten fikiyet 
eden di' tabiblerinin nazan dikkat
lerini ~ekerim. 

BITLISTE TEMtzLIK MOCADELESt 

Bitlis belediyesl son giinlerde esnaf 
ve temizllk ~erine fazla dikkat et
mege bqlanu~trr. Biitiin esnafa Slhhl 
~lar hakklnda madde madde yazlh 
tallmatnameler verilmi~, bunlann ah
kAmma riayet etmiyenlerln ceza gO
recekleri bildirilmi~tir. 

Her tarafta bir tcmizlik faaliyeti 
vard1r. Kasaplar tel dolap i~inde et 
satJyorlar. 

Burada pire ~oktur. Hatta bir za
manlar mahpuslar plrelcrden ¢kayet 
i~in valiye istida vermi~ler. Son zaman
larda pire ile miicadele b~lad1. Yaba-

~hre yalma ~elerden bid 

n1 papatyaJl turutup toz yaparak 
yataklara dok\iyorlar. Plreler sersem
le~ip insamn canrm yakanuyorlar. 

AGD&CEZA MAHKEl\IESt 

Bitliste tam ~kilatl1 agir ceza 
mahkemesl kurulmaktadlr. Muddelu
mumi ve )Jlklmler gellyorlar. Bu mii 
nasebetle fUDU kaydedeyim ki burs 
hapishanesi pek berbad bir haldedir. 
Rutubetli, giin•iz bir bina ... Hapis
ler oyulan bu kale par~1 i~mde pe
rt~ blr halde yqiyorlar. Burada 
yeni bir hapishane yapllmas1 Iaztm
dlr. 

Mahpuslara muntazaman ders ve
rilmekte sanat ogretilmektedlr. 

DEFiNE ARIYANLAR 

Muharebeler ve istllAlar dolayudle 
Bitlisl teBedea Bitlisliler o zaman 
efYalanru, ~ yerlere gommel! 
surewe blJ'&lap ~di. Bunun 
i~ Bltlls harabelerl paralar v.e efYa· 
larla dolll4fur deniyor. Heniiz yeraltl 
hazlneleriDe raaUanmamasma rag
men lruvveW rivayetler vardtr. Bun
dan dolayi emvall metrtlke sat~ ~ 
JJllftlr. Her~ea ~ arsa alarak hem ev 
yaptirmat, hem de llazineye rastla
mak emelindedW. 

~ehrimize en yakm tren lstasyonu 
Diyanbeklrdlr. Diyanbeklr - Bitua 
arasmda muntazam yol yoktur. Bu 
yiizden halk m~!t ~ekmektedlr. 
Bu yolun ehemmiyeti pek ~oktur. Bir 
yolcu ~~ gelcllkten sonra Van 
yolcusu ise ~hlrden at veya araba ve
ya otomobil bularak Tatuv~ iskelesi
ne gider, V&P\U'a yetl~r vevapurla 
Vana ka~ur. Van yolcusu Van gO
liinde kAh eglencell kAh i~kencell se
yahat yapar. zira: Dalga filan olur
sa iiziintiiler ~lar, dalga filAn ol
mazsa yolc~uk ~ok IMiftir. GOldeld 
vapurlar kii~Liktiir. Yeni vapurlar ge
lecegt i~in VanWar sevin~ i~dedlr
ler. 

Ga~iantep koylerinde 
gqll nOfus 

Gulan..., (~m) - Hududa mil
cavir k<>J•erck fazla miktarda g1zll 
niifus bulund\J4U anl~lm88J iU.erlne 
takib olunarak doksan koyiin gizU 
niifusu tescil ~. ~imdiye ta
dar kaydl yapllan ve son sayuna da
hil edileJ!lemJ§ bultman gizll niitul 
sayw sekjz bine ul&!JDllftlr. 

lzmitte pehlivan gQre1lerl 
izmit (Akfam) - izmit Halkevi 11 

agustos pazar giinii i~ buyiik pehll
van giiref}eri hazlrlarDiftlr. Spor ala
runda yapllacak bu giire~ i~fn bq peh· 
livana yiiz lira miikAfat verilecektlr. 

Seyircllerin rahatlar1ru temin malt
sadile tribilnler haz1rlanmaktadlr. 

lzmirde K1z1lay gardenpartisi 
izmit (Alo;am) - 8 agustos alo;arm 

1zmit k1zllay kurumu ~ehir bah~esindt 
bir gardenparti vereccktir. Bundan ev 
vel vcrilen bir gardenpartiye gosteri
len ragbetin bu defa daha fazla ola
cagi tahmin edilmektedir. 
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Harndi beyin ikinci bir hizmeti: Kendi-
sine hay1rl1 bir halef yeti~tirmesi .. 

Hamdi bey (Aghyan klzlar) Ia.hdi
nin cephesinden miilhem olarak istan· 
bulda Qinili ko~kten sonra ilk miize 
binasllll da kurm~tur. 

Bu bina evvclce bir katll id!. Ab
dlilhamid Y1ld1z saraymda tahnit et
tirdigi ku~larm milzeye naklini irade 
etmi~ti! Hamdi bey bu iradeden isti
fade lie buraya 1kincl bii kat dah.a 
U~ve ettirdi. Tahnit edllrilli;i k~lar 
Ytldlzdan Topkap1ya nakledild1 ama 
Hamcli bey bu ilst kat salonianm da 
artlk klymetll eserlerle doU:lurmu~ul 

Y1ld1z k~lanmn birer, ~r Saray
bumunun sulan i~~ g6milldUgil 
sOylenir! 

Ressam, diplomat, tinansiye olan 
Hamdi bey viicude gebrdiit bu tesi
sat ile nanum ebecll olarak silinmemek 
Uzere arkeologlar defterine gec;irdi. 
M~iyetleri kenctisine her batmdan· 
pek c;ok dostlar kazandird1. Fakat 
~ohretini c;ekemiyen hasimlan da 
glktI. 

Bu ikinci takundan baz1lan Hamd1 
beyi fikrinde, ruhunda maske t~
makla itham ettiler; bir ktsnu (ru
hunda dini degilse de siyasi bir taas
sub llakimdir. Garb fikirli gorilnme
si frenklei'i aldatmak igindir! Vatan
perver goriinmesi eski Ttirklere aslen 
Saklzl1 Rum olan bab1S1Ill, kenclislnin 
bir Fransiz kadmile evleruni.!? ol:masi
ru, ecnebilerle mtinasebetlerinl, fren
gAne me~rebini unutturmak i~indlr!) 
dediler. 

Hocalar ve miiteass1plar (lAedriyun
dandlr; ahlaken fazil de~dirl) diye 
~eki~irdiler. 

Fakat Hamdi bey aleyhindeki bu 
ithamlara, dedikodulara ehemmiyet 
vermedi; bildiginden ~ch. 

Abdillhamid (Ayaslog) hafriyatmda 
meydana g1kan baz1 cserleri A vustur
ya irnparatoruna, (Bergama) da bulu
nan (Zevsjiipiter - mezbahm1) Alman
ya imparatoruna hediye etmi~ti. (1) 
El~ilerin bazllanru da boyle antikalar 
- kendl tabirile (Hamdi beyin klnk, 
dokilk mermer ve alg1 par~alanru) -
hediye ederek memnun etmegi siyaset 
icablanna uygun goliirdu; Irakta c;1-
kan cserlerden bir gogunu bu yolda 
dagit~ti. 

Alrnanya imparatoru ikinci Vilhelm 
istanbula gelince mi.izeyi zlyuret et
mi~, (iskenderin lahdi) oniinde hay
retle irkilip dakikalar ge9irmi~ti. 

imparatorun bunu kendisine hedi
ye olarak Abdillhamiddea istiyecegini 
a.nliyan Hamdi bey o kadar zahmetle 
elde ettigi bu pek klymetli eseri ya
banc1 bir miizeye ve mlllete kaptir
maktan son derece muteessir olarat 
saraya gitrni~, b~ mabeyincl Haci AU 
beye: 

Miize tniidiirii Hamdi bey 

(Mtize bu eserden mah.rum edilecek I 
olursa mildtiriyetten istifa edeceglni, 
bunun Avrupada pek fena teslr uyan
dlracag1m, bu hediyeyi k1skanacak di
ger Avrupa hilktimdarlanm da mem
nun etmek l~in miizeyi bo~ltmak 

icab edeceginl) yana, yaklla anlabru~, 
mesele hi.inkara aksetmil?, iskenderin 
lahdi de bu suretle elimizde kal~ 
icti. (2) 

Artist ve idealist Hamdi bey ihdas 
ettigt sanayii nefise mekteblnt idare
de, rniizeyi tanzimde, Frans1z akade
m!sile muhaberclerlnde, Avrupada.ld 
eski eserler miitehasstslarile rniinaka
~a ve miizakerelerinde yorulmadan 
dcvam etti. TarudI~ pek ~oktu. Bey
oglu ecnebi mahfellerinde, kadm mec
lislerinde ~ok 1tlbar goriiyordu. Fa
ka t ya~1 ilerledikten sonra kozmopollt 
~leminin igtimala.11ndan, eglencelerin
den zevk almamaga ba~Iach. Bu sa
lonlarda cahil veya ahmak bir ~okla
rile temas edip Slk1lmaktan ise hayal
perest bir adam gibi yalruzhgm zevk
leri, kendi kolleksiyonlari, resimleri, 
kitaplari arasmda ya~amag1 tercih 
et ti. 

Hamdi bey garbm islamiyetle, Tiirk
liikle mukayeseslnde hararetli ve ga· 
leyanll vatanperverlik duygularile 
muhakcmeler yili:iitilrdii. Bu yolda ya
ptlan hilcumlarda hazir cevabllglle 
ve frenk muhataplanrun gosteri~ ad
dettikleri bir ~iddetle :Avrupaltlara 
mii.slfunanhgJ., vatarum, Tiirkliigil 
mudafaa etmege kendlsinde daima ik
tidar bulurdu. 

o biltiin hayatmda kalbinin iyill
~ ortaya dIDten hareketlerl esirge-

memi~, dogru ve adil davrannu~tir. 
Hamcti bey iyi bir ziraat~i oldugunu 
da ispat eylemi~tir. 

