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KO~OK ILANLARIMIZI 
okuyunuz! 

0 siJtunlarda istediginizi 
bulmak ihtlmali ~ohtur 

Telefon: 2424'.> {1dare) - 24249 ( Tahrir) - 24243 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 

A vrbpada 'ndi$eler art1yor 
Avrupan1n F a~ist tarafdar1 
ile aleyhtar1 olarak iki bloka 
ayr1lmas1ndan korkuluyor 

Almanyan1n Minork adas1n1 i~gal edecegi soyleniyor. 
Fransa yeni bir te§ebbiiste bulun~aga karar verdi 

-, 

Son ihtilal ile Avmpayt endi~eye d~i.iren ispanyamn vaziyetini gosterir harita 

Lond.ra 7 - :i:spanya meselesi yii- { 
ziinden ba~ gostere~ endi~ler gitt~e 
artiyor. Fransamn Ispanya i~lerine ka
~mamak hakkmdaki teklifine italya
mn verdigi cevapta ileri s\irdugi.i ~rt
lar iyi kar~llanmam1~tir. italya bunda 
JSrar ederse vahim bir gerginlik ~
inasmdan endi~e edlliyor. Londra ma
hafili, bir takJ.m miizakerelerle vakit 
ge~irilmemesi i~in Fransanm italya 
nezdinde yeniden te~ebbiiste bulun
mas1 laznn geldigi miltalaasmdadrr. 

Diger taraftan ispanyada baZI Al-

manlara taarruz edllmesi iizerine Al
manya htikO.metinin Madrid h\.ikl1me
ti nezdlnde yaptig1 protesto miihim 
gortilmektedir. Madrid htikumeti ec
nebilerin hayatim korumaga mukte
dir degil gibi goriiniiyor. Bu sebeble 
yeni bir hadlse olursa Almanya lie 
italyamn a~J.k~a ihtilalcilere yard.J.m 
etmeleri ihtimali vard.J.r. 

Di.i~i.iniilen anla~maya italya girse 
bile Almanya ve Sovyet Rusyarun gir
meleri gii~ olacaktlr. Qi.inkii bu dev

[ Devami 4 ncil sahifede] 

Romanya, Tuna komisyonu
nun kald1r1lmas1n1 istiyor 
Bulgar gazeteleri ise bunlara itiraz ediyorlar 

· Sofya (Ak~m) - Bura gazeteleri
nin alchklan haberlere gore, Kalas 
t.'ehrinde a~agi Tunamn kontrolunu 
yapan beynelmilel Tuna komisyonu
nun kaldmlmas1 i~in Romanya harici
ye nazin M. Titillesko, hti.kumeti na
.:i'lma ingiltere, Fransa ve italya htiku
metlerine birer nota vermi~tir. F:tkat 

Bulgarlar, Tuna komisyonunun kald1-
nlmasllll istemiyorlar, bu hususta M. 

Titilleskonun da te~ebbiislerine itiraz 
ediyorlar. 

M. Titil.lesko yabanc1 bir gazeteye 
beyanatmda dem~tir ki: 

(Devanu 4 iincii sahifede) 

Hariciye vekili 
Yann geliyor, Y alovada 

istirahat edecek 

Hariciye vekili Tevfik R~tii Arasm 
yann Ankaradan istanbula gelrnesi 
beklcniyor. Hru.iciye vekili istanbulda 
klsa bir mliddet kald1ktan sonra Ya
lovaya gidecek, iki hafta h.--adar Yalo
vada istirahat edecektir. 

Para i~in bir ihti
gar_i oldiirdiiler 

Cinayet belli olmas1n diye 
evi yakmak istediler. 

Katiller yakaland1 
Liileburgaz 6 (A~am) - Kazanu

zm <;e~mekolu koyiinde yalmz ya~1-
yan 70 y~mda Hasan achnda bir ih
tiyar ka~la boguJ.arak Oldi.iri.ilmfu?
ttir. Katiller bundan sonra evdeki e~
yay1 kar~tirm~lar ve yangm ~1kara
rak gi tmi~lerdir. 

Ate~i goren koyli.iler hemen yeti~e
rek yangrm sondiirmfu?lerdir. Jandar
ma kumandam vakayi haber ahnca 
tahkikata ba~lam~ ve katilleri yaka
l~tir. Bunlar ayni koyden klpti Re
cep ve Hasan ile 70 y~mda Ahmettir. 
Para i~in bu cinayeti yaptlklarllll iti
raf etmi~lerdir. 

S1hhiye vekaletinin- yeni 
te§kilat kadrosu 1 eylOlde 

meriyete girecek 
Ankara 7 (Telefon) - S1hhiye ve

kaletinin yeni te~kilAt kadrosu 1 eylill
den itibaren meriyete girecektir. Yeni 
te~ldlatla vekalette yap1lacak degi
~iklik seyahatte bulunan vekilin don
mesinden sonra belli olacaktir. 

Cay kurutma f abrikas1 
yakmda yap1 lacak 

Ankara 7 (Telefon) - Ziraat ve
kaleti mutehasslSl Trabzonda yapila
cak ~ay kurutma fabrikas1 i~in rapo
runu hazirlamaktadir. Fabrikanm in
~asma yak:mda b~lanacaktir. 

Dilenci tipleri: «5 - tdealistler!» 

,_ ~ -=:::::-. · ... ··· ~·o 

Biiyiik manevra diin 
gece yar1s1 ba$lad1 
Bu sabah bir siivari muharebesi 

manevras1 oldu. Tayyareler, tanklar, 
z1rhl1 otomobiller, ag1r ve hafif 
toplar harekata i§tirak ediyorlar 

Babaeski 8 (Ma- [ 
nevi·alar1 takib it;in · ' 
rrakyaya giden mu- · t< """'· 

harririmizden) - ' ~ 
BUyi.ik Erkam har- " 
biye reisi Mare
~al Fevzi <;akmak, 
refakatlerinde ikin
::i reis general Asrm, 
Grdu mi.ifetti~leri 

Orgeneral Fahred
din, Ali Said, KA
zrm, tzzeddin, harp 
:tkademisi kuman
:iam general Ali 
Ei'uad, general Per
tev ve daha bir gok 
generaller oldugu 
halde diin ak~am 
saat 17 ye dogru 
buraya geldiler. 

Mare~al Fevii 
Qakmak ile gene
ralleri Trakya umu
.ni valisi general 
Kaz1m Dirik <;erkes Trak.ya manevralanm arum adnn taldkib eden biiyiik 

erkam harbiye reisi Mare~al Fevzi ~akmak 
(Devam.i 5 ci sahilede) 

It kanununu tatbik i~in 
haz1rliklar ba~lad1 

i~ kanununun tatbiki ir;in Ia.znn ge
len te~kilati kurmak iizere esasll ha
z1rllklara b~la~br. Bu maksatla 
diin istanbul Ticaret ve sanayi o
dasmda bir~ok fabrikatorlerin ~t!ra
kile miihim bir toplant1 yapllrm~t1r. 

ic;timada iktisad vekfileti ~ dai=esi 
~efi B. Enis Behi~ ve i~ biirosu mti
di.irlerinden B. Halfrkla Stimer bank 
fabrikalan direktOrleri ve sanayi bir
ligi mumessilleri hazir bulunmu~lar
dir. 

B. Enis Behi~, ~ehrimizde yapilacak 
olan miirakabe teskilatma esas olacak 
ihtiya~ ·hakkmda fabrikatorlerden iza
hat alrm~trr. ~. 

~ i~ dairesi ~efi yarm Samsuna ha
reket edecek ve Karadeniz sahillerin
de ayni ~ekilde temaslarda bulunduk
tan sonra tekrar ~ehrimize gelerek 
fabrikalan gezecek, i~~ilerin vaziyetle
rini gozden gegirecektir. 

Bunu miiteakip Ege rmntakasma 
gidecek ve inceleme gezisi bir bur;uk 

ay kadar siirecektir. 
Btiti.in hazirhklar te~rinievvele ka

da~ tamamlanacak ve 937 y1h haz.ira
nmda memleketimizin her tarafmda 
tatbikata ge~ilecektir. Kanuna ait ta
limatname Vekiller heyetinden ~1kmak 
iizeredir. 

Bu talimatname projesile me'l'.lle
ketimiz on sanayi mmtakasma aynl
nu~tir . .Asil sanayi merkezleri; Anka
ra, Istanbul, Sam.sun, Adana, Afyon 
ve Ege mmtakalanchr. Bu mmtakalar
da vekfilet ~ dairesine bagll birer bWJ 
miifett~lik ihdas edilecektir. 

Diger mmtakalar umumi miifet. ~lik 
te~kilatmm bulundugu yerlerdir. 

:i:~ kanunu htikiimlerinin en az on 
i~~i kullanmag1 icab ettiren bi.itun hu
susi ve resmi muesseselere ~i.imulii var
d.J.r. 

Bu kanun ~1kmadan evvel 10 dan 
fazla ~~i istihdam edip de, kanunun is. 
tilzam ettirdigi mecburiyetlerden kur-

( Devanu 4 iincii sahifede) 

· - ich bin Doktor Miiller, yapiyog j · - Eski elbiselerinizi atmaym, ben-1 
devri alem seyahat, ayaklar ilel.. denize lfttfedin, mahdwn koleniz se.

Vinsin.1_ 

- Braw Fikreeeetl .. Ya~ Rebiiii!.. , .. - Affedersiniz, goziim se~miyor, 
Ispanyada hiik.Cunet mi kazan~ 
-&Iler mi? •• 

- Aman Allah! .. ~anodaki pemb~ 
ti 1nza. bak Mehmetl .. 
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Son dakika . 

lngiltere, menf aatlerini 
bizzat miidaf aa edecek 
Almanya, ihtilalcilere yaln1z sivil tay

yare degil, silah ve miihimmat ta veriyor 
Londra 8 (Ak~am) - ingiltere hiikfuneti, ispanya hiikfunetile ihtilalcile~ 

rinin lakaydisi kar~ISIIlda ispanyadaki menfaatlerini kendi vas1talarile mu~ 
dafaa etmege karar ve~tir. Alrnanyaru.n da ispanyadaki menfaatlerini blz
zat korumaga karar vermesinden korkuluyor. Siyasi mahafil, Almanyamn 
general Frankoya yalmz sivil tayyareler degil, silah ve milllimmat verdigine de 
kani bulunuyorlar. 

Yunan f1rkalar1 diktatOr
liigiin Iigv1n1 istediler 
Diktatorliik kald1r1lmazsa vahim 

neticeler ~1kabilecegini ilave ettiler 
.A.tina 8 (A~am) - Yunan firka 

reislerinden M. Papa Anastasiyu, M. 
Kafandaris ve hasta bulunan Veniz~ 
list partisi reisi M. Sofulis namma ha
reket eden bir zat, dun saat on dortte 
aralannda akdettikleri bir konferans
tan sonra kral Jorju ziyaret ederek ~ 
taleplerde bulunm~arcbr: 

1 ~ idarei orfiyenin Iagvi, 2 - Sal
tanat :?Urasile feshedilen mebusan 
meclisinin derhal ic;timaa daveti, 3 -
MiJletin emniyet ve itimadlm haiz 
milli bir temerkiiz kabinesinin te~. 

F1rka reisleri, ba~ekil M. Meta.ksa
sm son hareketi ve diktatOrliik ilan 
etmesi, milletin kendisine olan emni
yet ve itimachru tamamile selbettigini 
ve diktatorltik kalchnlmazsa vahim 

neticeler c;lkabilecegini ilave etmi~ler
dir. 

Kral, frrkalann bu dileklerini ba~
vekile bildirecegi cevablill vermi~tir. 
Kralm bu te~ebbiisten sonra yaz mev
simini ge<;irmek ic;in Korfu adasma 
gitmesi, frrka reislerinin bu te~ebbi.i
siine cevap vermemek gayesine atf
ediliyor. 

YUNAN KABiNF.SfNDE YENt 
TAY1NLER 

Atina 7 - Hiikfunete Yunanistanm 
muhtelif yerlerinden <;ekilen telgraf
namelerde yeni vaziyet tasvip edilmek
tedir. B~vekfilet miiste$ar1 M. Yorga
kopulos Maarif, avukat Mayakos ·Pi
yasa n.azirbgma, makinist Papai;ela 
la ba.ljlvekfilet miist~arllgma tayin e
~erdir. 

F enerde kad1n yiiziinden 
bir cinayet oldu 

Emin kay1nbiraderinin · kar1s1na tasallut 
etmek isterken oldOrOldO 

Dun gece kadm ytiziinden bir ci
nayet olmu~tur. Fenerde Haydar ci
vannda B1c;akc;1 AJaeddin c;1kmazm
da oturan Bitlisli Talha achnda biri 
polise mtiracaat ederek saat 22 Sirala
nnda aym evde beraber oturduklan 
eni~tesi Mehmed Eminin kazaen b1-
~a yaralanarak Oldtii?;iinti soyle
~tir. 