-~ -
Kuruge~rnede yahsmdaki bah~esile 

blzzat me~gul olur, gill ve krizantem
ler yeti?tirirdi. Gebzede zeytln aga9-
lan ve baglan vard1; Adapazannda 
Diboski isminde bir Lehli - ki bazi de
fa. kendisine modelli.k etmi~tir ~ ile 
ortaklasa kuskonmaz gibi klymetlice 

' ' sebzeler yeti~tirmek, ?arap ve tereyag 
91karmak ile ugra~irch. ilk ve sonba
harlarda izmit korfezi sahilinde eski 
hisar harabelerinin altmdaki ko~kii
ne 9ekilir, orada mutebessim bir sam.i
m1yetle dostlar1ru kabul ederdi. Bun
lar arasmda Alman arkeok>g profesor 
Vigant; Bavyerall ressam Nimayer, 
arkeolog Hilman gibi Avrupadan 
mahsusen kenditslne misanrete gele
rek aylarca kalanlar olurdu. Hamdi 
bey dostlarile boyle samimt i9tima
larda, nargilesinin homurtulan !ll'a
smda, gen9li~inde kadmlnr nezdinde 
kazanchg1 muvaffaklyetleri tath, tatll 
yadeylemekten zcvk allrd1. 

Miizeye can vercn Hamdi beyin na
nu bizim de, blzden sonrakilerin de 
hatiralanm1zda daima htilmet ve 
takdir lie yadedile, edile ya~yacaktIT. 

Hamdi beyln ~iikran i1e kar~lana
cak diger bir i~i de yaruna muavin 
olarak alchg1 karde~i bay Halil Etemi 
kendisine halef b1rakmas1chr. Eskile
rin hayrillhalef dediklerlnin bundan 
iyisi olamaz. Bay Halli Etem de mtize 
miidilriyetinde agabeylnin iki,nci bir 
ntishas1 oldugunu isp9.t etmi~, Hamdi 
beyin eserini bir kat daha tekemmill 
ettirmek i~in o da kendini milzeye 
vakfeylemi~tir. 

Htisniiniyetin, bilgi ile <;al1~manm, 
azmin insam nihayet muvaffalayete 
isal eylectigine misaller aramnca mu
zeler bize hakikaten hurmete ve imti
sale ~ayan bu iki karde~i gosterecek-
tir. (Arkas1 var) 

( 1 ) Enver Behnan $apolyo: Mi.izeler 
tarihi. Almanlar bu ta§larla Berlinde bir 
(Bergama mi.izesi) kurmu~lardu! 

( 2) Y eni Cilkan mi.izeler tarihi Ham di 
beyin Almanya el4Wisine de mi.iracaat et
tigini ve intihar edecegini soyledigini 
yaz1yor. 

A KBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplara bDtDn 
mektep kitaplan ve kartaslyeyi 
ucu% olarak A K B A mllesse
aelerinde t edarlk edebllir1iniz. 

Telefon : 3377 
.........•... , .............................................................................................................. ..... .. 

Berlin olimpiyatlanmn ~dma11na alt bJr reslm: Sporcular ~it resml J.&parlark- , 
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Haftalik borsa ve piyasa 
Kambiyo borsas1nda yerli eshama 

~ok ragbet var 
Bu hafta i~lnde de kamblyo borsa

smda hararetll muameleler olmu~tur. 
En ziyade i.inittirk tahYillerl tlzerine 
i~ yapllm1~tJ.r. Evvelki gtin Paris bor
sasmdan i.initilrk i~ln, 185 franga ka
dar fiat gelmi~tir. Gerek Parts gerek 
istanbul borsasmda bu tahviller tize
rine allcllar ~ogalmaktadrr. 

Anadolu demiryollan tahvilatJ. 
iizerine de aym derecede muameleler 
olmaktadrr. Anadolu tahvildt1 45 lira 
95 kuru~tan a1Ic1 buluyor. Miimessil 
Tahvillerin fiati 47 lira 65 kuru~tur. 
Ge~en ha!ta yazd!gmnz gibi, yerli 

tahvillerden en ziyade Cumhmiyet 
Merkez bankas1 tahvillerl tizerine 
muamele olmaktachr. Bu yiizden fia
t! de artmaktachr. Evvelki giin bu tah
vilatm fiati 74 liraya kadar yuksel
mi~tir. Halbuki bir iki ay evvel Mer
kez Bankasi tahvillerinin fiati 67 lira 
idi. Borsac1lann .sOyledigine gore, ts
tanbul borsasmda, en kArll tahvil, 
Merkez Bankasi tahvllid.ir. Bu sene 
iyi f aiz verdigi i~in, parasllll k~g1da 
yatJ.rmak isteyen kii~tik tasarruf es
hab1, Merkez Bankasi tahvillerini ter
cih ctmektedirler. 

Anonim ~irketlerin hisse sen~tleri 
arasmda en ziyade hararetll muame

leler goren ~imento ~irketi tahvilleridir. 
Evvelki gtin fiat 10 lira 60 kurui;ia 

kadar yiikse~tir. Halbuld bu tah
vtl, iki, iiQ ay evvel 9 lira 50 kur~ 
uzerinde fiat gormekte idi. 

Netice itiba1·ile, istanbul bor.:iasm
dA, yerli tahviller bilyiik ragbet gor
mekte ve bunlarm iizerine iyt mua
me!eler olmak-tad!r. Parasllll ~let· 'lek 
lstiyen kiiQUk tasarruf eshab1 i~in, en 
karh i~, bu gibi esham ve tahvilAt1 sa
tm almakt1r. A vrupa.da oldu~ gibi, 
Ttirkiyede de, bu gibi hisse senetleri 
ve tahvilleri para yat1ranlar giin g~<;
tik~e ~ogalmaktachr. 

PiYASADAKi UMUMt VAZiYET 
Bu halta i~inde, piyasadaki umumt 

vaziyeti bir kag sat1rla ~u suretle izah 
etmek miimkiindiir. Piyasada, 
yeni sene mahsulii ile geQen se11eye 
aid mahsuller birbirine ka~n.15~1r. 
Bu itibarla kaliteler gogalmI?tIT. Bu 
ytizden piyasayi anlamak giigle~fn4;
tir. Bunun neticesi olarak, her sene 
rekolte mevsimine girildigt mevsim 
ba~lang1~larmda oldugu gibi, bu sene 
de piyasada bir durgunluk htikilm 
siirmektedir. Rekolte tahminleri bit
mi~tir. Bugday, arpa ve diger hubu
bat tizcrlnde ne m1kdar mal ~Ikaca
gma dalr yen! bir haber al.maga lhti
ya~ kalmam1?tir. 

BUGDAY PiYASASINDA 

Her taraftan piyasaya yeni sene 

mahsulii gelmektedir. Ziraat banke.s1 
Avrupaya bugday ihracatina ba~la
mi~t1r. ~imdiye kaclar yalmz isvi~·eye 
3000 ton bugday gonderilmi~tir. Agus
tos ay1 i~inde 1000 ton daha gonderi
lccektir. 

Yunanistanda bugday alan firma
lar namma, piyasaya selahiyettar bir 
memur gehni~tir. Tiirk firmalarile te
mas etmektedir. Yala.nda Yunanlsta
na da milllim mikdarda ihracata b* 
lanacakt1r. 

TiFTiK VE YAPAGI 

Ge~en hafta yazd1gumz gibi, tittik 
iizerine pak hararetu muamcleler yok
tur. Bu hafta ii;inde Almanyaya 1328 
balya, Sovyet Rusyaya 1280 balya mal 
gonder~tir. Fransa,hentiz piya.sa
da gortinmiiyor. ispanyadaki dahill 
muharebeler yiiztinden, ispanya ile 
ticaret mUnascbetleri kesildlginden 
ispanyol firmalan da piyasa ile alA
kadar degilclirlcr. 

Yapag1 plyasasmda can11hk yoktur, 
Yerli fabrikalarm mtibayaati bitmi17-
tir. Yalruz Trakya mallan tizerine i.fl 
vard1r. Ge~en hafta da vaziyet boyle 
idl. Alman fiat kontrol dairesi yapag1 
fiatlerlnl yilksek buldugu i~in, Alman 
firmalarma prim vermemektcdlr. 

ZEYTtNYAG 
izmirden gelen haberlere gore, Ege 

mmtakasmda fiatler d~mektedir. He
nuz istanbul piyasasmda ge~en haf
taya nisbetle bir tahavvill yoktur. 
Ekstra mallann fiatl 60 kuru~tur. 

Zeytinyag tacirlerl hentiz rekolte 
hakkmda tam malllmat alarnanu~lar
chr. ( 

FINDIK SATl~LARI 11A~LADI 

Piyasada yeni sene mahsulii tizeri
ne fmchk sat~Ian b~l~tir. Yen! 
sene iQ fmchklan 48, kabukJu mallar 
da 22 kurU?a sattlrm~tIT. Alakadarla· 
ra gore, fmd.lk piyasas1 iyi bir fiatle 
a~1lnu11tir. Al1c1larm ba~mda Almanya 
bulunmaktachr. 

AFYON VAZiYETi 

UYlJ.'?turucu maddeler inhisan he
niiz piyasadan mal almazru~tir. Afyon 
tacirleri de buna intizar etmektedir
ler. Kiiglik mikyasta istihsal yapan 
koylil ellnde mal kalmam1~tIT. 
Mahsul ekseriyet itibarile tliccara 
devrolmu~tur. Maamafih, fiatin arta
cainu hesab ederek tticcara mal sat
m1yan ziirra tabakas1 da bUlunmak
tachr. 

Bu hafta i~inde Hollandaya bir parti 
afyon gonde~tir. Yaklnda daha 
~ok sipari~ler olacagi soylenmekted.ir. 
Bu haberler, afyon piyasaslill mem
nun etmektedlr. A. O 

Mara1 aslan1n1n e1i Antepte bulundu 

Gaziantep '(Alqam)' - Buraya @ 

kilometre mesafede bulunan Cabah\1-
ytikte yapllan kaz1 sonunda Marq as
lanmm ~e de raslanarak ahn~ 
tu'. 

Bu kaz1; 1911 de buraya gelerek tet
kikat1 net1cesini 1930 da The Hltite 
Empire adh kitabmda yazan Liverpul 
finiversitesi ftsan a.tika profesorii M. 
Jan Gastonun eserl iizerine yap1lm11? 1 

ve matlup neticeyi vermii;;tir. 
Profesor Avrupadaki milzelerden 

birinde incelemede bulunurken Krahn 
avi isimlt mam:s.Ntvt P.ormus Vt:> l-11-

nun Cababu~n getirlldlf1nl anla
ymca gelip h afrlyatta bulunm~tur. 
P.rofesor, kazi son unda ilmld etti~ 

Asan meydana ~lkartnUJ lse de vesait
sizlik dolayisile bunlann nakli imkA
ruru bulamadlgmdan fotografilerini 
almakla iktifa cylemi~tir. 

936 da ne~reyledigi kitab1 bir vesile 
ile Antep saylavi Omer Asun Akso
yun eline ge~mi~ ve uf ak blr hafriyat1 
ni.ilteaklb fotografileri ahnan asar 
. meydana g1kanlm1~tJ.r. 

Yukanda Marq aslammn e~i gorill-
1""1-+-.-.-ih·. 
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* * iii5iS 5 ·-
bir hikaye 

Pakize ~adan di.inyanm her tara
fuu gezmi~. Zengin bir kadmdl. iri 
fakat i;ok gtizel vticudu, biiyiik mag
rur gozleri vardl. Tamdlklan ona her 
nedense 4'.Prenses Pakize> adlm tak
mi~Iardl. Etrafmdaki biiti.in erkek
ler Pakizeye yakla~11maz, ~ oyu
nu oynarulmaz bir kadm olarak bakl
yorlarcil. Pakize ~adan biiti.in glizel
dgile beraber erkeklere ancak htirmet 
hissi telkin ediyordu. 

Bir gful kadml1, erkekli kalabahk 
l>ir grup istanbulun en ~1k otellerln
den birinde denize bakan bir balkon
da toplaruru~larch. Pakize ~adanm 

ylian derisi ~l.k iskarpini yamnda otu
ran Orharun iskarpinine degdi. Orban 
bu sene ·1eyll liseyi bitirmi~, slkllgan, 
klz gibi bir i;ocuktu. 

Pakize i?adanm ~ik lskarpini aya
gma degince pancar gibi loplo.rmlzI 
oldu. Hemen ayaguu geri ~ekti. Pa
k:ize bu bir iskarpin de~ile ku.lakla
nna kadar lopklrm1zt kesilen ~ocugu 
goriince gilltimsedi. O gilli.ince Orhan 
btisbiiti.in klzardl, bozardl, sanki etra
flndakilerden hepsi kendisine batU
yorm~ gibi utand1. 

Pakize kendi kendine: 
- Demek diyordu, bi::iyle kiz gibi 

utangai; i;ocuklar da v~ .. halbuld 
br•1 zamane delikanlllanmn ~ok er
kenden a~k oyunlarma b~ladlklanru 
san1yordum. Bu Orhan hi~ de 1936 
~or ugu degil.. 

Pakizenin ba~mm ii;inde ~eytaHca 

bir ¢.ffil?ek i;aktI. Ne zamandanberi 
gonli.ine bir eglence anyordu. Bu i;o
cugu utandlrmak, klzartmak, bozart
mak, onunla boyle eglenmek pek tat
h bir eglence olacakt1. 

Aklmda hi<; bir fena dti~iince olma
dan, s1rf alay maksadile ayag1m biraz 
daha ilerletti. Orharun ayagnn bulctu. 
Bir daha bastt ... 

Aman, aman, aman.. Orhan pan
car .. Orhan kaynar sudan c~ is
takoz. Almnda leblebi gibi ter tanele
ri dol~1yordu. Ayaguu tekrar geri 
~ekti. Orhan yer yartlsa yedi kat yc
rin dibine girecekti. 

Pakize ~adan o utandik~a, terl~ 

dik<;;e, klzardlk~a keyifleniyordu. O· 
nunla avile oynayan bir kedi gibi oy
ruyordu. Zavalh Orhanc1k iri yan, 
IA.kin !tevik bir kedinin pen~esinde 
sersemlemi~, yaralaruru~ bir fmchk 
s1i;aru hallne gelmi~ti. ~u dakikada 
girecek bir delik, ka~acak bir kovi.lk 
anyordu. LA.kin oyle slkl~Ik bir yere 
oturm~tu ki buradan kalkmasma 
da imkan yoktu ... 

Bu oturdugu ko~eden kalkmak ii;in 
bir i;ok kadmlar1, erkekleri rahats1z 
etmek ve nihayet Pakize f?adandan 
mtisaade almak lazimcil. Halbuki Or
han utancmdan Pakizenin yilzilne 
bile bakam.lyordu. Bu herkesin hiir
met ettigi, he:qkesin son derece begen
digi, diinyanm her tarafm1 gezm~, 

dola~~. malfu:nath kadml .. 
Pakize ~adan ii~tincii kere ayagm1 

Orhanm iskarpinin 'iisti.ine degdirdi. 
Bu 19 - 20 y~m.daki ~ocugu o derece 
erkek:ten saymiyordu ki onu klzdrr-

·mak, utanchrmak i~in yaptigi bu ha
reketlerde kui;iik bir fenallk bile gor
miiyordu. 

Dk defa iskarpini delikanltrun aya
gma degdigi zaman Orhanm bunda 
kendisine kar~l a~ikane bir hareket 
sarup klzarmas1 aklma geldik~e kah
kahalarrm zor zaptediyordu. 

Orban iii;iinci.i defa ayagma degen 
bu ~apkm kadm iskarpinini hisseder 
etmez kan ter i~inde ayaga kalkt1. 
Pakizeye: 

- Milsaade eder misiniz? dedi, bi
raz bava almak istiyorum .• kalkaca-
flln ... 

Pakize ~an 1~den las k1s gille
rek dogrwdu: 

- Ne iyi dii9fuldiin Orban.. ded1, 
ben de hava almak istiyorum .. kala
bahktan bunaldnn. Beni ~yle tenha 
bir ko~eye goti.irsene ... 

Orhamn kol~a ~1plak kolu
nu soktu. Orhan yagmurdan ka
i;arken doluya tutulmul} gibi pespen
be kesildl. l?imdiye kadar Pakize ~a
darun hi\: bir erkegin koluna bu ka
dar samimi bir tarzda girdigi gorill
me~ti. Orban Pa.kizenin kolunda 
koltuga gir~ bir eski zaman damadl 
gibi utamyor, slklllyordu. O utandlk
~a Pakize busbiitiin keyifleniyordu. Or
hamn pek slktldlgi, hi.irmet ettigi alay
c1 am.cast biraz ileride oturuyordu. 
Pakize amcarun yamndan ge~erken 
alayc1 bir tavrrla: 

- ~. yegeniniz ne ya
~lkh bir delikanll olm~ ... Bizi boy
le yan yana gorenler kim bilir ne de- · 
dikodu yaparlar ... 

Diye kiic;tik bir kahkaha att1. Or
ban amcasma kar~1 rezil oldu, rezil .. 

Giinler gei;iyor, Pakize bu kendisine 
yeni buldugu gonill eglencesine dort 
el ile sartllyordu. Orhanla bir giin 
alay etmese, - kencti tabirile - onunla 
fare gibi oynamasa yaparmyordu. 

Mesel~ bir giin bir ~ok kadmlann 
yanmda: 

- Ne giizel delikanll olmul}~mn Or
ban.. diye ~ocukcagmn yanagma do
kunuyordu. ~te o zaman Orhan bir 
bahane bulup odadan c;Iklyordu. 

Birisi Pakizeye dans teklif etse he
men: 

- A .. diyor .. maalesef Orhan i;ok· 
rica ettl. Bu dans1 beraber oynayaca-
gun .. 

Orhan bir tiirli.i Pakize f?adarun ken
disinin iizerine bu derecee d~mesi
nin manasrm anlanuyordu. Pakize 
~adan ii;in de Orbam klpklrmiz1 ren
ge sokmak, klzdlrmak, mahcup etmek 
artlk bir ihtiyac; haline girmil}ti, hat
tA bu yi.izden baz1 ~in hareketler de 
bile bulunuyordu. Ldkin Orhana bir 
tiirlii erkek nazarile bakmadlg1 ii;in 
bunlan birer gi.inah saym.iyordu. 

• KARA YELKENLI KADIR&A • 
• Yazan: tsKENDER F. SERTELL1 

Yenic;eriler fazla telefat verince dfu;i
man askeri P• gemisinin gilvertesi
ne gei;mege ba¥ad1. 

Uzakta.n pa~a gemisinin tehlikeye 
d~tugunii goren bir kac; Tiirk gemi
sinin Ali pa~arun imdadma ko~tugu 
gortilctise de, ne yaztk ki bu gemiler 
vaktinde yeti~emedikleri i~in zavalh 
Muezzin zade Ali pa~a bir ispanyol 
neferinin hani;erile yere devrilmi~ti. 