Derhal eve giden polisler ve doktor
lar oluyti muayene ettikleri zaman 
Mehmed Eminin biri omuzunda dige
ri koltugunun altmda iki yaras1 oldu
gunu ve bir cinayete kurban gittigini 
gormti~lerdir. Yaptlan tahkikat neti
cesinde i~ i9yiizti meydana 9Ikanl
m1~t1r. 

Mehmed Enlinle kaymbiraderi Tal
ha ayru evde ayn ayn odalarda otu
ruyorlar. Dtin gece yansma dogru 
Mehmed Emin eve gitmi~ ve kaymbi
raderinin evde olmadJi?;m1 goriince ya-

Zenci ordu 
ltalya Habe$istanda 
100 b 1in ki$ilik ordu 

kuruyor 
Paris 7 - Taymis gazetesinin yaz

d1gma gore italya, Habe~istanda yer
lierden mtirekkep miihim bir ordu vii
cude getirmektedir. Bu ordu her biri 
3 taburdan miirekkep 24 grupa ayn
hyor. Yekunu 100 bin ki~iyi bulacak 
olan yeni ordu, en kuvvetli zenci ordu 
olacaktrr. 

Roma 7 - Hab~standa Lamarada 
kan~1klJ.k c;1kbg:I haberini Stefani a
jans1 tekzip ediyor. Gocamda da sti
kiin hiikiim siirmektedil'. 

$arki Afrikadan olen 
italyanrar 

Roma 7 (A.A.) - Resmen bildiril• 
digine gore 1 temmuzdan beri dogu 
Afrikasmda Olenlerin mlktan 206 ki
~iye balig olmu~tur. 

va~c;a Talhamn kar1s1 Saimenin yat
tig1 odaya girmi.9 ve yatakta yatan ka
chna tasallut etmek ir;in b1r;akla teh
dide ba~am~t1r. Bunlar odada mu
naka~a ederlerken Talha da eve gir
~tir. 

Mehmed Emin ayak seslerini du
yunca Talhanm geldigini anlanu~ ve 
elinde b1~akla odadan ~1karken Tal
ha ile kar~11a~m1~tir. Kapmm oni.inde 
vaziyeti anhyan Talha, derhal eni~te
si Mehmed Eminin iizerine a tllrmi;:; ve 
kavgada b19agm1 c;ekerek Mehmed 
Ernini iki yerinden vurup oldiirm~
ttir. 

Bunun tizerine Talha da sur;unu 
ortmek ir;in polise gidip Eni9tesinin 
kazaen oldtigiinti soylemi~tir. Meh
med Eminin cesedi morga kaldml
m~, Talha yakalanarak tahkikata 

b~lanm1~t1r. 

lngiliz kral1 
Bugiin Akdenizde 
seyahate ~1k1yor 

Londra 8 (A~am) - ingiliz krah 
sekizinci Edvard bugtin Merlin yatile 
~rki Akdeniz havzasmda bir seyaha
te c;1klyor . Kral ilk olarak Dalmac;
ya sahilinde Yugoslavyamn Sebeniko 
limamna ugriyacaktir. 

lngiliz - M1slr mOzekereleri 
Kahire 7 (A.A.) - ingiliz - Mlstr 

mtizakeratmm yakmda bitecegi tah
min olunmaktachr. ingiliz delegeleri 
finansal vaidli kapitillasyonlann il
gasm1 kabul etmi~lerdir. Muhtelit 
mahkemelerin ilgas1 meselesi muallak
tachr. 

MotorlO gemirer 
Motorlti. deniz gemilerinin memle

ketimize girmesi ic;in heyeti vekile ka
ran lazrmd1r. Haber ald1gm11za gO
re bu kaydm kaldlnlarak motorlti de
niz merakibinin serbes~e girrncsi -dii
~tinillmektedir. 

(._a __ a ...... s_a_b_a_h_k_i_T_e._lg ___ ~_.a_n_a_r_J 
lhtililciler ilerlemeUe Gall11yorlar 

Denizde ve havada ~iddetli muharebeler olugor, Mad
ridin havadan bombard1man edilmesi korkusu var 

Paris 8 (Ak$Rm) - ispanyada da
hili harb i;:;iddetlen~tir. Fastan im
dad kuvvetleri alan asiler bilhassa c~ 
nuptan ilerlemege gah~1yorlar, isyan 

hareketinin reisi general Franko erkaru 
harbiyesile beraber, Fastan Sevil ~eh
rine gel.mi~ ve harekatm idaresini biz~ 
zat eline aliml?trr. 

Paris 8 - ~imal cephesinde ihtilal
ciler biittin otomobillere vaziyed et
mi9lerdir. ihtilAlciler Guadarranada 

bir taarruza giri~mek istemi~lerse de 
taarruz akim kal~tir. 

CebeJiittank 8 (Ak~am) - ispanya 

Ticaret anla~malar1 
ltalyan tekliflerine kar~1 

mukabil tekliflerimiz 
bildirildi 

Ankara 7 (Telefon) - italyanlarla 
yeni ticaret anl~as1 muzakeresine 
devam ediliyor. italyanlarm teklifle
rine kar~1 bizim teklifimlz bugiin ken
dilerine bildirilmi~tir. Salahiyettar bir 
zatm temin ettigme gore vaziyet 
oni.imtizdeki hafta belli olacakt1r. 

Turk - ingiliz ticaret anlasmas1mn 
tatbikat1 etrafmda temaslarda bulun
mak iizere Londraya giden iktisad ve
kaleti miiste~an B. Faik Kurdoglu in
gilizlerle miizakerelere ba.ljllamu; ve 
tekliflerimizi bildirmi~tir. 

ingilizlerin mukabil teklifleri mi.iza
keratm ikinci celsesinde gorii~tilecek
tir. Buraya gelen malUmata gore mii~ 
zakereler normal bir ~ekilde ilerlemek
tedir. 

Sovyet Rusya ile aram1zdaki ticaret 
anla~mas1 bir agustosta bitmi~tir. Ye
ni miizakereye ne vakit ba~lanacag1 
hentiz billi degildir. 

Ttirk - Yugoslav ticaret anlru?mas1 
21 temmuzdan itibaren i.ic; ay daha u
zatllm1~t1r. --------
Pancar mahsulii 

Bu sene §eker fabrikalan 
~ok ~ah~acaklar 

Ankara 7 (A.A.) - Memleketimizin 
bu seneki pancar rekoltesi c;ok iyictir. 
10 agustostan itibaren sirasiyle kam
panyalarma ba~llyacak olan ~eker fab
rikalanrmz bu mahsul vaziyetinden do
layi bu sene mi.ihim bir faaliyet st ne
si gec;ireceklerdir. 

Rekoltenin ytiksek oldugu seneler
de her c;iftr;inin vermeyi tahhtid ettigi 
miktardan fazla pancar mahsuli.ini.in 
biraz daha a~ag1 fiatle almmas1 mutad 
olmakla beraber koyltiyii korumak ve 
kuvvetlendirmek istiyen fabr!kalan
m1z, bu sene fazla mahsulii. de taan
hiitlii pancarlar fiatine satm almaya 
karar vermi~lerdir. -----

Maliye vekili geldi 
Maliye vekili Fuad Agral1 di.in ~eh

rimize gelmi~ ve ~ehrimizdeki Maliye 
erkam tarafmdan kar9llam111~tir. Ma
liye vekili, ogleden sonra Floryadaki 
deniz ko~ki.i.ne gitmi~ ve Atatiirke ta
zimlerini arzetmi~tir. - -----
S1caklar hafifledi 

S1caklar diindenberi 
§iddetini kaybetti 

Dun termometre azami 29 derece 
idi. Ak9am uzeri 24 dereceye kadar 
inmi~tir. Dun rtizgar poyrazdan es
mi~, hava ekseriyetle bulutlu olmu~
tur. Yagmur ihtimali vardlr. 

U$AKTA SICAKLIK 38 DERECE 
U~k 7 (A.A.) - U9 gi.indenberi 

~iddetli s1caklar oluyor. Bugtin golg~ 
de 38 ve gtine~te em derece hararet 
tesbit edilm~tir. - ----

Zonguldaktan Boluya gezi 
Zonguldak 7 (A.A.) - Halke·:jmiz 

Boluya bir spar gezisi tertip etld~tir. 

Boluda futbol ve voleybol mac;l.m ya
p1lacaktir. 

hiikumetine sadlk harp gemileri Ceu
ta ve Algesiras ~ehirlerini bombard1-
man etmi~lerdir. Almirante Servantes 
nannndalti hiikiimet kruvazorii Sevi
la nanunda Frans1z nakliye gemisini 

bombardlman etrni~tir. Esrarengiz bir 
tayyare, Cebeli.ittank limanmda bulu
nan bir FranSIZ gemisine bir 1;ok bom
balar atrru~ fakat isabet vaki olma
rm~tir. 

Heraay 8 - Asilerin eline gegen 
Almirante Serbera zirhhs1, Gaskonya 
korfezinde Gizon ~ehrini bombarch
man etmi;;tir. Asilerin elinde bulunan 

Of iincii di/ 
kurultag1 

Oye ve dinleyici olarak 
kaydedilme miiddeti bitti 

istanbul 7 (A.A.) - (Ttirk dill ku
rumu gene! sekreterliginden: 

1 - U9ililcii Turk dil kurultayma 
iiye ve dinleyici olarak geleceklerin 
kayit i~leri i~in konulan ve uzatilan 
mi.iddetler bitmi~, pasta zamam diye 

' bm· kllan son muhlet de gec;mi~tir. 
Art.1 k yeniden mtiracaat edilmemesi 
rka olunur. 

2 - Kurum davetiyelerile uyeler 
ve gazeteciler asll kurultay salonunda 
~ i;r alacak, dinleyiciler merasim salo
nundan kurultay kon~malanru rad
yo ile dinleyeceklerdir. Dinleyicilerin 
kL rultay salonuna almmalan fazla. 
ye kalmasma baglld1r. 

3 - Gazete ve mecmualann lrurul
tayda bulunduracaklan muharrir, mu
habir ve f otografcllar igin, en son 10 
agustos 1936 ak~amma kadar, adlan 
adresleri ve tic;er vesika fotografisi 
bildirilerek kart istenmelidir. Bu mud-

Dato nanunda torpito vaki olan isa
betlerden yaruyor. Htikumet filosu 
Algesiras1 bombardlman ettigi zaman 
Punta, Karnero ve <;etaro istihkamla
rma isabetler vaki olmu~tur. 10 yara
h vardir. 

Cebeliittank 8 (~m) - Dunki.i 
hava ve deniz muharebesi esnasmda 
CebeltittarJ.k arazisine bir c;ok gillie 
ve bombalar dti~mu~tur. Cebeli.ittar1k 
kumandaru iki taraf). protesto etmi~
tir. ispanya '1.tikumeti bir tedbiri ih
tiyati olmak tizere Madrid i;:;ellrinde 
geceleri 1~fdarm sondfuillmesini em
retmi~tir. 

Particle toplant1 
Diinkii toplanbda Istanbul 

ba~kan1 da bulundu 
Halk partisi umumi idare heyeti. ile 

genel sekreterlik biirosunun ~ehrimi
ze naklettigini ve Bilyiik millet mt:'cli
sinin a~1h~ma kadar ~ehrimizde <;all
~acagnn yaznu~tik 

Dun partinin istanbul merkezlnde 
genel sekreter ~iikru Kayamn reisli
gi altmda bir toplant1 yaptlnu~ ve bu 
toplant1ya partinin istanbul b~kan1 
Muhiddin Ustiindag da i~tirak et~
tir. 

Komar sergisi munasebetile 
tenzilatr1 tarife 

Ankara 7 (Telefon) - 16 kB.nunu
sanide Ankarada ac;1lacak komtil· ya
kan vesait ve teshin aletleri beynel
milel sergisi dolayisile baz1 nakliye ¢r
ketleri gerek ziyaretgi gerek mal te~
hiri i9in sergiye i~tirak edeceklere hu-. 
susi tenzilatll bir tarife tatbik etinegi 
kabul etmi~lerdir. Bu tenzilatlar €~ya 
ve yolcu tarifelrinde ytizde 50-70 ara
smda1r. 

detten sonra yeniden kart verilmiye
cektir. Hukuk fakiiltesi 
Giimriikmuamelesi Dort seneye ~1kanlmaS¥ 
Beyanname veri
lince i$1er kendi 

kendine yUrUyecek 
Sirkeci gtimri.ik servislerinde yapi

lan islahat gfi.mruk komisyonculanm 
hemen li.izumsuz bir hale getilmi~tir. 
Qiinkti gumriik idaresi biitiin muame
leyi, hir; bir takibe hacet brraknuya
cak ~ekilde yap1yor ve neticeden b~ 
yanname sahiplerini haberdar ederek 
mallaruu almalanru bildiriyor. Bu va
ziyette gtimriik komisyoncul.anru..n et
ya beyannamelerini giimrtik idaresine 
vermekten ve muamele neticelenince 
e\)yayi c;J.karmaktan ba~ka yapacak i~i 
kalnnyor. Beyanname usulii kal.kmca 

bu kiilfetlere de liizum goriilmiyecektir. 
ii;:;Ierin diger gi.i.mriik te$kila tmda da 

boyle paket postahanesinden farks1z 
bir hale getirilmesi muvaflk gortiltiyor: 
Bu vaziyct gi.imriik komisyonculugu
nun kaldirllacagma dair ~ayialara yol 
ac;m1~, alakalllan teta~a dii$tirmti~

tiir. Bu ~ayialar dogru degildir. I 011• 

S1hhiye vekili Yozgadda 
Yozgad (A~am) - Slhhiye vekili 

B. Refik Saydam, iskan ~erini tefti~ 
etmek ve mmtakay1 gezmek iizere bu
giin buraya ge~tir. Slhhiye vekili 
istasyonda kalabal1k bir halk kiitlesi 
tarafmdan kaq1lanrm~t1r. 

$eker fabrikalarrm1zm 
alacag1 gen~ler 

Ankara 7 (A.A.) - ~eker fabrikala
r1m1z bu sene lise mezunlarmdan sta
jiyer olarak alacag1 on genci bir sene 
zarfmda lisan ve fen derslerine hazir
latacak ve bu hzll"llklarda en \!Ok mu
vaffak olan ii~tinii ytiksek kimya mti
hendisligi tahsili iCin be~ sene miid
detle Avrupaya gonderecektir. 

Bu stajiyerlerden A vrupaya gonde
rilemiyenlcr de bu meslegi tcrcih ettik
leri takdirde iyi birer iicretle fabrika
run teknik tc~kilatma a.lmacaklardrr. 

hakk1ndaki karann tatbiki 
tehir edildi 

istanbul hukuk. faktiltesinin bu se
neden itibaren dort seneye c;Ikanlaca
g1 ve bu maksatla ba~1 hazrrhklar ya
pild1g1 evvelce yaz1lmu;;ti. 

Bu karann hemen tatbiki ~imdili.k 
teehhtir etmi~tir. Qtinkti ad.liye veka
letine bagh olan Ankara hukuku uc;' 
senedir Adliye vekA.leti Ankara hu-· 
kuk tedrisatmm dart seneye r;1kanl
maS1Ill dogru bulmamaktadrr. Anka
ra hukuku ti.c; senelik tedrisata tabi 
oldugu halde istanbul hukuk fakill
tesinin dort seneye c;Ikanlmas1 dogru 
olup olm1yacagi adliye ve maarif v~ 
kaletleri arasmda m iizakereye ba~
lanm1~tir. 

iki vekaletin verecegi karardan son· 
ra mesele halledilecek, ya Ankara hu
k.uku da dort seneye g1kanlacak, ya
h ud da istanbul hukuk fakilltesi ge
ne eskisi gibi ii<; sene olarak kalacak
tlr. Bu hususta verilecek karar yakm
da alakadarlara teblig edilecektir. 

Kavun ihrac1 
Y eni ambalaj tecriibeleri 

yapdacak 
Ankara 6 (Telefon)- iktisat veka.

leti, K1rkaga!( kavunlanrun Londra 
ve Almanya pazarlarma kadar bozul
madan sevki ic;in yeniden ambal~j tec
rubeleri yapmaga karar vermi~~il' Ge
~en sene yap1lan tecri.ibelerde amba
laj1 iyi yap1lan kavunlarm 20 giin ka
dar dayandlg1 gorillmu~tiir. 

Bu defa garbi Anadolu ve Trakyada 
ya:;; meyvalanm1z ii.ezrinde tetkikat ya
pacak olan iktisad vekaleti mutehas
sis1 M. Bade Klrkagaca da ugrayacak 
ve Avrupaya sevkedilecek kavunlarm 
fenni bir surette ambalaj yaptlarak ka<; 
gtin dayanabilecegini tesbit edeccktir. 



Olimpiyadlar 
facias1 

Olimpiyad faciasmm yalmz spor 
mutehassislanm alakadar edeceginl 
hi~ zannetmiyoruz. Bu istanbulda 
dort duvar arasmda g~~ bir spor 
hAdisesi degildir. Yalruz spor yapJ1Wll, 
fPOrun biitiin te!erruatmdan anlar 
kimselerin miltalea beyan edecekleri 
bir mevzuu da te~kil edemez. C;'i.inkil 
~in i~nde muhtelif noktai nazarlara 
yer vardlr. Biz ifi bir sporcu s1fatlle 
ve sporcu gozile muhakeme ve mii4&
hede etmiyoruz. Umumi noktai nazar
dan, memleketin feref ve haysiyeti na
nuna dil.filnilyoruz. C;'ilnkii art1k me
.iele dayarulmaz blr hal altn~ ve ka
nuni tedbirlere liizum gastermege 
bai,l~tir. 

Bir insan yalruz kendi phsl mevzuu 
bahis oldugu zaman lstedlil kadar 
millAhazasIZCa hareket edeblllr; ken
di kendisini gilltin~, zelil mevkie so
kabillr. Fakat bir mllletin izzetl nefsl· 
ni bu kadar yaralamak hakk1 kimse
de yoktur. 

Neticenin ne olac&.gt evvelden bilin
meseydi, gazetelere yaztlmasayd1, o
llmplyadlara gitmemenin ltizumu mu
dafaa edilmeseydi, her feY s0ylenme-
1eycli ifln ~nde nasilsa bli' gaflet bu
lunduguna ihtimal verlleblllrdi. 

Su gibi faclaJar fimdiye kadar te
kerriir etmeaeydi, artlk haldkat spor
dan hi~ anlamayanlann bile g0zilne 
~rpacak derecede bariz blr ,,ekll alma
aydl fazla bir nlkblnlik onlann mu
hakemlerinl l}&fll'tmlf denllebilirdl. 

' Fakat bUtttn bu tecriibelere, tenldd
lere, ihtarlara ratmen gene glttner, 
bile bile, fellket ve ayibt gore gbre 
glttller. ~ netice de btttun aclhtl Ue 
tahaklruk ettt. 

Oyunculammza, pehllvanlannuza 
ne &Oylemf!ie hakk1in1Z var? Onla~ ta
bWyetlert ne lie onu yap1yorlar. Hi~ 
blrl muahuaya IAyik dejildlr. Alli 
miithif fellket onlan t.oplaJip ollm.pl· 
Jada gMilrenlerdedlr. Onlar ~ hlO 
blr esbab1 muhaffefe yok~. 

Netlcenln ne olchJluiiu bile bile spor
eulanmm ollmpiyada g<Stiirenler 
Tttrklilift W1kir cilimilnu lflememlf
ler ml4llr? i,tmtp o ~ ~ 
bir lnftal ve tayan him ft1' Id fU da
ktlrada miiddelumumUik lfe vazlyecl 
eclerek bwllar hakkmda bir dava ~
mahchr diye dtifilnilyoruz. Her halde 
milddelumumUlk ml kanfacak, hnt
met ntt a,tit bU teeaate resmt-blr ha· 
thM ~beet. ne ppmcak '9e yapllsm 
ft 4U facla ~ f8'l& tetmi1t ettt:
l'lhiieshi. Bir llfeb:llebt ~ o kadu 
Uzumlu ve hayatt blr faaliyet oi.n 

*J>ordan bbC nHtet ettlrdllerr. 

~ 

Cerrahpap hastaneslnd• renl 
~mat•rhane \"e yemekhane 

,.PlllJOI" 
Beledlye millp teleton flrkeUnden 

aldJii para ne CerrabPata bMfanesin
.. l;Jlr paiaf'r~ ve blr de Jeoiek
llane ~ karar vermtfUr. Bun& 
aid plAnlar hazlr~tir. Diin be
kdye fen heyettnde toplanan b1r ko-
..,_ Jeni binamn fa!'tnamesini ha· 
arlamlfbr. Yalonda milnakasaSI 11An 
edllecekttr, 

.,.__.liilloAfMT-...-.. 

TOrkGe ders 
Bazi oro/ esorler 
mii.ddetin uzatil
masini istediler 
Vniversitedeld ecnebl profesarlerle 

maarif veklletinin yapt1gi mukavele
ye gore prof es0rler ii~ sene iclnde Tiirk
~e otrenecekler ve u~ sene aonra da 
derslerlnl Tfirk~ vennete mecbur o
lacaklardl. 

Bu milddet blttlgt i~ln iiniversite 
rektarlttgtt biitiin ecnebl profestirlere 
teblltat yapffilf ve bu seneden itlbaren 
verdllderl derslerl - terc\iman kullan
makm:an - Tttrkce vermege mecbur ol· 
duklarm1 kendjJerine blldi~tir. 

Rektarli.igiln bu tebligi ilzerlne ec
nebl pro!esarlerden ~gu maarif ve
kAletine milraeaat ederek ilniversite
de ders vermege ~ladlklan tarihden 
itibaren Tilrk~ ogrenmege ~tlklan 
falcat henilz ders verecek vaziyette ol
mad1klan ~ln bu muddetln bir sene 
daha uzatllmasuu rica e~erdir. 

Veklletln n8S1l blr karar verecegt 
heniiz belll degudir. Bununla beraber 
daha bir kac ay evvel derslerini Tilrk
~ olarak vermete bqhyan profesar
ler de vatdlr. 

Otomobil kazalan 
Bet otomobH hasara 

ujrad1 
Belediye sUlar ld&reslne aid fOffir Ke

malin ldai'eslndeld ot.omobll Nif8.nta
flllda Vall konaii caddeslnden g~
ken karfldan plen f(>for OlilaMm 
otomobUlle ~- Ber Ud ot.o
mobll de haaara utrannfbr. 
~e belediye sular ldareslne aid to

fCSr Hilseyinin idaresindeki kamyon 
Pangalti caddesbide vatman Ahme
din tram.,.,ue. ~- otamolll
lln .,. tram•Jm an --Jan PM'P'" 
lanmlft1r. Ka:zalar etratmda tahldkat 
yapwyor. 

Mehmed admda blrlnln idareslndetl 
oWMi8 pee aaat bir ~ au:alana
da ~ ~ giderlm 
Mee.&)• kiiJQ ile B~ ~ 
kaqMlen &elm 19R .......... ot1M11e 
;up1 , 1m. fjlllplf'"•'- bit Ud eto
ba.nn Gil tard1an lqnlmJpa da no
~ zaylat ol{nanuftu'. Mebmtd ya
kalanarat tahkUaata baflantmf'1r. 

Numerota)da konulan 
tabiell parua 

Son DUmerotajda blqaJara tonulan 
,..i nm 1abe1Alan ~ belllllJ8 
75 bln lira sarfetmif ve bu paranm 
flmdlye lmdar aneu on Dd bin 1lrall 
tabsll~. 

Bele&llye bu pan.JI, numara t.W. 
atD1 ihtiva -eden her blnadan em bet 
kuruf almak svretUe ~ eWekle
dlr. Anoak numaram ~ ba
zi bJnalarm eskidenberl kalan tabele-

Deniz kazalar1 j 
Bir sandal devrildi, bir mo
tor ve bir sandal ak1nbya 

kapild1, iki ~ocuk bo
gulmaktan kurtanld1 

Orta mektep 
Begkozlular 
geni bir bina 

bu/Jular 
Yirmi dort saat zarfmda istanbulun 

muhtelif semtlerinde be4 denlz kazas1 
OlmUftur: 
~de oturan Kaptan admda blr a

dam kendi hususi motarlle KadlkO
yilnden koprilye geUrken Jm kulesi 
~lklannda karfldan gelen blr kotra 
ile ~lflJllfbr. C&rJ>JflPada motOriin 
maklnesl bom11mUf, kazaya sebeblyet 
veren kotra da sa~up git~tir. De
niz ortasmda makineslz kalan motar 
aluntllara kap1larak Hayirsizadaya 
dogru silrilkle~tlr. 0 sll'ada Hayir
slZ&da civarmdan g~ 1nonil deniz
alb gemlsi kazazde motarden Kaptan 
Ahmedin bagumasiru duyarak yetlf
mif ve motorii batmaktan kurt&mut
tlr-
~JQn4e otW'&ll Heun adm4a 

blrt sotya ve Eleni adlannda tkl 1azla 
beraberbir sandal& blnerek Fenerbah· 
~e a~lklannda ge:r.erlerken birdenblre 
firtma ~1km~tir. Hasan f1rtmadan 
ka~a e&l1'!rken bir dalga sanda· 
lm kilregtni al~ ve kayik tek kiirek
le kalarak dalgalar arasmda Kmall· 
adaya kadar siliiiklenmiftlr. Kmahada 
civarmd Hasan kaptanm ldareslndekl 
Burgaz vapuru yetlferek Ud klzla Ha
saru lrurtamuftir. 

Yagkaparu sandalcllanndan Tahir 
Uakildar iakelesinden alc:hlt ild yolcu 
lie toprilye gellrken Saraybumu a
nilnde MDdal SU aJantJ81na Jaapkmf 
ve dentlmiftir. Kua11 pmm. diler b· 
~ yetlferek kaJlk91 'tahlrle Ud 
:voicuaunu 1Jo1u1mak U.re Oren tur
tanmflardu'. 