Zaten pa~a gemisine Don Juanm 
gemisinden ilk atllyanlar da ispanyol 
askerleriydi. Bunlardan birisi, heniiz 
nefes almakta olan Ali p~amn yani
na sokularak giil:tnege ba~lad1: 

- Saklad1giruz paralar nerede? 
Ali pa~: 
- Kahbeler .. biz para i~in harbet

miyoruz. ~an ve ~erefimizi korumak: 
i~in dog~iiyoruz. 

Diyerek gozlerini kapad1. Fakat, bu 
sozden cam slkllan ispanyol askeri 
Ali pa~amn ba~m omuzlarmdan ayi
rarak Don Juana gotiirdil. 

-iste Turk donanmas1 baskuman-. . 
damnm ba~I.. artik harb bitti. 

ispanyol askerinin gozlerinden ate;; 
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sa~myor gibiydi.. ne~esinden ne soy
liyecegini bilmiyordu. 

Don Juan da aym teblike ile kar~1-
la~tigi t~in, ispanyol askerinin omu
zuna elini vurarak: 

- Bu bir muvaffaklyet sayilmaz. 
Bir ba;; gitmekle harb bitmi~ degildir. 
Belki biraz sonra benim ba~m da gi
decek. Fakat arkada bir ~ok ba-?lar 
var... Dogii~i.in sonuna bakallm. 

Diye bagrrd1. Tiirk amiralinin kesik 
b~rm goren i:spanyol gemicileri atel? 
altmda Hurra diye bagn~arak Ali pa
~anm kesik ba~rm seren diregine as
Jl1L'?lard1. 

:t9te bir anda Tiirk gemicilerinin 
maneviyatrm bozan bu hadise be~ on 
dakika i~inde biiti.in donanmaya ya
ytlrru~t1: 

c- Kaptan pa~arun ba~ru kesm.ir 
ler!:t 

Ali pa9arun imdadma ko~n ilk ge
mide Pertev pa~a bulunuyordu. 

iki f ela.ketin bird en ba~ gostermesi 
ne biiytik bir talihsizlikti. Pertev pa
~anm gemisine de bir yangin humlia
ras1 isabet ederek gemi bir anda ate~ 

Mesela tenha kaldlklan zaman Or
hana: 

-VallAhi Orhan ne giizel gozlerin 
var ... Korkanm sana ~ olacagun .• 

Gibi sozler soyliiyor, Orban bun
lara. kar~ ya a1Ik ahk smbyor, ya ke
keliyordu. 

Bir gtin Pakize ~ad.an onu b'iisbii
tiln utandrrmak i~in: 

- Orban gallba seni seviyorum .• 
diye kestirdl atti. Orban gozlerini 
ontine indircti. 

Aradan iki ay g~~· Pakize ~ 
damn oyunu devam ediyordu. Kur· 
naz kedinin kar~daki kii~Uk fare
de art~ mecal kalmam1fb. 

Bir g\in Orban Pakize ~anm evl-
n~ geldi: 

- Size vedaa geldlm.. dedl. 
Palme~~: 
- Nereye? dedf.. 
- Almanyaya gldiyorum .. tahslle .. 
Pakize ~adan deY gibi: 
-- Hayn-.. dedl, imka.nslz.. 
Orban sakin cevap verdl: 
- Nic;in imkanstz olacak.. yann 

hareket ediyorum.. 
Pakize ~dan Orham omuzlann

dan tuttu: 
- Yalan s0yliiyorsun degil mi? 

Yalan soyltiyorsun .. gitmiyeceksin .. 
Orhan bu sefer ondan hi~ iimld 

edilmeyen bir cevep verdi: · 
- Artllt oyununuzu a.nllyorum Pa

kize ... Beni mahcup etmek i~in yap
tigmiz rolleri kei;;!ettim.. nafile yorul
mayuuz .. 

- Vallahi bu seferki roI degil Or
han .. dedi .. 

I.Akin Orhan onun elini Slkarak 
uzakla~t1. 

Pakize ~adan saatlerce odasmda 
kapal1 kald1. Farktnda olamiyarak 
ate~le oynam1~ ve yanml{iti. 

Ertesi hefta Pakize ~adan Alman-
yaya hareket etti. (Bir ytldiz) 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELIK 
6 AYUK 
3 AYLIK 
t AYUK 

2'ilrkf11e ~cnebl 

.1400 k1U'Uf 2700 kurup 
750 • .1450 • 
400 • 800 • 
150 • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ecvebi memleketler: Scneliti 

3600, alb ayl1gi 1900, lie; 
ayhg1 I 000 kuroftur. 

Adre11 tebdili i~n yirmi bet 
kuru,Iuk pul gondermek: llztmdn. 

Cemaziyelevvel 18 - Ruzuhmr 93 
S. lmaak Gane, OA{e 1kindi Ak1am Ya111 

E. 7,41 9.40 •.59 8,53 12,00 1,46 
VL 3,2 5,1 12,20 16.14 19,20 21,7 

ldarehane: BabiaU civan 
Acunusluk Sok. 
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ler ii;inde kalrm~ ve Pertev pa~, ken
disini denize atmak suretile ate9ten 
kurtulm~tu. 

Bereket versin ki ispanyollar bu St
rada P• gemisini yagma etmekle 
me~gul olduklarmdan, denize attlan 
Pertev pa~y1 bir okla oldiirmegi ih
mal etmi9lerdi. Pertev P• bu karga
~ahktan istifade ederek yilze yi.ize bir 
Tiirk ~opesine sok:uldu ve keriye c;e
kilerek bu korkunc; cehennemin oliim 
sa~an kasrrgalarmdan carum kurtar
maga muvaffak oldu. 

Uzaktan yeti~en iki yardunc1 Tiirk 
gemisinden birinin b~mda Avlonya 
kaptam Karagoz ve Midilli sancak 
beyi Mahmud beylerle bunlann arka
sindan da bey fenerini ta~1yan diger 
dort gemi, pa~a gemisinin imdadlna 
gelerek ¢.ddetli bir muharebeye tutui;;
tular. 

Bu harbde Tiirk cengaverlert cblilm 
• var, donmek yok.> Sedalarile palala
nm i;ekerek merdane dogii~tiller .. 
dii~man gemileri ~k kuvvetli oldugu 
ii;in bir saat sonra ispanyollar bu dO
gti~te de galib ge~er ve ilk zafer 
ni~nesi olarak Avlonya kaptam Ka
ragoz beyin vi.icudunti. ikiye oolerek ge
minin ayn ayn iki diregine asnu~lar
dl. 

Maamafih bu sav~ta tamnmiit 
olilmler ba93- b~ gidiyordu. Aym do
g~ arasmda: 

Sahife 9 

Pariste miithi§ bir 
doland1r1c1 yakaland1 

Bir aral1k alt1 milyon frank kazanan 
bu adam son giinlerde bet paras1zd1 
Paris polis Cecilio Gineli admda 

bir itaiyam tevkif etmii;;tir. ttalyan 
dolanchnctllkla maznundur. Tevkif 
edildigi za.man Parisin en kibar lo
kantalanndan birinden ~Ilo.yordu. 
Yamnda bir kadm, Iokantamn Bntin
de lttks otomobili bulunuyordu. 

Gineli dolandlncJ.lktan dolayt tev
kif edllctiginl .f#tince kop\irmiif: cE
fendiler, biraz mantik ... Ben dolan
dmci ha ... Bunu D88ll akJm1ia geti
riyorsunuz?> dem!4tlr. Bundan 1oma 
fU 80zlerl llAve et.miftir: 

- FUhakika ad1m Ginelldir. J'akat 
s1zln aradlgmu Gin.ell bQ.\Jkasl olacalC. 
Haydi ~ gidin. Oruvar m0sy&er ..• 

Bunu &Oyledlkten sonra otomobi
llnin kapisuu ai;arak 11teri girmek l~in 
ad1mm1 a~. Fakat polisler ken
d.tsini brrakmanu~ardrr. Ginell ce
binden biiyiik bir b1~ak CJka~tlr. 
Yanmdaki kadm bunu goriince kor
kudan bagi~ baygm bir halde oto
mabilin i~ine dii9m~tiir. Polisler Gi
nelinin elinden b1~agi alnu~lar ve ken
disini polis merkezine gottinni.l¥er
dir. 

Mevkuf 52 ya~mdachr. italyada Tres
core kasabasmda dogm~tur. 1912 r• 

senesinde Fransadan italyaya gi~
tir. O zaman okuyup yazmas1 olmlyan 
pejmiirde klyaf etli bir ad am.ell. Qift
liklerde yan~ma, u~, garson gibi 
bir ~k hizmetlerde bulunm~tur. 

Harpten sonra Fransarun fiark ta
rafma giderek Amerikalllarm sat· 
makta olduklan kahm~ levaznn ~e
rile alfilcadar olm~tur. iptida bun· 
larm all.m satunmda mutavass1thk 
yap~. sonra kendi hesabma blr t;ok 
elbise, ayakkab1 vesaire ahp satnu~
tir. Bu suretle az zamanda epice para 
kazanmi~t1r. 

Gineli bundan sonra ~aat ~lerlne 
~~ ve Luneville ~ehrinde bir ~ir
ket kurmu~tur. i;>irkete her taraftan 
slp~er ya.giyordu. Para.s1 giin gec;
tik1te !(Ogal.Iyordu. Serveti bir arahk 
6 milyon frangi bulmu~tur. 

Bu slI'ada hususi otomobilile bir 
kazaya sebeb olm~, 20 bin frank pa
ra cezasma ve bir kac; ay hapse mah
kfun edilmi~tir. Bu karardan korka
rak Belc;ikaya kac;m1~trr. Fakat Bel~i
kada yakalanarak Fransaya gonderil
~. orada hepis cezasrm ~ekmi~tir. 