Heybelladada seb1.ecl lzzetin oglu 
yedi Y8flllda Feridun denbde yitamr. 
ken dalplara kapalnuftu'. Cocut bo-
11•hnak Owe Orm lmrtanbmfbr. a.
.._._ ...... Ill: dDkus ,..... 

bir ~ aahl1de bir mamactan de
nlae aU•mak isterken aahlldeld Jaaya
lann araama dtiferek tehJIRU auret
te prlanlmfbr. Qocuk boiulmadan 
kurtan1lluf, hastaneye kaldmlmlftu'. 

Bern seflrl blr hattaya kadar 
11dlyor 

Bern eeftrllllne tayln edllen Vaafl 
Mentef d6n Attbnidan fehrlmlse pl
mlftlr. Yenl vazlfesine hat••inat Ur.e
re blr hafta sonra hareket edecetttr. 

$ark demlryoHan lie m&zakere 
'1Ark demlryaUan ffletme imtlJ&Sl

nm htlttmete devreMhnell ~ mo
l&kere yaplmuma brartqtmnak 
maaaclUe febdmllllle tq;JOu ..... 
darlar diln akfamkl ebpnl1e Ami,. 
ya hareta etmlflerdir. Yabm tum
pmya n.-m1na hflk1lmetle miizakereye 
~ memur edllen deleglerden 
IC Devtes fehrtmizde ~br 1flet
me lflert hWaimete den~ tum
panyada mevcud on ecnebl memurun 
vazlfelerine nihayet verllecek ve cUier 
memurlara dokunulmlyacaktlr • 

Beykozda a~llacak orta mektebln 
Beykoz kasnnda tests edllecegtni yaz
Dllfbk. Son gilnlerde Beykoz kasnrun 
olduiu gibl muhafaza edilmesl ve bu
rada mektep ~lmasmm c:loiru olma
chti haklanda blr fildr ilerl siiriilm~
tilr. 

Bu vaziyet kar~nda. Beykozlular
dan murekkep bir heyet maarif mil· 
dilrUigilne muracaat etmifler ve mek
tep i~in Beykoz kasr1 milnasip gorill
medigl takdirde - koytin bu sent de 
orta mektepten mahrum kalmamasi 
i~ln - Abraham P8'8 korusu civarmda 
milnasip blr bina oldugunu bildinnif
tir. Maarif mildiirliigii bu hususta tet
kikatta bulunmaktadlr. 

MUlt tahwtlerfn yQkselmesl 
devam ediyor 

Milli tahvillerin yiikselmesl ddn de 
devam etm~tir. Vnitilrk tahvilleri 
22,47 llraya !tlkm1~tir. Merkez bankas1 
hWe senedleri '75 liradan muamele gor
mektedir. 

Sllih sat1,1ar1 
Kanunsuz sabf yapan 
dokuz kip yakalancb 

2637 ve 3932 numarah kanunlarla 
tafJnmam yuak olmaJ'Bll st••t>aann .. 
t.lhnaa, almmUJ ve tapD!UR leln 
mahallln en bClJfik mWklJle memmtle 
abata Amirlnden mfilaade t.ezterest a-
hnmas1 ve bunlan satan dttkkln sa
hiplerlnln de satt1klan silllun clnslnl 

' 
alanm hiivlyetini mufassalan deft.ere 
kaydedlp aid olcluiu makama bU~ 
~ anecbud"11mn 1G11 aman•atda 
t.nanbalcla baa ldmaeterlil ba bmm
lara muballf _...(811Ab -.~ 
rlfl yaptlklan ~ ~-

Polis mtidilrlyetl derhal tertlbat a
larall: b6Jle laan11118US alllh. ahp •tan 
Osman, Kadri, Aleqan, Yuvan, Keh-

med, Mustafa, Halll, ~ilkrii ve Musta
fa Hllmi adlannda dokuz ~ yaka-

lanufbr. Bunlann evlertnde ve dilk
tAnlarmda yapJan &rafbrmada M ta
ne beyannamestz siW1 bulunarak mil-
adere edHmif ve adllJe eananet dal
nllne verilalifUr. SU4;lular da adll,e-
18 teaUm. eclilm1flerdlr. 

Hacaosman bay1r1 yolu 
tamlr edilecek 

09 ... enel J&Pl)aD -.~lnde 
~u........._..,.. ...... 
dak1 katranh fm& bMnlmllf&a. ..... 
dlye bu yolun daha zlyade hal'ab olup 
yeni baftan inpsma mecburtyet ha· 
ml olmadan hemen tam1rine karar 
vermlftlr. Yolun tamlrlne atustosun 
on lldslnde baf)anacak ve blr haft& 
milddetle araba ve otomobll ~ 
sine mt' 111 de allbul)uektlr. 

Foe.aaf miisablkanuzcla lcaza. 
........ ilimleri 7 nci sabifa. 

lert de dejJpnemlftlr. Taludl edilecek 
bu eUI bet laarufllD bu btmt•ara da fl&
mll olup olJIDJ'ae8i:U1da tereddt1d edll
mlf ve If beledlye relsllifnden sorul
mUftur. Belediye relsllgt. yeni numara 
~est konulsun, konnlmamn her 
tabelA bafln& bu paranm ahnacaju» 

.--9 Aiustos Pazar giinii: M 0 DA' da ... -... 

Biiyiik Deniz Yan1lan •Madtr. 
a1lkadarlar blldlrmlftir. Amat6r ve profesyoneller aruancla ldirek, yelken ve kotra 

- PU uylruauzum Bay Amca, dim I . . . K~iltfl lilnnet ettlrmlfle l &ece bb1m tilt kattaldlertn ugmbk- bah1ara kadar daDI etWer "· -- ... Biz de •Pia g&riimill JUJD-1 ... l'akat Ost katta da lanlmachk I 
Jan ftl'dl... ... ma4a0 1ablh1 ettikl... ne cam kalch, ne ~ ne masa, ne 

•stem1el .. 

SORBET! 

Goz ve kulak 

Gazeteler, radio ~lerine 
ve telslz ahizelerinin en kil~~ ko 
re kadar girmesi i~in tedblrler 
blr devlet milessesesi kurulmakta 
dugundan bahsediyorlar. Bu ha 
ne kadar sevinsek yeridir. Radio, 
deniyetin mucizeyi andiran bu e 
~~eniyeti yayma vas1talanrun, •i 
dthk, hi~ fiiphesiz en iyisidir. 

insan oglu, g0ztinden QOk, kula 
dan terbiye edilir. Ger~i lnsanlann 
tu en zlyade gorme hassasma la 
verir ve onu kaybetmektense · 
hassalann hepsini fedaya hazir old 
larmi s0ylerler. Belki de ye"'1nlf 
kimse ~in en ac1 mahrumiyet, et 
fm1 gorememektir. Fakat, hie; ol 
bir Y&f& kadar, ferdi dlf lleme 
)'&n, onda fikirlerln ~kk\ililne h 
met eden, dilfilnme, duyma kablll 
lerini meydana getlren, ifitme 
mdlr. Bunun en biiyilk delill, 
dogma korler arasmda lllm, fiklr, 
nat adamlan yetifebildlji halde 
sizler, yani anadan d<>Ama salu' 
l~lnden bOyle bir feY c;lkmamlf ol 
s1dlr, (Ellen KeJ:l ~utmuyorum; f, 
kat bu k& ve sajlr dllsiz kadm 6 
Jaymetli bk. mutefekldr defilclir· 
eserlerlnden ztyade, kendisi Ame 
terbiyecllerlnin harikullde blr 
oldugu l~ln dikkate .,ayanchr.) Fe 
tam insan eden sOzclilr, kon1WJ1Il&Qll 

Bunun i~clir kl: cinsan, kon 
hayvanchr• smii, ~k dogru ve 
derin bir tariftlr. SOz olmaymca m 
hakeme, d\ifiinme de, hi~ yoktur di 
meyiz, fakat pek lpUdal blr halde 
hr ve ancak kU~ilk ifler merinde 
yebllir. Dilsizler arasmda 
zanaat erbab1, iKller ,etlflyor; f: 
reslm, ilk b&lafta mf gOze alt blr 
nat oldulu halde. onJardan 
~ da flmdiye kadar d:UJU]lmullU 
tu. 

Bugiinku medeniyette, tekrar 
yorum, ancak yetifmif lnsanlar 
amda, fltir teatisl en zlyade yazi, 

tap vam.taai ile oldutu ~. gGsO 
laktan Ost\ln tutmata meyllmiZ 
Oe~i Jdtap gOzle olrunur ve 
kfllMlriiat en bi~ JllZ'lma Ull 
kltaptu. 0 bdar kl ~ mefh 

~~=~~ 
mlz de on1an yazanz, fatat aoylem 
yiz ve timsenln aimndan du~ 
(Ecnebl adlanm 8111 hnlaJan 11e 
lAffm edDditlerl &fbl )'UIDaia , 
mak bunun ~ allat bir u.suld 
Bir takun bihafhtl4r eta ~: 
W1ero felClinde ~ ldr ~m.JU 
ach, Fransazlar 6yle otur cU.ye, 
pzetelere Ka...._. tekllnde ~ 
oysaki fspanyollar cb:t yi tellffuz 
mezler; onlann alfabealnde o 
cv. ~l otunur, db de CJ> llblldbl 
Her gQn bwia bemei blr Jiiin 
be1er lead edl,orus.) 

Fakat, dikkat edWne, otumat. 
• kuJailD blzmettnl 
bafka nedlr Jd? IJubanirl. u.-lklarillll 
oturaa ftJ& ~ •nup>Jann 
oldutundan blaat 
miz i~, yaztSIDI okuyoruz. 
bize btr kimsenin aoyledlii s0z1er 
ill mldir? Kitap da ~lertn 
aanhla ~ yan1 &Oyledlli 
lerdlr. ~1 b~k ldmseler nuen 
lle okudJiklanm klint~•an 1le dufdu 
Jarmdan daha '11 anJar ve bazilan 
i;;t yazcbtJan halde iyi konuf&mas•ar 
Falaat bu, bbde tltap medenl 
hasil ettfll huylar, «plb lerdlt. 

(Dnaa 9 aneu ..laifede) 

Nandlala At.f 



Sahife 4 

Avrupada endi,elerl 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

letler de bir taklm taleplerde bulunu
yorlar. 

ingiltere ile Fransa Avruparun biri 
fa~st taraftan, digeri aleyhdan ola· 
r a.k iki bloka aynJmasma mani olmak 
i~in yap1lan te~bbiisiin akim kalma
smdan end~e ediyorJar. 

VAzfYET KARI~IYOR 
Londra 7 (A.A.) - ispanyol i~leri

nin inki§aft bakzmmdan beynelrnilel 
vaziyet git gitde daha ziyade vahamet 
peyda etmektedir. 
~arki Afrika hattma mensup bir Al

man gemisinin biitiin miirettebatz ile 
yirmi sekiz bombardtman tayyaresini 
bombalan mitralyozleri ve miihim
matlan hamil oldugu halde $arki Af
rikaya dogru gitmekte oldugu haberi 
iizerine ingiliz mahafilinin endi$eleri 
fevkalade artmt$tir. 

Diger bir taktm ingiliz mahafili de 
Almanyanin diinku protesto metalibt 
t amamiyle tatmin edilmesine kar~i 

bir rehine olmak uzere Minork adasi
ni iwaz etmesinden korkmaktadzrlar. 

General Franconun ispanyol huku
meti donanmasmm Cebelilttank lima
nma girmesine cebren mani olmaga 
kalkt$masmdan da korkulmaktadir. 

ENDi~E ARTIYOR 
Paris 7 (A.A.) - Hemen hemen bil

tiin devletler, ispanyol i~erine mi.ida
hale edilmemesi hakkmda Fransa ta
rafmdan yap1lrml? olan tekliflere ce
vap vermi~ler ve bu teklifleri «esas iti
barile kabub etmi~lerdir. Bununla be
raber siyasi mti~ahitler Fran
sa hariciye nezaretinin hazirlamak 
i.izere bulundugu planm kabul ve tat
bik mevkiine vazedilmesi ytiziinden 
bir taklm teknik mti~kilat <;1kmasm
dan korkulmaktadlr. 

Avrupa payitahtlanndan gelen ha
berler. miitemadiyen artmakta olan 
b ir endi~e ve huzursuzluk tevlid et
mektedir. Bazi mahafil Fransa hari
ciye nezaretinin yapm1~ oldugu te~eb
biisiin gc~ kalnu~ olmasmdan kork· 
maktad1r, ~unkti gerek fa~istler ve 
gerek fa~izm aleyhtarlan lehin de ~im
diye kadar filen bir~ok mildahaleler
de bulunulmu~ gibi bir vaziyet me~
cuttur. 
FRANSANIN YENi BiR TE~EBBUStl 

Paris 7 (A.A.) - Salaruyettar ma
hafil, ispanyol i~lerine miidahale edil
memesi hakkmda Fransanm pek ya
kmda ikinci bir nota gonderecegini 
bildirmekte ve Paris hilldimeti tara
fmdan devletlerin bitarafhgm1 temin 
i<;in teklif edilecek ameli tedbirleri sa
yip dokmektedir. 

Ogrenildigine gore Fransa, ispan
yaya sild.h gonderilmesine dair olarak 
~mdiye kadar akded~ olan bi.itful 
anla{imalann f eshedilmesini teklif et
mektedir. 

Berlin 7 (A.A.) - Alman istihbarat 
bilroou a~gidaki tebligi ne¥etmekte
dir: 

Hali hazirda Madrid h tikfunetinin 
elinde bulunan ispanya limanlan ve 

bllhassa Akdeniz sahillerindeki tspanyol 
limanlan yava~ yava~ anar~istlerin 

ve komtlnistlerin ellerine ge<;mektedir. 
Bundan do1ay1 Alman deniz kuvvet
leri, Alman mtiltecilerine yard.Im et
mek ve Alman tebaasm1 hlmaye eyle
mek ic;in iki grup halinde i:spanyol 
sularmda harekette bulunroaktadir. 

INGiLTERE TEBAASINI iSPANYADAN 
f;IKMAGA DA VET ETI'i 

Lon dra 7 (A.A.) - Bilyiik Britan
yarun btitiin telsiz istasyonlan, ispan
yadaki ingiliz tebaasma hitaben nei;;
riyatta bulunarak onlan ispanyaya1 
terketmege ve en yakm ingiliz konso
loshanesine milracaat eylemege davet 
etmi~tir . 

Bu ne~riyat, hariciye nezaretinin 
talebi i.izerine yap1lm1l?tlr. 
SOVYET RUSYA HALKININ iANESi 

l\toskova 7 (A.A.) - i:spanyol mu
hariplerine yard1m ic;in toplanan 12 
milyon 145 bin rublelik iane pek ya
klnda Madrid htikumeti b~bakaruna 
tevdi olunacaktir. 

1<arsta Nafia i~leri 
Kars 7 (A.A.) - Yapllacak olan e

lektrik fabrikas1 ve Borluktan getiri
lecek olan ic;me suyu i~iyle yaklndan 
alakadar olmak iizere Ankaraya giden 
vali Aki! Eyidogan beraberinde elek
trik ve su uzmanlan oldugu palde 
i;;ehrimize gelmi~tir. Uzmanlar su ve 
elcktrik i~leri uzerinde incelemelerinc 
ba~Jn d1lar. 

Romanya, Tuna 
(~ tarab 1 inci sahifede) 

- Bu istegimiz sulh muahedeleri
nin tadili degildir. Ben daha Montreux 
konf eransl!llil a<;Ill~mda her zaman 
muahedlerin arazi tadilatma muhale
fet edecegimi ve yalruz arazi tadilat1-
na dokunmayanlan mtistesna saya
cag1m1 soylemi~tim.> 

M. Litvinof ise daha ileri giderek 
arazi tadilatmdan ba~ka sulhtin aley
hinde olacak muahedelerdeki biltiin 
tadilati reddetmi~ti. 

Meselenin anla{illmas1 i<;in iki Tuna 
komisyonunun mevcud oldugu habr
lanmalldlr: Biri, sulh muahedeleri ta
rafmdan meydana getirilen ve beynel
milel denilen komisyon Viyanada, di
geri 1856 da Paris muahedesi muci
bince ihya edilen A vrupa Tuna komis
yonudur ki, Kalasta bulunmaktadlr. 
Romanya, i~te bu Avrupa Tuna komis
yonunun kaldlnlmas1m istiyor .. » 

Tuna komisyonunun kaldmlmasma 
itiraz eden Bulgar Zora gazetesi cTu
na ve Bogazlar• ba~llkl1 rnakalesinde 
diyor ki: 

cRomanyanm, Ti.irkiye gibi Tuna 
komisyonu meselesini ortaya atacag1 
bildirildi. Malfundur ki, Romanya, ~a
gi Tunarun bugilnkii vaziyetinden 
memnun degildir. Tamamile Ti.irk a
razisinden gec;en ve yalruz Tiirk sahil
lerini y1kayan Bogazlarla, Tuna ve Tu
na komisyonu arasmdaki. farkl izah 
etmek liizumsuzdur. Tuna; Almanya, 
A vusturya, Qekoslovakya, Macaristan 
gibi bir~ok memleketlerden ~e~mek
tcdir ve 3.{iag1 akmtismda da Yug0slav
ya ile Romanya ve Romanya He Bul
garistan arasmda hududdur. ~ag1 Tu
namn hududu te~kil ettigi yerde bu
lunan Tuna komisyonu, seyruseferle
rin islalu i!;in ~ok ~eyler yap~tir. 
Bunun i~in bir tarafl1 olarak Tuna 
meselesinin halli, Tiirkiyeyi, Asya vc 
Avrupa Tilrkiyesi olarak ikiye ay1ra
ran Bogazlar meselesinden i;ok giic;
tilr. 

Bulgaristanla Romanya ve Roman
ya ile Yugoslavya arasmda yap1lacak 
koprillcrin kurulmas1 hakkmdaki mii
zakereler bile Tuna meselesinin yeni
den hallinin ne kadar gi.i~ oldugunu 
gostermektedir. lhayip duran bu me
sele bugiine kadar halledilememistir.1 
Halledilescegine de inailiamaz.> ' 

1, kanunu 
(Ba~ taraf1 1 inci sahif ede) 

tulmak maksadile i~~i miktarm1 a:.i:al
tanlarm mtiesseseleri i~ dairesi memur
lan tarafmdan s1kl surette inceJrne
cek ve i.!?in liizum gasterdigi miktar
dan az ~c;i kullarulm.asma meydan ve
rilm1yecektir. Bu hususta tayin eclile
cek hadlere riayet etmeyenler ~ddetle 
cezalandlnlacaklardlr. 

Bundan b~ka amele iicretlerinin 
memleketin ge~inme ~artlarma uygun 
olmasma dikkat edilecektir. Miies
seler, kanun <;Ikmadan evvel i~r;iJcre 

verdikleri i.icretleri indiremiy ~ ;eP:-J er
dir. Vekfilet, lilzum gordiigu i~ler ic;in 
verilecek asgari ucreti tayin edecektir. 
Bunun ic;in ayr1ca nizamnam~!er ~1-
kanlacaktir. Vekalet, ~<;ilerin day:ma
cag1 yekane mtieyyide olan il? '{mu.nu
na ~ok ehemmiyet vermekte ve Lu ka
nunun istifade ettirmedigi sadecc di
magile ~a11~an fikir i9~ileri i~in ayn 
bir kanun projesi hazirlamakt.ad1r. 

1~0RSAI 
Istanbul 7 Agustos 1936 
(AK~AM KAPANI$ FiATLERt) 

Esham ve Tahvilat 

1st. dahilt 96,50 1~ B. Hamiline 9,90 
Kuponsuz 1933 » Miiessis 85,-
istikrazi 96,- T. C. Merkez 
Onitiirk I 22,47,50 Bankasi 75,-

• n 20,70,- Anadolu hisse 26,15 
• III 21,10,- Teiefon 8,.50 

Miimessil I 47,85 Terkos 12,50 
,. JI 46,30 Cimento 10,70 
,. Ill lttihat degir. 8,40 

It Bankasi 9,90 Sark » 0,70 

(Para (c;ek tiatlerl) 

Paris 12,03,- Pra~ 19,18,43 
Londra 633,50 Berlin 1,97,-
Nev York 79,15,- Madrit 6,00,50 
Milano 10,07,- Bel grad 34,57,90 
Atina 84,-

Zloti 4,30,25 
Cenevre 2,43,10 
Briiksel 4,70,40 Pengo 4,30,25 

Amsterdam 1,16,70 Bille.re~ 107,36,90 

Sofya 63,15,82 Moskova 24,93,42 

BuyUk deniz 
yar1~lar1 

Yann Moda koyunda 
yap1lacak yar1~laran 

program1 
Moda deniz kliibi.i tarafmdan tertip 

edilen bilyiik deniz yan~lan yarm Mo
da koyunda yaptlacakt1r. 

Bu yan~lan ~mdiye kadar memle
ketimizde gorillme~ buyi.ik bir spor 
tezah iirii ve temiz bir eglence haline 
koymaga ugra~an tertip komitesi dtin 
iktisad veklli Celal Bayann b~kanh
g1 altmda toplarum~ ve l?imdiye kadar 
alman tertibab son bir defa daha goz
den gei;irdikten sonra eksik hi~bir ~ey 
kalmad1grm gorm~tilr. 

Yarmki ya~Iar ~imdiye kadar gor
diigtimiiz amator ve profesiyonel mii· 
sabakalarm biittin envaini haiz olduk
tan bal?ka A vrupada ~ok rag bet kaza· 
n an, fakat memleketimizde heniiz ta
mnmarru~ sporlan da muh tevi bulun
maktad1r. Programa bir goz atmak su
retile bu zengin spor giiniini.in her 
noktadan doyurucu hususiyetleri ol
dugunu anlamaga kifayet eder. 

Mi..isabakalara sabahm onunda b~
lanacaktir. ilk ya~lar yelken ti.ze1ine 
olacaktir. Muhtelif boylarda dingiler, 
yoleler ve l?arpilerden mada yelkenli 
kikler de kar~lla~acaklardlr. Bilhassa 
ki.i!;i.ik, orta ve btiyiik yatlar arasmda, 
mesafeleri dortle on mil arasmda de
gi~en yar1~lann ~ok enteresan olacag1 
tahmin edilebilir. 

Ktirek yan~larmm her zamanki re
kabet havas1 i<;inde, cereyan edecegini 
anlatmak i~in deniz sporlan ile ugra
~an biittin klilplerin bu mtisabakaya 
i~tirak edecegini soylemek kifayet e
der. 

Gtiniin en enteresan mtisabakas1 
deniz iistiinde yapllacak kayak sporu 
olacakt1r. Saatte belki 20 mil yapan 
bir motoriin arkasmda ayaklar1 husu
si bir aletle baglI sporcunun iplerle 
tutunarak bu milthi~ silratle denizin 
tisttinde kaymas1 gortilmesi gok hcye
canll bir spor numaras1 te~kil eder. Bu 
heyecan Tlirk sporculan tarafmdan ilk 
defa duyulacaktrr. 

Profesiyonellerin muhtelif yan~la

rmdan sonra miisabakalar saat 18/ 30 
da bitecektir. 
Yarn~lann buyiik bir intizam ii;inde 

ve hatiras1 unutulrruyacak bir parlak
llkla yap11mas1 i<;in her tilrlii fedakar
hg1 yapan tertip heyeti teknik idareyi 
en salahiyetli ellere tevdi etmi{itir. Bu 
hususta amiral f?tikrti Okan umumi 
ba~kanllga se~il~, deniz ticaret di
rektorti Milfit Necdet denizde umumi 
katipligi deri.ihte etmi~tir. Kurek ve 
yelken hakemleri memlekette bu sa
hadaki ihtisaslarile tarunm1~ insan
lardlr. 

Gece saat 10 da parlak. bir balo ve
rilecektir. Balo, Moda deniz kliibtinful 
muhte~em lokalinde ve Ege vapurun
da yap1lacaktrr. 

BEYKOZ DENtzClLERJNlN BALOSU 

Yalmz futbolde degil deniz sporla
nnqa da bilyi.ik bir varhk gosteren 
Beykozlu denizciler bu ak~am Ki.i!;iik 
Modada bir krr balosu vereceklerdlr. 

Bu balonun, bundan evvelki sene
lerdc oldugu gibi intizamia ve mil
kemmel bir aile eglencesi halinde ce
reyanrm tern.in i~in ugr~an Beykoz
lular her tiirlii tertibati ikmal etmi1j> 
bulunmaktadlrlar. Samimi~ temiz ve 
bilhassa <;ok eglenceli bir aile toplan
tIS1 halinde gei;ecek olan bu klr balo
su kti<;iik bir duhuliye ve ucuz bir bii
fe ile her sm1f halkln kolayca istifa
de edebilecegi bir balo olacaktJ.r. 

Nobet<;:i eczaneler 
Bu ak~am n obet \li eczaneler ~unlar

dtr: 
~i~li: Pangalhda Nargileciyan, Tak

siin: Limonciyan, Beyoglu: istiklM 
caddesinde Della Suda, Tepeba~mda 
Kinyolu, Galata: Galatada Hi..iseyin 
Hilsnti, Kas1mpai;;a, Vaslf, Haskoy: 
Hahc1oglunda Barbut, Eminonil: Hiis
nu Haydar, Kadlkoy: Pazar yolunda 
Merkez, Modada Faik iskender, Hey
beliada: Halk, Bilyiikada: Merkez, Ba
lorkoy: istipan, Sariyer: Asaf, Tarab
ya, Yenikoy, Emirgan, Rumelihisann
daki eczaneler, Uski.idar: ittihad, Fe
ner: .Arif, Karagilmriik: A. Kemal, 
Alemdar: S11-r1 Rasim, Ktii;tikpazar: 
Necati, ~ehzadeba?1: Hiiseyin Kamil, 
Beyaz1d: Asadoryan. 