Hapisten ~tktllttan sonra Nans ~eh
rinde yerle~9 yeni bir ~irket kur
m~tur. Fakat bu ~irketin ~lerini yii
riitememi~. iflft.s etmi9tir. Mahkeme, 
hileli iflft.stan dolay1 kendisini ti~ se
ne hapse mahkftm etmi~tir. 

1927 de ~ini gene dtizeltmi~, Paris
te miihim ~aat ~eri deruhte etmi9-
tir. Bir mi.iddet sonra bir silt ~irketl 
kurm~ ve mtikemmel bir silt :fabri-

- Koca Loredano .. sen olmemeliy
din! 

Diyen bir ses i~itilmi~i. 
Biraz sonra Venedikli amiral Lo

redanonun da maktul d~ttigii ruila
~lch. 

(RAGOZA) NIN (jLUMfi 
Santa Krose Markisi mtittefikler 

donanmasnun 'ii<; bilytik kumandam
run birden barbe tutu~tugunu ve oliim 
kasrrgalan arasmda s1kl~1p kaldlgiru 
gori.ince, sag cenahtaki mevziini ter
kederek, bu mti.t~ ate~in kayna~ti
gi cebennem ~enberi ic;ine girmi~ti. 

Bu Sirada Tiirk amiral gemisinin 
arka kasarasmdan c;1klp ortaya atJ.lan 
ge~ bir kadm dii~man gemilerine 
hayklrmaga ba~lad1: 

c- Y1llardanberi aradigmiz (Kara 
yelkenli kadirga) run kaptam bu ge
minin anbannda mahpustur. Onu di
ri olarak yakalayip papaya gotiirii
nii.z! > 
D~man askeri i~inde bu ih tilfilci 

rakkaseyi taniyanlar c;oktu. Venedik
liler: 

- Ya~asm Ragoza .. bize bu harbl 
sen kazandrrdm! 

Diye bagn~arak, bu giizel kachm 
yenic;erilerin hiicumundan korumak 
ve kurtannak iste~lerdi. P~ gemi
si giivertesinin on k1smi tamamile 
d~anm eline ge~mi~ti. Arka klstm
da yenic;erilerden ve ok~ulardan bir 

Cecilio Gineli 

'kast yaptmm~trr. Fakat biittin leva
zmu kredi ile satm alnu~tlr. Borcunu 
odeyemeyince alacaklllar iflasm1 is
temi~ler ve Gineli ortadan kaybolm~ 
tur. Bir mii.ddet sonra yakalanarak 
hapse blolm~tlr. 

Gineli o zamandan sonra i¢ni yo
luna koyamaml{i, bir ~ok dolandln
clhklar yapm1~tlr. Son dolandlnc11Igi 
bir peynir a1un satim1 meselesinden
dir. Miitemadiyen yer degi~tirdigi ii;in 
kendisini bulmak kabil olam1yordu. 
Nihayet gei;en haf ta yakay1 ele ver
mi~tir. 

Gineli bugiln be9 paras1z ve mil
yonlarca frank dolandlrmakla maz
nundur. 

Kad1koy Halkevi korahmn 
radyoda konseri 

Kadlkoy Halkevinden: 8 Agustos 
936 cumartesi ak9am1 saat 20 de evi
miz korah tarafmdan radyoda bir 
konser verilecektir. Konser programt 
~dur: 

1 - istiklal mar~1 bay Zeki, 2 - sa
bah olur (Halk tiirkiisii) B. HulUsi 
Oktem, 3 - $U gelen kimin klz1 (Urfa 
balk ~arkls1), 4 - Yayla (Konservatuar 
orijinallerinden 4 ses ic;in armonile
yen B. HuIUsi Okmen), 5 - Bahann 
gell~i (Rus l?arkls1) ippolitov, 6 - Qo
ban korosu Schubert ivanof, 7 - Bii
ytik onder Schubert. 

avu~ Tiirk kalrm~t1 .. bunlar gogtisle
rini dii~mana siper ederek bfila yll
madan ve yorulmadan i;arp1~yorlar
d1. 

Oki;ulardan biri: 
- Bu kahbeyi gebertmeli .. ne duru

yoruz? 
Diyerek Ragozanm gogsi.ine bir ok 

savurdu. 
Eger bu ok bir kac; saniye daha ge

cikmi~ olsaydl, Lezinah rakkase di.i;;
man tarafma gei;mi~ ve olfunden kur~ 
tulmu;; olacakt1. 

Ragoza: 

- Ne mahir bir ni~anc1 imi~ bu oku 
atan ... 

Diye mmldanarak halatlarm ara
sma yuvarlandl. 

Ragoza bu sava9ta b~h ba;;ma bir 
tarih yapm1~ sayilabillrdi. 0 devirde 
kendi milletinin yiikselmesi ve kendi 
devletinin her sava9ta galib gelmesi 
ic;in bu kadar canla ba~la c;ah~an bir 
kachn gorillmemi~ti. Ragoza fedakar
llkta ve oliimden yilmamazllkta bil.
tiin di.inya kachnlanna ornek olmu9-
tu. 

Tiirk ~anclS1l1lll athgi ok, ezelt 
bir Tlirk dii~mam olan korkunc; bir 
zekftyi sondiirdiigii ii;in, bu harbde 
Ragoza kadar btiytik bir i~ gormlill sa
yi.11yordu. 

. . (Arkas1 var) 
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fngilterede son zamanlarda motorlii vesaite ve tanklara ~k ehemmiyet verilmektedir. Yukanda tanklann 
bir manevras1 ve sun'i sis arkastndan hiicumlara goriiniiyor 

Urfa (Ak§am) - Oil, tarih ve edebiyat §Ubesi Urfa tarihini yazmak 
tasavvurundadrr. ldare heyetinde degerli ve bilgili vatand~lar vard1r. 
Gonderdigim resim Urfa halkevinin dil, tarih ve cdebiyat kolu idare 
heyetini gostermektedir. 

Urfa (Ak~am) - Belediye muhte~em bir sinema yaptJrml§br. Bu 
mi.iessese be§ yuz ki~i alabilecek genislikte bir salon ve zengin dekora 
malik bir sahneyi muhtevidir. Bundan once Urfada i~e yarar bir sine
ma ve tiyatro binas1 yoktu. Belediye muhim bir ihtiyac1 kar§tlam~tir. 

ispanya ibtilaline ait bir resim: thtilile ilk i~tir!k eden Fastaki Iejyon 
etranjeye mcusu11 bir mi.ifrcze 

I .AK.IJAM NEtUtlYATJ 
lskont~a Sa LllUli 

~~ -
.I Jtil~ii~ tlAnW:r 
.a Kivircik Pa~ 
s Deli 
.t ~IJ1 «;aplo~ • 
·ot 13u Perdenin Arkasm&, 
• ooawi aecest oo . ' . . 
7 Sumer KW ' . 
( ),.syada:n Bit. GUnlf DolUJQL o 
9, 12'ip~Kuy{ . 5 

1~ Ka~.Asker. 01~ E 
U Pembe Ma~labll Haninf ,, O 
:u Pembe'Pirlant\' 
H lki cinayet. gece.f 5 
J5 •tatya<!,.an .Amerlicay1 nU1f 

JI~tular ''5 
1S Jlkinektepler l~ Y arduncs· 

Tarih llulasw• 10 
17 lttihat ·ve Teraldd Tarthlnde ' 

Esrar Perdest. no 
is 'Karacaahtnedin effUJ ·;.s 
~· ~~m M~rkezine •Sqahai ~s 
~ P<>Q~~ ~ 
~ ~ardef katili 2.S 
22 Hayvanlar AlemJ . 150 
23 Sinema Y aldlZlari 100 
2-t; Bir -kadlil g~U 20 
25 .ts~buldan ,Londraya $11ep1t 

~Ir yolculuk '6 
28 Nereden geliyoruz po 
21. lstiklfil Sava~1 _NaSll OldJa 80. 
28-33 Arsen Lil pen. {B}r: Cildl) eo 
~ ~Tarih 0A"reniyo~ .30 
35 eoerafyada Ilk Adlm '150 
38 Cocuklara Co~afya Klraatlerl 50 

I ' 
37 Faztl Ahmet 80 • 
38 Devler Kaldmnu 75 

I • • I 

39 :A~k F1rtmas1 50 
40 Yeryi.izi.i Gokyilzil 150 

• • 4l Ciiceler ve Devler memleke-
- :unde Gulliverin Seyahatlerl ,75 

42 Edebi Hat1ralar 80 
43 Bir.., f'ilrk Kmmn Amerika 

Yolculugu 75 

AK$AM okuyucularma 
mahsus % 20 ... 

ISKONTO KUPONU 

Bu 'kuponu kesip: •Ak!iam Matbaas1 
Kltap Servisine• getirir veya gonde
J1rseniz, · yukandaki listede beQenece
Atniz kitaplarm .fiatmdan size yilzde 
lo iskonto yaptlacaktir. 