Kad1koy Halkevi Korosu Konseri 

Bu alq~am saat 20 de Radyoda 

Konser program1: 

~EF: M. Hulusi 6ktem 

1 - L tiklal mar11 Zeki 

2 - Sabah olur ( Halk tiirkiisii ) 
Hulusi Uktem. 

3 - ~u gelen kimin km ( Urfa 
tiirkiisii) 

Beyoglu kJ.ZJ.lay ~ubesi tarafmdan B. 4 - Yayla (Aydin balk tiirlliisii) 
Mustafaya suni ayak yaptmlmu~tir. S - Baharm geliti (Rua 1arlm1) fpp 
Resmimizde ayakstz ve ayakh resmi litov tvanof. . 
goriintiyor. 6 - ~oban korosu Schubert. 

Gayrifedere kulapler turnuvas1 7 - Biiyiik Under Schubert. 

Eminonii Halkevinden: Eminanii 
Halkevi Spor komitesi tarafmdan ya
p11.makta olan gayrif edereler turnua
sma bu hafta B~ta{; ~eref stachn
da devam edilecektir. 

Verilen karar uzerine domifinal ma
!;l Altm Hilfille - Fatih idman kuliip
leri arasmda icra edilecektir. 

KIZILA Y BALOSU 
15 Agustos pazar gecesi 

B0Y0KADA YA T kliibiinde 
Milli mi.idafaa vek.ili Kaz1m 6z

alpm himayesinde her yaz mevsi
minin en zengin, en nezih balosu 
olan KJZ1lay balosu bu y1l da Bu· 
yiikada Yat k liibi.inde verilecektir. 

Baloda, §ehrimizin en k1ymetli 
sanatkarlanndan miirekkep bir caz 
tak1m1 bulunacag1 gibi aynca yiik
sek kadm sanatkanm1z Pakize fz
zet Nezih ile bayan Zirkin tarafm
dan keman ve piyano konseri v e· 
rilecektir. 

Bundan ba§ka bir ~ok siirp rizler 
t•k ve zengin kotyonlar d aglhla· 
cakllr. 

lstanbula vapur temin edilmi§tir. 
BILETLER: Bir ~ift 3 lira. 

Bir kiti 2 liradU'. 
Biletlerin sah§ yeri: Biiyiika~a 

Yat kliibii. 

VE FAT 
~ioli Etfal hastanesi dahiliye mi.itehas 

alSl doktor Ahmed Rasim Onabn pede 
Y any a ~raftndan bay Hayrettin F ev 
Onat vefat etmi§tir. Cenazesi bugiin saat 

1 I, 30 da ~i~lide Etfal hastanesinden kal
dmlarak cenaze namaz1 Te~ikiye ca 
miinde k1lmd1ktan sonra Edimekap1 .$e 
hitlik mezarhgmdaki aile makberesin 
defnedilecektir. Allah kendisine rahme 
kederdide ailesine sabur ihsan buyursun. 

Kiz kulesi parkmd 
Bu ak§am 21.45 t 

HALlME 

Biiyiik Sark operet 
Ya rm aqam Biiy w 

dere Aile bah~esin 

HALIME 

Montro biiyiik siyasi zaferinden sonra 

<;ANAKKALE 
ye ordumuzun giri§i - Buyiik toren 

RESMI GECID 
Tiirk~e izahath filmi bugiinden itibaren 

FERAH Sinemada , .................. --~ 
TEPE BAHCESi 

B U AK ~A M butun programla ve 

MiMOSA ve KATCHOUMBANBE 
ile biitiin artistlerin i~tirakile 

BliyUk Artistlk Miisamere 
Veni dekorlar Yeni kostumler 

Yar1n saat 17 de BOYOK MATiNE 
BULMACAMIZ 
Soldan saga : 

1 - Kmmzi bir tarla <;i<;egi (8) 
2 - Kole (4) Saat miyan (4) 

3 - Bir isiin (4) Cilt (3) 
4 - Kurum (2) A~gozlU (4) 

5 - Eski ~airlerden biri (4) B~ma 

bir ct» koyun katre olsun (3) 
6 - Yagma (5) Nota (2) 

7 - Cem i~areti (4) Mevcut (3>: 
8 - Sada (4) ~afak (3) 

3 

5 

7 

·a 

9 - Kopek bocegi ( 4) Zarar degil 
~ 10 

(5) 

10 - Kurum (2) Goz iistii klllan .(3) 
Zaman (2) 

Yukardan D.$agi: 

1 - Duvak takan (5) Edat (2): 

2 - Esaslar (6) Sada (3) 
3 - Trrnak torpu.su (3) Arada bir 

(5) 
4 - Bi.iyiik (3) Zam .(5) 
5 - Dair (3) 

6 - Zenci bandosu (7) Nota (2)' 

7 - Bilk (2) Bugday tozu (2) Ye
rinde agir olan (3) 

8 - Tane (5) Nida (3). 

9 - Nota (2) Suyu seven boynuzlu 
hayvan (5) 

10 Az bulunur (5) Zaman (2) 

GE<;EN BULMACANIN HALLI 

Soldan saga 1 - Kiz - S1z1 2 - il? - Dal 
3 - Kll - Kl~lak 4 - Kemik - An 5 - Hal 
~ar 6 - Amik 7 - Mana - imal1 8 - it • 
Sarik 9 - Lef - Dahili 10 - Emaye "' 
Mat. 

Yukardan ~agi 1 - Kik - Hamile 2 ... 
~1k - Matern 3 - Lehim - Fa 4 - Makas 
5 - Sak.ii • Ade 6 - Illk - Kira 7 - M1h 
8 - Islak - Akim 9 - Ara - La 10 - Ta· 
krrtt - it. 



I Ai-to- 1931 

25 LiKLER 
Yeni yirmi be~likler ufakhk soziinil 

Uizumundan :fazla ger~ekle~tiriyor. 

Yani, yeni 25 liklerde ufakllk sozil 
munasebetsiz bir hakikat olmu~. Ya
ni yeni yirmi be~likler ufakllgm ufak
l1g1 kadar ufak, ufac1k. 

25 kuru~ en ~ok kullamlan paradir. 
C1gnralar arasmda on bir buc;ukluk, 
ad1 bilyilk cbirinci nevb ncyse para
lar arasmda da yirmi be~ik odur. 

Fakat nas1l en c;ok kullamlan on 
bir bu~ukluk cigara en itinasiz bir 
kutu ic;indeyse, nasll bu en hamarat 
~uguna inhisarlar idaresi iivey ev
Ifl.t muamelesl yap1yorsa; yeni 25 ku
~luk paralar da darbhanece oyle 
telakki olunuyor. 

Yeni 25 ligln eski on paradan far
kl yok. O kadar minimini oyle ele avu
ca s1gmaz, mikroskopla tctkik edil
meden ilsttiniln yaz1s1 okunmaz, ~ey
ler ki bunlan insan c;ok defa 25 ku
ru~u on para yerine vermeyim dlye 

dakikalarca ince eleyip s1k dokuma
ga mccbur kabyor. 

Ne olurdu yirmi be~ ~ on pa
radan, yirmi paradan bir parga daha 
J:>ilyilk~c olsaydl. Para kesme usuliln
de bir silsileyi meratib yok mudur? 

Dlyeccksiniz ki olan olmu~ bir kere, 
~imdi ne yazsan bo~! Hem yeni on 
parallklar ~1karsa bunlarm 25 likler
den daha kti~tik olmlyacaklan ne ma
IUm! 

Ccvablanma itirazlanmzm sonun
dan b~llyayim. 

Yeni yirmi bc~liklerdcn daha uf ak 
para kesilemez. Bunlardan daha kil
~i.igii klnnti olur. 

Sonra, piyasada ha.Ia eski yirml 
be~liklerin, maruf tabirleriyle manda 
gozlerinin doniip durduklarma gore 
daha bir hayli yeni yirrni be~ik bas1-
lacak. Hil( olmazsa bunlan ele avuca 
s1gar bir bi~imde yapmak mi.imkiln 
degil midir? Orhan Selim 
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ET YE.1\'IEYi~ 

Avrupanm birgok biiyiik ~ehirlerin
dc, sadc zarzavat bulunduran lokan
talar ~ogallyor. Filvaki Efiatun, Pita 
gor, Volter gibi filozoflar etin insan
lara zararll oldugunu soylcmi~ler, yaz
~lardl, fakat Avrupa matbuatma 
baklllrsa, ct bulunmayan lokantalann 
~ogalmasI bundan ileri gelmiyor. Zar
zavat satllan lokantaJarm mii~terileri
nin ~ogu ~~i klzlar. Hem ¢~anla
maktan kurtuluyorlar, hem de ucuz 
yemck yiyorlar ... 

Demek et Avrupada da pahayu ~lk
m1~! ... 

DU\'AR AFi~LERi 

Baz1 btiylik binalarm duvarlarma 
yazillr: Buraya ilfln yap1~t1rmak ya
sakhr ... 

Salon duvar afi~crlnin yeni bir rek
lam modas1 oldugunu sanmaym1z. 
Fransada ~4 agustos 1836 da blr ka-. 
nun c;1kt.J. ve duvar afi~lerinin nerelere 
yap1~tJ.nlmiyacagm1 soyledi. 

Anladlmz ya, yiiz senc cvvel gene du
varlara ilan yap1~tmllyormul? demekl. 

!.iiRUYEN BALIKLAR 

Var. Amcrika ballkg1lar rcisi, Siyam 
kralmm mil~aviri doktor Smith, Si
yarnda yilriiyen bahklan gordti. Bu ba· 
llklara canabas• ballg1 dlyorlar. Bu 
bahklardan bir tanesi yanm saatte 
doksan alb metre yol yilriimu~! .. 

Bir «anabas1> sepcte koyup bir nc
hir kenanna lnra~lar. Ballk s1cra
Y1P suya atlarm~, YJ.kanm~. sonra ge

. ne SI{!rayip sepete glrmi~ ..• 
Bu bahklarm hem suda, hem de .ka

rada nef es alacak cihazlan var . .. Ra
ni biz: Bu bal1k b~ka ballk deriz ya, 
i~te bu b~ka bahk anabaslarda.n ola
cak!... 

Di~ lUESELESi 

Paris fen aakdemisinde bir prof e
sar, Di~ vc di~ bak1m1 hakkmda bir 
konferans veriyor. 

Konferansm ortalannda, dinleyen
lerin uyuklachklanm gortiyor. Bunun 
'ilzcrlne ~u f1kray1 anlahyor: 

- Son zamanlarda bir kopek ball
gmm karnm1 agtim. i~inde bir eski 
papu~. bir ~tal ve bir kac bo~ sardal
ya kutusu buldum. Bu bahklann 
di~ler1 neden kuvvetlidir? .. 

Ve profesor gene mevzuuna avdr.t 
etti. .. 

Arada bir f1kra sonra ilim ... 

SACIIA GUiTRY 

Mc~hur Frans1z aktoril Sacha Guitry 
ye I .. cglon d'honneur ni~m verilcli. 

Napolyonun dostu aktor Talmaya 
Napol}·on bir Wrlil bu n~1 veremc
ml~ti. 

Aktorleiin payesi i.J...inci ipmarator
luk zamanmda artt.J. ve o zaman sa
natkarlara ni~an verilmege b~Iad1. 

SANATESERi 

Gecen hafta Londrada eski Tessam
larm bir:~ok eserlerl mtizayede ile sa
tild1. 
Bu arada mtizaycdcye, Leonard de Vln
ci'nin, sol el Ue bir kag1d par~asma 

~izmi~ oldugu bir resim de ~1kti ... 
Resmin ebad1 12X13 santimetrcdir. 

Bu kti~Uciik eser 310,000 franga satil~ 
d1. Bir santimetre murabba1 2,000 
frank ediyor demektir. 

:\MERiKA UiF~tLERt 

Amerika ~ifgilerinin sayis1 31,800,907 
ki~iyi buldu. 1930 dan 1,353,557 fazla. 

Bu mlktarm 4,742,056 s1 zencldir. 

Ankarada bi~ki ve diki§ yurdu 

Ankara (Hususi muhabirimizden) - Ankara kadmlan bi~i ve diki~ 
yurdunden bu sene 28 bayan mezun olmu~ ve diplomalar1 dag1trlm1~t1r. 
Resimde bu sene mezun olan bayanlar goriiniiyor. 
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benizsizlik icin yegrine dcva bnl ihya eden SIROP DESCHIENS 
En muntahip ctibba tarafllldan tertip edilmi~tir. 1 .IAJlJS 
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Biiyiik manevra Diinkii giire§ miisabakalari 

gec~~~~a~1~L~~1!!~dl Diin 4 galibiyet kazan-
koyde, K1rklareli valisi de Lillebur- d k 3 •• • k b • k 
gazda kar~1lad1lar. Gi.izergfilla d.izilen I gureQJ ay ett1 
binlcrce halk, kumandanlai1m1z1 ha- ' Y 
raretle alk1~lam1~t1r. 