DOY<;E ORIENTBANK 
Dresdner Bank lubesl -
:Merkezi: Berlin -Tnrklyede ~nbeleri: 

Istanbul (6alata ve istanbul) 
Depoe Tiitlio GilmrUk 

• • 1zm1r 
Her tlirl6 banka muamelab 

Istanbul 6 nc1 lcra Memurlugundan: 
Ay,enin Emniyet Sand1g1na birinci derecede ipotekli bulunup tama

mma 6920 li'ra k1ymet takdir edilen Beyojlunda Kuloglu mahalleai
nba Aiahamam terazi sokaj1nda eaki 62 yeni 86 No. taj 63 No. lu bir 
tarafa Oaman araa.s1 ve bir taraf 1 Hasan pa,a ve bir taraf 1 Mebmed 
apartunant vo taraf1 r~ii yol ile 1pahdut bulunan f1r1mn zemin kabn
~·: t:Snii camekin ve demir kepenkli zemini ~imento tathk alb bot ah
f&p dote me ve tezgahh aatlt yeri ve 200 kadar ekmek ~ikaracak f 1r1n. 
Ve · demir iskara merdivenle f1rm1n iistiine ve hamurhane k1sm1na ve 
oradan diger bir merdivenle birinci kata ~1k1lmaktadir. Birinci kalln• 
da bir aofa ii~ oda iki un deposu ve hir heli ve elektrik ve terkos tesi· 
aata mevcud olup bina ki.rgirdir. Umum mesahas1 71,20 metre murab
ba1d1r. Ve yine tamam1na 4500 lira k1ymet ta.kdir edilen Beyoglun
da Kuloilu mahallesinde Kiilhan aokagmda eaki ve yeni 7 No. ha 
bir taraf1 Bahiryadi aparbman1 ve bir taraf1 Kalyololos hanesi ve bir 
taraf1 Ahmed arsa11 ve taraf1 rabii yol ile mahdut bulunan beden du
varlan kargir diger aksam1 ah,ap ve ~ab katile ber:aber dort kath ve 
bodrum kntmda bir tathk malta bir mutf a.k iki oda 3 komiirliik bir he
ll bir merdiven alti ve bah~eye bir kap1 zemin katmda: Menner doteli 
antre alb sam1~br ve bu katta ayr1ca bir sofa iizerine 3 oda bir heli 
birinci kabnda: Bir sofa 3 oda bir bela (Sofamn tavam tezyinathdar.) 
Cati katmda: Bir oda ve taras vardu.·. Elektrik terko.s ted~ata mevcut
tur. Umum mecah1 129 metre murabba1 olup 53,50 metre murabba1 
bina zemini kalant bah~e -0lan bir kargir ev: Yukar1da evsaf1 yaz1lan 
bir f 1rm ile bab~eli bir evin tamam1 ayr1 ayr1 ~arlnamelerle a~1k art· 
b!;'JDaya vazedilmiftir. 

Arttirma pefindir. Artbrmaya iJtirak edecek miitterilerin k1ymeti 
muhammenin % 7,5 niabetinde pey ak~eai veya milli bir hankamn te
minat mektubunu hamil olmalan icap eder. Miiterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve va]uf bor~lar1 bor~luya aittir. Artbrma 'artnamesi 1/9/ 
936 tarihine miisadif aah giinii dairede mahalli mahsusuna talik edile
cektir. Birinci arttirmas1 22/9/936 tarihine miisadif sah giinii daire
mizde 1aat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttirmada bedel, 
luymeti muhammenenin % 75 ini bulduiu takdirde iiste b1rak1br. Ak
ai tekdirde aon artbrmamn teahhudii bak1 kalmak uzere artt1rma on 
bet riin daha temdit edilerek 7 /10/936 tarihine miisadif ~ar,amba gii· 
lli 1aat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci artbrma netic~sin
de en ~ok artbran1n iiltiinde b1ralalncakbr. 2004 numarah icr.i ve iflas 
kanununun 126 1nc1 maddeaine tevfikan haklari tapu sicillerile sabil 
olm1yan ipotekli alaca.klarla dijer alakadaramn ve irtifak hakk1 sa· 
hiplerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiala
r1n1 ilan tarihinden itiharen 20 giin zarf1nda evrak1 miisbitelerile bir
likte dairemize bildirmeleri li.z1md1r. Alui takdirde haklan tapu sicil
lerile ~abit olm1yanlar satlt bedelinin pnylafmasmdan hari~ k.ihrlar. 
Milterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan bclediye rusu
mu ve vak1f icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur ve 20 senelik va.
k1f icaresi taviz bedeli miitteriye aittir. Daha fazla maliimat almak isti
yenlerin 35/2786 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haicz 
:ve takdiri k1ymet raporunu goriip anlayacaklari ilan olunur. ( 4440) 

Istanbul Liman l§letmesi 
ldaresinden: 

Galatada Kara Mustafa pap aokagmda yapt1nlacag1 ilan edile:l 
bayvan bekleme ab1rmm a~1k pazarhga 10/8/936 pazartesi giiniine te
bir edilmiftir. Jateklilerin o giln aaat 10 da tefler enciimenine gelmebri 
f azla tafailit ve tartname i~in de Galatada Haydar ban, Fen servisi· 
ne milracaatlan ilin olunur. (4449) 

Borsa ve Osmanl1 Bankasi 

Komiserliginden: 
Istanbul menkul k1ymetler ve knmbiyo Bonasma aid itlerin devair 

nezdinde takibi ile mefgul olmak iizere «Elli bet» lira iicretle bir mew 

mur ahnacaktir. Lise mezunlarmdan istekli bulunanlar k1saca yaz1lm1t 
terciimei halleri ve ikiter fotograf ve tahsil vesikalarile birlikte bir 
hafta i~inde komiserlik kambiyo ve nukut ~mhesine miiracaatla isimla
rini yazd1rmalar1 liz1m gelir. Yiiksek mektep mezunlan digerlerine 
tercih edilecektir. «4432» 

Afyonkarahisar lcra Memurlugundan: 
Bir borcun temini i~in Afyonda elyevm yukan pazar caddesinde 

S1hhiye vekaleti ruhsatnamesi ve mahalli sihhiye enciimeni kararile 
uzun ~ar,1da ve hiikU.met civarinda bir mahalle taf lnacak ve her hangi 
bir eczacm1n ginnesile derhal f aaliyete g~ebilecek olan hilal eczanesi 
a~dc artbrma ve pefin para ile u.blmas1na karar verilmittir. Sall, giinii 
olarak 15/ Agustos/936 cumartcai giinii saat onda eczahanenin bulun· 
dugu mahalde .sabfl icra edilecektir. Taliplerinin mezkur giin ve saa· 
tte eczahanede bulunmalan liizumu ilan olunur. «4426» 

Gayrimubadiller Cemiyetinden: 
Nisab1 ekseriyet olamad1gmdan toplanamayan kongremiz Agustosun yirmmc1 

per~embe giinii saat 15 de Istanbul Halkevinde toplanacagmdan mukayyed aza
nin teorifleri mercudur. 

Ruzname : 1 • Senclik (,;ah~ma raporu. 2 • ldare Heyeti sec;imi. 

~-- Cemal Nadir --~ 
Karikatur Albumu 
Mevcudu tiikenen « Cerna! Nadir 

Karikatiir Albiimii » tekrar basua-
rak satI!ia i;1kanlm1~hr. Muallim 
Ahmed Halit kitaphanesinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 

Dr. MEHMED IZZET 
EmrazJ dahiliye ve sariye miitehasus1 

Muayenehanc: <;agaloglu Nuruoama• 

niye caddesi No. 1 7 Baha Bey Aparti• 

mani pazardan maada hergiin I 3-1 7 ha ... 
talann1 kabul eder. Telefon: 2 39.2). 
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ila~lar1n1z1 Bah~e
kap1da SALiH NECATi 

den ahmz. Re9eteleriniz bii
yiik bir dikkat, ciddl bir 

istikametle haz1r)amr. ASRi SAC BOYASI Leke b1rakmaz, tabiisabitJ 
bir renk temin eder. 

Scandinavian Near East Agecny ---------
Ga1ata Tahir han 3 iincii ut istanbul Levaz1m 

Tei; u991.2-a Amirligi Sat1nalma 
Svenska Orient Linien GothenbUl'I K · "I"' I 

Gothenburg, Stolc.holm, Oalo Dantzia. om1SyOnU I an arl 
Cdynia Copenhag Abo Reva) w biitiin 
Baltik llmanlar ~rlt ve Karadeniz bafl .. 
ca limanlan arumda IS ~nde bir azi. 
met ve avdet i~n muntazam postalar. 

Gdynia • D&ntzig • Gothenbur1r ve 
Oslodan beklenen vapurlar. 

VJKINGLAND vnpuru 7 agustosa 
dogru. 

ERL.AND vapuru 1 5 agustosa dogru. 
NORDLAND vapuru 19 agustosa dogru 

Yakinda lstanbuldan Hamburg Roter• 
dam • Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
D:i.ntz.ig • Stokholm, ve Oslo, limanlan 
i1;in harckct edecek vnpurlar. 

VIKI 'GLAND vapuru 8 agustosa 

dogru. 
ERi.AND ~apuru I 7 agustolsa dogru 
NORDLAND vapuru 2 I agustosa 

dogru. 
Fazla bfs:iliit i.;;in Galata'da Tahir han 

3 uncii katta kain acentalsgma miirac;aat. 
Tel: "4499 I -2-3 

TASF1YE HALfNDE BULUNAN 

OTOMOTQR TICARET 
TURK ANONiM §iRKETiNDEN: 

Birinci ilan 
21 Temmuz 1936 tarihinde fcvkala

de surette toplanm1i olan Otomotor 

Ticaret Turk Anonim ~irketi hissedarlar 
heyeti umumiyesi tarafmdan verilcn ve 
Sicilli Ticaret Gazetesinin 3 Agustos 
1936 tarihli 2896 numarnh niishasmda 
iliin cdilen karara tevfikan, mezkur §ir-

ket o tarihten itibaren miinfesih olmu, 
vc tasfiye haline girmi§tir. 

Sahri <;andar, Nail Sert ve Mahir Ke
feli mtli;teminn hareket etmek aelahi
yetile ~irketin tnsfiye memurlari tayin 
edilmi~lerdir. 

Ticaret k.anununun 445 nci maddesine 

tevfikan, ~irketin alacnklilan nlacakla

nm tesbit ettirmek iizere Taksimde 

Cumhuriyet caddesinde I 0 numarada 

~irketin merkezine nihayet bir sene znr· 

fmda miiracaat ctmege davet olunurlar. 

hbu ilan azamt birer haf ta fas1la ile ii<; 

defa ne§redilecek ve yukarda bahsi ge

~en bir senelik miiddet ii!,;iincii ilan tari· 

hinden itibaren ba~layacaktir. 

SATILIK OTOMOBIL 
Gayel iyi kullan1lm11 olan yedi kifi· 

lik cLA SALLE» markal1 gijzel bir oto
mobil ehven p.rtlarla sahlacakbr. 

Calatada, Kevork Bey ve Alirne 
Hanlannda 1, 2, 3 nmnaralarda mukim 
cS!DNEY NOVtLL VE ~OREKAsb-
na miiracaaL 

Bir Alman Murebbiye 
T"iirk tcbaumdan, tiirk~e, frans1zca ve 

rumca ve dikit bilen bir Alman miireb
biycU, kibar ailcler nezdinde bet y&flDa 

kadar 1 •ey& 2 ~uia bakmak iizere 
miirebbiyelik anyor. 

cMiirebbiye• riimiizile lstanbul 176 
posta kutusu adresine yuilmu1. 

UmumEmlak 
Acentesi 

Bah~ekap1 T A~HAN No. 29 

EHVEN 'ERAITLE 
A 

EMLAK iDARESi 
KiRALII{ APARTIAIAN 

E~ILAK 
ALl~l ve SA TIL\11 

TELEFON: 20307 

Dr. l-laf1z Cemal 
Dabiliye miitehua111 

Pazardan batka giinlerdc ogleden 
aonra aaat (2,5 tan 6 ya) kadar lstan
bulda Oivanyolunda (I 04) numarali 
huausi kabincsinde hasta.lanm kabul e
der. Sala, cumartesi giinleri aabah 
c9,5 • I 2:t aaatleri hakiki f1karaya mah· 
austur. Herkesin haline 'ore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefoo: 
22398. Yazhk telefon Kandilli 38 Be,.. 

Bir adet motorlii yang1n tulum
bas1 ile 300 metre hortum 21/Ey
liil/936 pazarteai giinii aaat 15 de 
T ophanede aabnalma komiayonun
da a~1k eksiltme ile ahnacakbr. 
Tahmin bedeli 2400 lirad1r. Uk te
minab 180 lirad1r. $artnamesi ko
misyonda goriilebilir. Jsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (70) 

(4441) 

* ldareleri Istanbul levaz1m amir-
liiine baih miieaseseler i~in dok
san ii~ ton sade yag1 kapah zarfma 
istekli ~1kmad1g1ndan 11 / Agustos/ 
936 sah giinii saat 14,30 da Topa· 
nede Satmalma komisyonunda pa
zarhkla eksiltmeai yap1lacakhr. 
Tahmin bedeli 72540 lirad1r. Ilk 
teminah 4877 lirad1r. $artnamesi 
363 kuruta Ko. dan ahmr. lstekli
lerin kanuni vesikalarile teminat 
ve teklif mektublar1m ihale saatin-

den bir st'.at evvel Ko. na vennele
ri. (68) (4443) 

* . Tophanede Askeri firmda top-
lanmit olan 1400 kilo sonmiit kO
miiriin paazrhga 10/ Agustos/936 
pazartesi giinii saat 15 de Topha
nede salmalma komisyonunda sa
talacaktar. Tahmin bedeli beher ki
losu hir kuruftur. T eminah 210 ku
ru,tur. lsteklilerin ~Iii saatte ko
misyona gelmeleri. (67) (4439) 

* T ophane askeri f 1rm1 i~in 270 a-
d et tavanhk lamhah tahta ile 30 a
det pervazhk tahta ve 25 kilo muh
telif ~ivi 10/ A~ustos/936 pazarte
si giinii saat 15,30 da Tophanede 
Satmalma komisyonunda pazarhk
la almacaktir. lhale giinii teslim 
tartile ahnacak olan itbu malzeme 
i~in isteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. (66) (4440) 

* Ordu ihtiyac1 i~in miiteahhit nam 
ve hesahma 2600 c;ift mahmuz 11/ 
Agustos/936 sah giinii saat 14 de 
T ophanede satmalma komisyonun
da pazarlrkla ahnacakhr. Tahmin 
bedeli 1300 lirad1r. Teminah 195 
lirad1r. $artname ve niimunesi ko
misyonda goriilebilir. lsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(71) (4438) 

* ldareleri Istanbul levaz1m imir-
ligine bagh miiesseseler i~in 110 ton 
kuru sogan 24/ Agustos/936 pa
zartesi giinii saat 15,30 da Topha
nede Sahnalma komisyonunda ka
pah zarfla ahnacaktar. T ahmin he
deli 5500 lirad1r. Ilk teminah 412 
buc;uk lirad1r. ~artnamesi komis
yonda goriilebilir. lsteklilerin ka
nuni vesikalarile teklif mektupla
r1ni ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (69) (4442) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONfM ~1RKET1 

TESlS T AR1H1: 186:1 

Sermayesi: t0.000.000 !ngiliz lira1;1 

Tnrklyenln ba~hca ~ehirleril0 

raris, .Mar.!'i!ya, Ni~ Lon<lra YO 

Man"ester'de, :M1s1r, K1bns, lrak, 

lran, F11lstin ve Yunsrnlstan'da 
,ubelerl. Yugoslavya, Romanya, 

Suriye ve Yunani !:-tan'da }'llyalleri 

vard1r. 

--·-
Her tDrlO banka muameleleri 

yapar 

0 

KUM BARA BIRE, 
1000 

Tl\RLADlR 

Istanbul dordiincii icra memurlugundan 
Ommehan ve Lemamn Emniyet Sand1gma birinci derecede ipotek

li olup tamamma ehlivukuf tarafmdan (1186) lira k1ymet takdir edi
len Oskiidarda, Selmanaga mahallesinin teyh camii 1okag1nda eaki 15 
yeni 17 numarah saga Zehra hanesi ve hah~esi ve :lusmen ~eref bane 
ve hah~esi ve kumen Cafer hanesi bah~esi ve lasmen Nuri ve F alma 
hanesi bah~esi ve k1smen Makhule ve sairenin anas1, aolu Liitfiye ba
ne ve bah~eai ve kumen Alimed Vehbi arsau arka11 ~msi :ve. Netel ba
ne ve bahc;esi ve kismen Hatim vereselerinin bane bah~eai, cepheai 
yol ile mahdut afag1da evsah yaz1h, bah~esi olan ahtap bane a~1k art
hrmaga vazolunmuttur. 

-·-- ----
··' d. ··-

Dr. FiAhlRI CELAL 
Sinir hastahklan ve kekeleme tedav· 
Pazardan ba~ka her giin u9ten sonr 

Cagaloglu, tJalk f1rkas1 .kar~1S1, 
Zorlu aparbman No. 2 

Or. AHMED ASIM ONUR 

OrtakOy 
$ifa Yurd 

Y atak iicretleri 2 liradan ibDa-
rea •• 

3 iincli lllUfda ameliyat icreti 
elmmu., 

Doium ve kadm ameliyatlarile 
fibk, apandiait, buur ve diiet" 
ameliyeler i9n p ebven hmuai 
fialler. OrtMO, tnmvay yola M.
allim N.a cad. 111 • 115 

Tdefoa • 42221 --· 

Zemin katmda; f;imento olup bir heli, bir arahk, ii~ oda zemini ~i
mento doteli bir math ah ve bir komiirliik, birinci katta: Bir sofa iize
rinde birinde yiik bulunan ii~ oda, zcmini tugla ve arkada bir kat Te 
kuyuyu havi mathah, hir heli alt katta bir arahk bir heli bir komiir
liik iki oda, iist katta bir arahk birinde yiik diierinde gusulhane bulu
na~ ii~ oda, bir heli, evin arka ve yan taraf1nda bulunan bah~eainde 
miiteaddit meyve aia~lan Tard1r. Umum me1aha11 550 m2 olup 87 m2 
bina gerikalam bah~eden ibarettir, tamam1 a~ik arttlrmaya -.azeclil- .. ••••••••••••• 

mi,tir. ...> Selinik Bankasi 
Artbrma pefindir. Artbrmaya itlirak edecek miitterilerin lnymeti Te1·s tarihi: 1888 

muhammenenin o/o 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankan1n 
teminat mektubunu hamil olmalar1 icap eder. MiiteTakim verii, tanzi
fat, tenviriye ve vak1f bor~lar1 bor~luya aittir. Artbrma t•rtnamesi 21/ 
/9/936 tarihine miisadif pazartesi giinii dairede mahalli mahsusuna talik 
edilecektir. Birinci arthrmasa 8/10/936 tarihine mksadif Pertembe p 
nu dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci artbrma· 
da bedel, k1ymeti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde iiste brra· 
k1hr. Aksi takdirde son artbrmanm teahhii.dii bak1 kalmak iizere art
brma on be, giin daha temdit edilerek 23/10/936 tarihine miisadif cu
ma giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci artbnna ne
ticesinde en ~ok arthramn ustunde birak1lacakbr. 2004 numarah kra ve 
iflas kanununun 126 10c1 maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sa· 
bit olm1yan ipotekli alacaklarla diger alakadaramn ve irtif ak haklu 
sahiplerinin bu haklarm1 ve hususile f aiz ve masarife dair olan iddia
lar101 ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evrak1 miisbitelerile bir· 
likte daircmize bildirmeleri laz1md1r. Aksi takdirde haklari tapu sicil
lerile aabit olnuyanlar saht bedelinin paylatmasmdan hari~ kahrlar. 
Muterakim vergi, ten'ririye 'Ye tanzifiyeden ibaret olan belediye ruau
mu ve valnf icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur. Daha f azla ma
liimat almak istiyenlerin 934/3113 numarah dosyada mevcud evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri k1ymet raporunu goriip anlayacaklar1 ilin 
olunur. (4445) 

Daktilo aran1yor 
Giizel San' atlar Akademisinden: 

Giizel Sanatlar Akademisi i~in 60 lira iicretli seri yazar, tecriibeli ve 
tiirk~esi kuvvetli bir daktiloya ihtiya~ var. En az1 orta derecede tah
ail goren taliplerin pazarteai ve per1embe &ilnleri Akademi direktorlii
w iine miiracaat ctmeleri. 4320 

--...-·-
idan mer/cm : 

iST ANBUL ( Balata ) 
Tiirkige ~uh~leri: 

ISTANBUL, (Galata, Y enicami) 
fZMlR, MERSlN 
ADANA Bliroau 

Yunanistan ~ubeleri: 

SELANlK, A TlNA, PlRE 

Her tOrlO Banka muamellt1 
Kirabk kaaalar 

Sat1l1k ve kiral1k 
Modern yah 
Miicedded ve modern on iki 

odah iki kath birinci katta bet 
ikinci katta yecli odah i~i ve 
cl.it• boyah telefon, elektrik, 
havagaz1, terkoa, alaturka ba
mam1, bah~esi, nhtim1 mevcut 
Boiaz1n en nezih bir aahili 
olan Vanikoyde iakele yalo
n1nda (76) numarah kuleli 
yah hem kiralik hem sabhkbr. 
MezkUr yahya miiracaat. 
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HASAN LAVANTALARI 
Turkiye 1triyat1nda bOyOk ink1IAb yapm1tt1r. 