BUYUK KUMANDANLARIN 
iSTiKBALi 

Gcneraller, Albulluda trenden ine
rek otornobillerle Babaeskiye geldiler. 
Alpulluda halk ve amelenin arasmdan 
gecen generaller, kendilerinl kar~Ila
maga gelenleri selamlad1lar. Mare~al 
Fevzl <;akmakla generalleri bilyilk me
rasimle Babaeskide manevra harekAt 
dm!ri general Ekrem kar~1ld1. Babaes
ki ba11tan b~ bayraklarla donabl· 
m1~tir. Halk, ~k candan tezahiiratla 
kumandanlan selamlad1. 
M~re~al Fevzi Qakmak ile maiyetin

deki kumandanlar, karargah ittlhaz 
edilen Babaeski belediye daircsinde 
be~ dak'ika kadar klsa bir istirahat
ten sonra derhal k1taatm tefti~ine <;Ik
tilar. 

J\IAVi VE Kffil\llZI KITAAT 
K1taat mavi ve klrnuzi olarak iki

ye aynlm1~br. Mare~al ilc kumandan
lar gccenin gcg vaktine kadar mavi 
ve klnmz1 kuvvetleri teftl~ ettiler. 

1 
Marc~al Fcvzi <;akmak ve kurnan

danlar kltaatm harkatma ait en kil
!;iik teferriiatla allikadar oluyorlar. 

A~IK ARAZIDE G1ZLENI\1E 
TATBiKAT~ 

Kuvvctlerlmiz kara ve hava hficum
lanna kar~1 a!;ik bir arazide gizlenme 
tatbikati yaptilar. Ortada muazzm 
bir kuvvetten tek ki~ goriinmuyordu. 
Umum1 harptcn sonra son derece in
ki~af eden bu gizlenme tatblkatmm en 
mlikemmel ni.imunesi dlin Babaeski ' 
civannda yapllm1~r. 
Mare~al Fevzi <;akmak mli~ahede

lerlnden ve askerimizin bilhassa glz
lenme tertibatmdan pck memnun ol
mu~ vc takd.ir ctmi~tir. Harckfl.t en 
modem usullerle son derece munta
zam bir ~ekilde ve fevkalade bir disip
lin icinde cereyan etmektedir. 

:MANEVRA DUN GECE BA~LADJ 
Saat tam 24 te biltiin kuvvetlere 

mnnevra cmti verllmi%itir. Harkata 
tayyare filolarJ, bir!;Ok tanklar, zirhh 
otomobiller, hafif ve agir toplar l~ti
mk ediyor. Manevra tam bir muhare
be ~eklinde olacag1 icln k1taata ani e
mirler verilmektedir. Harekat dort be~ 
giin kadar silrecektir. 
~imdi Trakyamn bu par~as1 bilen

mi~ bir si.ingil halindeclir. Askerimizin 
llni emirler kar~ISmda tetik vc son de
rccc mi.ikemmel ve muntazam hareke
ti marc~al Fevzi <;akmagm ve diger I 
kumandanlarm takdirlcrini topla-
maktad1r. . 
Mare~al <;akmak askeri tcftisten 

sonra kumandanlarla beraber ~ledl
ye bahi;esinde yemek yemi~lerdir. 

TAYYARELER :UQUYOR TOP 
SESLERIDUYULUYOR 

~imdi ~u esnada Trakya semalarm
da bir~ok tayyareler ugmakta, top ve 
rnitralyoz sesleri i~itilmektedir. Aske
ri kuvvetlerimizin azameti hallo ~ok 
tatlI bir heyecan ii;inde birakmakta
dir. Manevralardan sonra yapllacak 
muazzam gegit resrninde bal?vekil ve 
milli mildafaa vek11inin de hazir bulu
nacaklari soylenmektedir. 

Buradaki manevralar, en modern 
ordularm mane\lralarma ni.imune o
Iacak kadar giizel cereyan etmektedir. 

Yann bir taarruza ka~ mildafaa 
hareketi yap1lacaktir. 

KARARGAIITA IIU1\1lHALt 
FAALiYET 

Babaeski 8 (Manevralan takib igin 
Trakya.ya glden muhan·lrimizden) -
.Karargah ittihaz edilen Babaeski bc
lediye dairesinde hummah bir faaliyct 
goze garp1yordu. Tclefonla ctraftan 
gclen mal'C1mat not ediliyor, cmirler 
veriliyordu. Mar~al Fevzi <;akmak, 
Or eneral Fahreddin ve bir ~ok gene
rQ.ller geceyansmdan gok sonraya ka
dar telefon makinesi ba~dan aynl
mad1lar. HarekatI adlm ad1m takib 
ettiter. Sabaha kadar Babaeski ufuk
larmda tayyareler dol~ti. 

SOV ARt l\lUHAREBESt 
Sabahleyin K1rklareli - Babaeski is

tikam ,inde nuithi~ bir silvari muha· 
rcbesl ba~Iad1. Harekat muharebeden 
katiyyen farh"S1zdir. Ta~ajpl civannda 
piyadc kuvvetleri derhal bir muhare
beyc tutu~tular. Askerimtz hakiki bir 
muharebedc imi~ gibi hareket ediyor 

Basketbol tak1m1m1z !?iii tak1m1na 16 - 30 
yenildi; Norvec, Almanyay1 2 - o yendi 

Berlin 7 (Ak~) - Grekorumen 
giirc~lere bugi.in sabah vc ak~m dc
vam edll~, giir~Ierimiz, 3 mag
Jubiyete kar~ 4 galibiyet kazannur 
lardir. Tafsilat ~dur: 

56 kiloda kii!;ilk Hiiseyin, <;ekoslo
vakla giire~ti. ilk on dakikada Hiise
yin raklbine nazaran daha iyi giire~ 
tigi iQin ilk devre berabere sayildl. 

ikinci devrede Hilseyin, daha iyi 
gilre~igl haldc hakem heyeti kendi
sini puvan hesabilc m::i.glup sayd1 ve 
bu suretle tasfiyeye ugradL 
. 61 kiloda Y~ar, Japonla kar~1la~t1. 
Ilk on dakika berabere bitti. Fakat 
Ya~r 13 iincil dakika 45 inci saniye
de Japonun s1rtm1 yere yap1~titd1 vc 
¢ddetli alkl~and.l. Y~ar ~imdiye ka
dar kazandigi iki galibiyeti hep tu~la 
kazand1gmdan hi~ bir !ena puvam 
yoktur. 

66 kiloda Saim, ge~en y1l Balkan 
~ampiyonasmda tu~la yenildigi Ro
manyal1 Burluvan ile giire~ti. Dk on 
dakika ayakta vc berabere bitti. ikin
ci devre de neticesiz ge~ti. Hakem he
yeti Saimi say1 · he~abile maglup ad
detti. Saimin 3 f ena puvam vardl. 

72 kiloda Nuri Yunanl1 Zaharyayla 
kar~l~ti. Mtisabaka heyecanl1 oldu. 
Hig Wr taraf bir oyun yapamami~1r. 
Fnkat Nuri daha ustiln gilre~tiginden 
puvan besabile galib addedildl. Nuri
nin 3 fcna puvam var. 

79 kiloda Adnanla isvecU g~e~ti. 
Gi.ire~ b~ar ~lamaz isvecli Adnam, 
rnU.5kiil vaziyetlere soktu. Adnan 
koplii kurmak suretile kurtulabildi. 
Fakat sonunda Adnarun sirtJ. yere gel
di ve biri tu~la olmak iizere iki mag
lUbiyeti ')lc!ugundan tasfiyeye ugrad1. 

87 kiloa.a koca Mustafa Cekoslovak 
~mpiyonile kar~a~ti. ilk devre ayak
ta. gc!,;ti. 

ikinci devrede Mustafa ~ekoslovak· 
yall Saltoya altma alarak puvan ka
Zmldl ve sayi hesabile galib geldi. 
Mustafanm 2 fena puvam "·ar. 

Son mtisabaka Qoban Mehmed ile 
Danimarka ~piyonu Larpen ara
smda yap1ldl. Danimarkall iri yan bir 

~ 

Vekaletlerin 
Resmi 
Dairelerin 
Nazar1dikkatine 

Maarl! cemiyeti, resmt ilanlarm 
nc~rine tavassut i~in, Heyeti Veki
leden aldlg1 kararda aynen: « .. .ilfm
lann nefrt hie bir suretle teahhi.irc 
ugramamak ve hazinece bu tarzda 
verilen ilanlardan daha fazla iicret 
itasma mecbur kalmmrunak ve 
istenildigi zaman bu ~ekilde ilan 
vermck _,ikkina nihayet vermck .. .> 

~artlanm iizerine alm1~ur. 

~u hale gore ilanlar1n1 
gazetemizde ne§rettir -

mek ve taahhura ugratma
mak isteyen resmi daire
ler bu ilanlann1 miinha
siran "Resmi ilanlar tiirk 
limtet ~irketi ,, ne gon
dermelidirler. 

~irketin adresi: istanbulda An
kara caddesi, Karamanzade ham 
u~uncu kat. 

Tclef on: 20960 

vc ~ok muvaffak oluyorlar. 
Hava kuvvetleri geceyar1smdanberi 

miitemadiycn ~al1~1yorlar. :Mare~l 

Fevzi <;akmak ve diger kumandanla
nn hepsi mane\ ra sahasmda hazir 
bulunarak harckat1 adlm ad1m takib 
edlyorlar. 

llikmct Feridun Es 

adamdlr. <;oban, oyun ba§lar ba~la
maz, Danimarkahyi mlndcrin di~ 
savurduktan sonra ucilncil dakika 50 
inci saniyede altma alarak s1rtuu 
yere getirdi. Qobamn 2 f ena puvaru 
var. 

Basketbolde 16 - 30 
maglup olduk 

Berlin 7 (Ak~am) - Milli basket
bol tak1m1m1z, bugiin $ili tak1mile 
kar~la~1. 

Tak1m1m1z, ~eref 1 RJ.za, Pan go, Ha
bib. Sadri ve Sakal:lktan milte~ekkil 
bulunuyordu. Ma(; yagmur altmda 
ba~ad1. ilk dakikalar, hakimiyctimiz 
altmda gec;ti ve bu hakimfyet dakikn
lanm1z esnasmda 2 sayi da yaptlk. Fa
kat biraz sonra ~ili t.lk1rm hakimiye
tl ele nlarak beraberligi temin ettik
ten sonra say1 adedini de artt1rd1 ve 
ilk ~evreyi 15 - 5 galib vaziyctte bitir
di. Ikinci devredc takJ.m1m1z, bir ara
llk panige ugrad1. Taklm k .. ptam, ar
kad~lanndaki ~~kmI1gi gldermek 
i~jn Taymavut fstedi ve bu f as1ladan 
istifade ederek Sakalagm yerine ~ere
fi koydu. Bu tadil tesirlni derhal gos
terdi. Qilnkil oyun bitlnceye kadar 
blzlmkiler 11 sayi yapbklan halde f?i
lililer ancak 4 sayi yapabildiler ve ma
~1 30 - 16 kazandllar. 

NORVEQ 2 • Almanya 0 
1TALYA 8 - JAPONYA 0 

Berlin 7 (Ak~am) - Bugun Norvec 
Almanya ve Japonya - italya milll 
futbol talmnlan kar~l~lar. 

Almanya - Norv~ macmda ilk dcv
re Norvec;lilerin daha hakim oynama
lanna ragmen sl!ir Sifll'a bitti. 

Fakat iklnci devrede tarn bir hfl.kl
miyct tesis eden Norvecliler yirmincl 
dakikada birinci, oyunun bitmeslne 
dogru da ikinci golii atarak Alman
yayi 2 - O yendiler. italya milli talonu 
da Japonlan 8 - O yenmi~tir. 
MiLLi T.AKil\111\IJZIN DONU~ 1\IA~I 

Berlin 7 - Milli taklmnmz berlin 
donil~nde Boyten ~ehrinde kalarak 
o ~ehrJn muhtclitile blr mag yapaca.k
tir. 

Kavun i~in tenzilath tarife 
isteniyor 

~ark demlryollan kumpanyasmm 
Trakyadan gclen karpuzlara aid ten
zilatl1 tarifeslnln kavuna da ~mill 

icin diln Naf1a vekaleti tarafmdan 
kumpanyaya tebligat yap1~trr. 