$imdiye l<adar ~kan : Bahar ~i~ekleri, 

Llle, $ipr, Divinl•, 
Meagis, Vlyolet, 
Mlffl6r, Ley Ilk, 
GOiier, Revdor 
Orl1an, Yasemin, 
Krepd6tln, Nero1i, 

Kukaraca, Pupi, 
Zambak, Amber, 
Fulyalar, 
Cennet ~i~ekleri. 
Gen~llk, Senkfll>r, 
Amorita, Ci~ek demetl 
Yakmda ~1kacak olanlar: 

Suar do Paris, Pompador, $anel, Rumba, 

ttx·s1kN KOiaOnYas1 
ve Losyonlar1 

Hasan Kolonyae 95 derece halis limon ~i~eklerinden 
yapillDlf misli ve 111enendine diinyada tesadiif edil
miyen ve biitiitr 1triyat ileminin tasdik1nda bulunan 
bir §aheserdir. Hasan Y asemin, Leylik, Menelqe, 
Milflor ve sair ~~eklerden yapdm11 kokulan insani 
zevk ve cennet bab~elerinde yqabr, Nesrin kolonyasi 
Hasan kolonyasmql yavrusudur. Limon ~i~eklerinden 
yapilm11 75 derecede ~ok ucuz olmas1 itibarile harc1 
Blemdir. Losyonlan dahi piyasayi tamamile elinde 
tubnu1tur. Hi~ bir.Kolonya ve Losyon Nesrinin giizel 
ve nefis kokusile ve ucuzlugile rekabet edemez. 

KUCUK CiFTLiK PARKINDA 
•• • Bu ak,am • 

MUNIR NURETIIN 

ban 
a 

T kiye i 

ARKADA$L A RI 

as1namemur 
acakt1r 

Banka11ndan : 
8an .. ea11n merkes • ~e ~ tisere Use veya tlcaret U... 

Isl me IAnndan mllf'sb lmtlh•nHe memnr ahnacaJdlr. Bu imtlhanda 
hpnanlar uasmda .,.._ yillmek tabsil ,Ormtif olanlar ve yabanca Jlsaa. 
1ua 1,. bllenler terelh •'lgntpktlr. 

Ahnacak memurlara, lmtlhandald muvaffaldyet ve tahsil derecelerine g0tt 
n De lot Ura arasmda aybk verileeektir. 

Yan De lmtlhan 15 agustos 1938 cumartesi giinii saat ONDA ANKARA, ts
'!ANBUL ve tZMlR tui.elerimbde yapilacaktir. En son yazdma tarihl 10 
aiustos 1936 dacbr. 

lsteku nlanlar, glrme ve imtihan prtlanna aid fzahnameyf bankarnwn 
bkara, 1stanbul ve tzmirdeki '1Jbelerbaden alabilirler. Bqka yerlerde bulu
Mnlar bu ir.ahnameyl llanlJanuzdan twuiren de taleb edebllirler. Ancak bii· 
tin taUWerin ~k tlUlh adres vermeleri lizundtr. 

.... 1111 -

11maml Defl'lya& mtidtiril: En.Ill n . ..,. ....... 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Arthrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Miiteahhidin kanuni milddeti i~inde muvakkat garantiaini kati ga· 
ranti mi\ttanna ~drarmamuma ve mukaveleyi yapmamu1na binaen 
ihaleai l:ahedilen Haydarpqa Niimune butaneainin az1 50000 ~iu 
75000 kilo •iitii yeniden kapab zarf uauliyle ekailtemeye konubnuttur• 

1 - Ekailtme 12/8/936 aiinii 1aat 15 de Cajalojlunda Sahhat ve 
l~timai muavenet Miidiirliiiii binumda kurulu Komiayonda yap1la
cakhr. 

2 - Siitiin beher kiloauna 11 kuruf fiat tahmin edilmittir. 
3 - Muvakkat pranti 618 lira 75 kuruttur. 
4 - l1teldiler prtnameyi her sfln parua: olarak Komiayondaa 

alabilirler. 
5 - t1tekliler earl aeneye aid ticaret oda11 ve1ika1de 2490 ••1il1 

kanunda yaz1b belgeler ye ite yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektuplarile teklif mektuplann1 ek1iltme aaatinden bir Mat ey. 
vel komuyona vermeleri. ( 4282) 

Zonguldak Urbayl1g1ndan: 
Zonsuldak $ehir Bando1una atai1daki f&rtlan baiz olanlar abna

caktir. latekliler Aiu1tosun yecliaine kadar miiracaat etmelidir. Ay
hk iicret 20 ve t~iye bef lirad1r. 

1 - Turk barflerile okur, yazar olmak, 
2 - Her hangi bir &ando i.letini ~almak ve nota okuyabilmek, 
3 - Tam 11hhatli olmak, 
4 - Mabkimiyeti bulunmamak. ( 4375) 

Orman Alim Sat1m Komisyonu 
Ba1kanl1gindan: 

1 - BellJ'ad Devlet Orman1ndap tahminen c300» metre mikib1 i,. 
leamemit •e f1rbnadaa devribnit kerestelik ve direldik mete aja~lan 
17/A.jutoa/938 pazarteai ainii aaat 14 de ihale edilmek iizere ~ak 
aitrarmaya konubnuttur. 

2 - A;a~lar1 gonnek iateyenler her aiin Bah~ ko,;mde Be11rat or
man1 it letme direktorluiiine miiracaat eclebilirler. 

3 - ~artnameyi gormek ~ Istanbul orman itleri direktorliiiiine 
ve Biiyiikdere B~oyiinde Belsrat ormam itletme direktorliiiiine 
milracaat edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat c248• liradar. 
5 - Ibale latanbul viliyeti biau1ncla Orman direktirliiiii daire.in

de olacaktar. 
8 - l1teldilerin Ticaret oclumda mukayyet ve artt11111aya girmel£ 

l~ia 2490 •Jd• kanunda yu1b ev1af1 haiz olma11 •• tereken evrak ve 
vcaaiki birlikte aetirmeleri ilin olunur. (4353) 

TUrk Hava Kurumu 

Bliylik Piyangosu 
$ 1mdlye kadar blnlerce -kl,lyl 

zengln etml,tlr 
4. cii Ke1ide 11 Agustos 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Lirad1r 

Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirabk bir miikifat vard1r. 
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Btt yttkada'n1n 
temiz haval1 ve 
gttzel manzarah 
yerinde satihk 

E V 
Biiyiikadada Nizam clhetinde 

p.mlar i~inde en temJs havah ve 
en milkemmel llUlllSBl'8h blr yer
de biiyiik bah~ genif tarap.b, 
i~i d1ft boyah, mupmba difeU bJr 
ev satlhktir. 1 oda, banyo, akar 
soguk ve mcak su tertibatJ, bol 
suyu, bina ~da aynca mutfak 
ve Bffl odasl, ii~ bin metreye ya· 
Inn ~l~ek ve ye~ bah~erl, bin 
kOk kadar yet~ ~ blr ~k 
y~ aga~lan varcbr. FUla tafsl. 
lit i~in (Aqam) gazetest ilin me
muru Nureddine milraeaat. 

Telefon: 242'8 

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

Sac;lann koklerini k\nYi8tlendinr. 
Dokiilmaine mani olur. Kepekled 
izale eder. NefViiniimuant kola1• 
lattara.U hayat kabiliyetini utta

nr. Ut:a1 rayihab bir U'i ebiridir. 

INGILlz KANZUK ECZANESI 
BEYOOW. lsTANBUL -~ 

Nasti anlamall ? 
)yi pudra ve fma padra di7• bir tu

nif yapalamaz. Biitiin pudralar bi •• 
biitiin pudralar fenad11. Bir pudranm ne
fuetini elinize ahp t01le bir maayae 
etmekle anlayamazmuz. Onu uzun miicle 
det kullanmak llzundu. Fakat,.. kuJlaa. 
cLiuuz pudra. cilcli bozan cinaden il49., 
0 zaman da yilziiniizii tecrilbe tahtui 
haline aetinnif olmaz nuauuz), En '7w. 
uzun tecriibelerle nefuetini bUtiln d~ 
yaya tanabnlf VENOS pudruuu kullaa
makbr. 

Depoau: Nureddin Evliya Zade Kim· 
yev.i lilt ve itriyat Tacarethaneei, latan
bul, Bah~ekapt. 

- - Profesl>r : Doktor - -

IHSAN HILMI AWTAR 
Avrupaya gitmiJtir. Eyliil orta

lannda dooecektir. 

MOnevver Osman ney 
D I $ _H E K I M I· 
Babiali caddesf 18 numanh Besiln 
Omer Pata binama~ . 