San Fransiskoda Oldilrillen 

Polis MudUru 

Garibeler diyan dedigimiz ~ Am&
rikada, lhele son zamanlarda gordiigii
milz, i~ittigi.miz acayip vak.alar o ka
dar ~ogald1, hem o kadar fecaat kes
l>etti kt insamn oraya garibeler diyan 
diyecegine arhk !acialar memleketi 
diyecegi geliyor: 

Bankalar1 basan ~~t ~it ~eteler 
~kb .. Yolcia giden otolan cerlrip ~lu
gu ~ocugu daglara kaldlran kluklular 
tiircdi. Adam Oldiirilp de izlerini kay
bedenler ~ogald1. Bunlan tutmaya, 
yakalamaya ~ Amcrika polisle
rl bir yandan ugr~ dursun, Londra
nm yinni senclik polis mildilril de 
eski bir cinayctin faille.rlni ara~t.Ir

mak uzere San F.tansiskoya gitti. Bir 
mtiddet sonra orada kendisinc bir zi
yafet verdiler. Fakat bu ziyafette de 
onu esrarengiz bir surette Oldilriivcr
diler. 

Amerika polisleli k::i.tilleri tutmak 
i~in faaliyete koyuldu.. Bunun 1~ 
~ok ugra~tilar, katilleri aradllar, bu
lamad1lar. Nihayet onlan gtizcl, gene 
hukukcu bir kadm a~k maceralarile 
kan~k bir ~klldc ortaya ~1kard1. 
(Bu perdenin arkasmda) sakh duran 
bu macerayi lezzetlc okuyunuz, hakt
katten almm1~ bu kadar giizel ve bQ
yti.k bir polis romamm her zaman bu
lamazs1ruz. 
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' BAf;CILIK: j----
Bugunlerde baglarda yap1lacak muhim i~ler 

/ Bag sahipleri ve bagcllann dikkat 
gozlerine: 

Bu sene, mevsim ~ok yag1~h ve 
gayri tabii bir ~kilde ge~mi~ ve ge~
mektedir. Bu hal, baglanmzm, ge
rek bu sene ve gerek gelecek sene, 
mahsuliin az11g1 -ve baglarm hasta
hklardan harabiyeti balommdan, fe
na vaziyetler ihdas etmek ihtimali 
vardlr. Binaenaleyh, biraz masrafll 
olsa bile, a~ag1daki hususatm ihmal 
edilmemesini ~ddetle tavsiye ederiz: 

1 - Baglarda mahsulii ispori veya 
mantari hastallklardan kurtarmak 

l<;in kilkiirtlemeye, Bordo bulamas1 ~ek
linde goz t~1lamaya devam etmek 
zaruridir. 

Goz ~1lamayi yiizde bir nisbetin
de tekrar etmek kafidir. iia<;lamay1 
lhmal edenler, melidyo ve kiilleme
nin seyri dolayisile baglanmn bila
hare biisbiitiin kuruyup mavolacak
Ianru hatJ.rdan ~1karmamak Ia.zim
dlr. 

lan, salkunlarda taneleri delik de~ik 
eden Odenus h~eresine kar~1 10 kilo 
kiikiirte bir kilo toz halinde naftalin 
ka~tmlarak \rerilmesi ((Ok faydahdlr. 

4 - Salkunlarda, riitubet tesirile 
bozulan <;tiriik ve s1k hastalikll tane
ler sivri UC(lu makaslarla aylklan
mahdlr. 

Ayiklanmazlarsa bunlar tizerinde
ki mantari hastallklann isporlan C(O
gahr ve gelecek sene de seyrini ta
kip ederek fazlala~ir, bir kat daha 
tahribat yaparlar. 

Karanllkta b1rakacak derecede bii
yilmii~ koltuklan ve fazla boy atan 
toruklan koparmak lazimdlr. 

Bu sene dikilen genct baglara gelin
ce: Fazla rtitubet dolayisile kalem
den salan ~ii ve koklerin hemen 
ayiklanmas1 Iazundir. Bogazlan ge
ni~, ctanakvari a-;1larak, beherine bir 
gaz tenekesi hayvan f1~kIS1 ~erbet ola
rak verildigi takdirde asmalann in
ki~f ve taazztivleri arttmlm1~ ve 
gelecek seneye mahsule yatmlm1~ 

2 - Asmalann salklm ve tanele- olur . Hayvan fi~klsI bulunm1yan 
rinde ((Ok tahribat yapan ki.illeme yerlerde (Nitrat de sut) bir -;orba ka-
hastallg1 da, havalarm ratip gitmesi ~1g1 dolusu bir gaz tenekesi suda 
yiizi.inden -;ogalmaktadlr. Zaten kill- eriterek bundan beher asmaya bir te-
lemenin en fena ~ekli, bu aylarda, ta- nekc dolusu vermek faydahdlr. 
neler i.izerinde gori.ilen halidir, <;tin- Bu y1l, yeni dikilen asma fidanla-
kii, killleme tesirile baglarda silkme n uzerinde ye~il budama, kol tuk ve 
hadisesi de b~lar ve ayni zamanda u<; almak gibi budamalarm yapllma-
tanelerin <;ihiimesine de sebebiyet mast, kendi hallerinc birak1larak bti-
verir. Binaenaleyh, buna kar~1 da her yi.iti.ilmesi daha iyidir. Bunlan, he-
sene normal bir ~ekilde atilan kti- reklere baghyarak biiyi.itmeyi tercih 
kiirtten, bu sene, daha fazla vermek, etmek daha dogrudur. 
zarureti vard1r. 6 - Baglarda s1k s1k yagmur do-

3 - Gene havalarm yagmurlu git- layisile, ~u gtinlerde son ~apayi ihmal 
nesi dolayisile bir kat daha ~oga- etmemek laz1md1r. 

OKUYUCULARl1'UZIN SORDUKLARINA CEV APLARIMIZ: 

Portakal ve Limonlardaki Chrysomphalus 
ha~arelerile nas1I macadele edllir ? 

izmit, mutekait bin~~l ismail: 
Mektubunuzla gonderdiginiz limon, 
port.aka! yapraklan iizerindeki h8¥
reler Chrysomphalus h~eresidir. Ya
nm kanat• slrufmdan, ~k' ktiiilk, 
san '·c:1kli ti.zed klrm1Zimtrak bir ka
buk ile ortilltidtir. 

Salgm bir ~ekilde, limon ve por
takal yapraklarrm kaplayarak sula
nru emer, pek muzir bir ha~eredir. 
Mucadelesi, maalese!, biide pek zor
dur. Yalruz, buna kar~1, polistilfilr de
nilen ilac1 yapraklar iizerine puskiirt
mek suretile h~ereleri oldtirmek ka
bildir. 

;I>olisiilftiriin tertibi: 
Somnil~ kire~le hazirlanacagma gO

re; 2,5 kilo sonmti~ kire~, 2 kilo kii
ktirt, 10 litre su. 
Sonme~ kirec;le hazrrlandlgma 

gore: 

DLONCEYE 

I 1 kilo sonmem~ kire((, 2 kilo elen
mi~ kilktirt, 13 litre sudur. 

Mecmu suyun 1/ 3 ii bir kap veya 
gaz tenekesi j<;erisine konur, bunun 
• t r! • • • 111 ',J 
ic;ensme kire<; llave olunur. Ocak 
yalohp kire~li su galeyan haline ge
tirilir, kaynamaya ba~lar ba~lamaz 

iizerine kiiktirt konur ve kiikiirt ta
mamen bi ttikten sonra· galeyana da
ha 45 - 60 dakika devam edilir. Ba
dehti uzun mi.iddet lialHe terk edilen 
polisillfi.ir farkl iki tabakaya ayrihr. 
i~e yarayacak olan kisun, ilsttekl 
berrak portakali renkte olan kisnndtr. 
Suzmek ~ayan1 tavsiye degildir. <;iin
kti ((Ok killfetli bir i~tir. i~bu berrak 
mayiin kl~m 15 - 20 kilosu, yazm 
4 - 8 veya 5 - 9 kilosu 100 kilo tatll 
su veya deniz suyuna kan~tmlrr ve 
mtiteakiben bu suretle elde edilen 
mahlfil. tulumbalara konularak agac;
lar iizerine serpilir, polverize edilir. 

KA DARI •. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

~ 

- Aman harumef~ndi! .. 
- Muhakkak oyle Bedri bey!.. Ben 

iyi anladlm ki bir erkegi alakadar 
edecek kadar kuvvetli degiliml .. Ne 
yapsm! .. Belki t~an heyecamm ooy
lelikle sondiirmek istiyor ... 

' - Harumefendi, artlk kocaruzm 
y~mda,. benim ya~mda insanlar ic;in 
ta~n heyecanlardan bahsetmek bir 
az gilliinct olur. Bizler heyecarumizla 
degil, kafam1zla ya~anz artik! .. Heye
can, kan1 damarlarma s1gnnyan yir
mf y~n hakkldlrt .. 
• - 0 halde? 

' 

- Kocamz fena yap1yor ... 
- Gene benim dedigim <;1klyor oy· 

le ise! .. Demek ki kocam1 bu ya~ta bl· 
le alakadar edemiyorum! .. 

- Hayir! .. Yanll~ dii~iinuyorsunuz. 
Bence bu, bir degi~tirme arzusu, bir 
lurslzllk zevkini tatma ihtiyac1dlr! .. 
Kl~aruzi alakadar etmemenize imkan 
yok!.. Tabiat size bol, bol istediginizi 
vermi~! .. Giizelsiniz, heyecanhsrmz, 
f~lisinizl .. Kocan1z gene slzindir. DO
ntip dol~1p f!ene size gelecektlr ..• 

.. Tefrika No : 36 ___ ,,, 

Korkmaym! .• 
- Kadmlann komplimandan ho~

landlg1ru siz bile ogren~siniz ! .• 
- Ben bile! .. Fakat bu cbile> ni~in 

harumef endi? 
- Qiinkii siz, hi<; bir kadlna ehem

miyet vermezsiniz de onun i<;in! .. 
:-- Aman harumefendi, beni oyle fe

na taruyorsunuz ki, korktum dogru· 
su!.. 

- Korkmayin! .. Bu korkulacak bir 
tabiat degil kil .. Kadlnlar, daha ~ok 
magrur erkeklerden ho~lamrlar ... 

- Hammefendi! .. 
- Oyle.. oyle! .. Siz bamba~ka in-

sansm1z!.. Hict kimseye benzemiyor4 

sunuz ... Sizinle evlenen kadm diinya
nm en bahtiyar insam olacak! .. 

- Hammef en di, iltifatlanmzm al
tmda eziliyorum ... 

Kadln, i<;i i~lldlyan gozlerini, erke
gin gozlerinden ayirm1yor... Sa«;:lan 
dalga dalga onun yi.iziine golge olu
yor ... 

- iltifat diye soylemiyorum Bedl·i 
bey! .. Milkemmel bir adamSllUZ siz! .. 

~i~EK: 

Kanalar 
Bu aylarda giizel, iri ve goste~li 
~i~ekler a~ak, bah~elerinizi silsleyen 

~i~eklerden 

Yapraklarmm, 
ye¢1 ve ~arap 
klrm1zis1 rengin
de, bi.iyi.ik ve ge
ni~ olmas1, c;i
<;eklerinin muh
telif renkte bu
lunmas1 hasebi
le, kanala:\' cid
den <;ok makbul 
~i~eklerdendir. 

Kanalar; so
ganlan veya yum
rularile yeti~tirilir. Qi<;eklerinin renk
leri ekseriyetle kan klmuzis1 ren
gindedir. Maamafih san, beyaz, gill 
renginde olan kanalar da vardir. 

Kanalar, ((Ok eski maruf 9i<;ekler
dendir. Bu aylarda <;i<;ek a~arlar, hat
ta ey!Ul nihayetine kadar <;i<;ek .a~an 
cinsleri de vardir. 

Kanalar, bol gtibrelenmi~, iyi ha
zirlanm1/?, gi.ine~li bah<;e parsellerine 
dikilir. Riizgarlardan ho~lanmazlar. 

,. ' 

Kana yumrulan, nisan veya ma
yis aylarmda btiyi.ik saksllara veya' 
tahta f1<;1lara ve yahut ta bah-;enin 
gi.ine~li parsellerine dikilirler. 

Bu aylarda c;ic;ek a<;an kanalar, c;i
~eklerini dokttikten sonra, eyliil veya 
te~1inievvele dogru, c;i-;ek saplann
dan yirmi santimetre yukarismdan 
kesilir ve yumrular, oldugu gibi, top
ragile beraber 91kanllr, 1-;eriye mu
hafazall yerlere alm1r ve 8 - 10 de
recei hararette bulunan bir mahal
de, kl~m muhafaza edilir. 

Ertesi sene, ~ubat veya martta, kl~l 
muhafazah yerlerde ge~irmi~ bulunan 
yumrular, birbirlerinden aynlarak 
kumla kan~ bah~e toprag1 lle do
lu saksJlarda <;imlendirilir ve bade
hi.i bahc;elerde, bunlara tahsis olunan 
mahallere di]rjlir. 

Teksirleii: Yalllarmdari ctlkan kii-
9\ik yumrtilariledir. Yeni · cinsler el
de etmek matlup ise; o vakit te to
humlarile teksire muracaat edilir. 
Maamafih tohum ile teksir biraz mti~
kill olmakla beraber yap1labilir. To
hum kapsulleri yuvarlaktir. T:tpkl bir 
tespih tanesine benzer, onun i~in ka
nalara lisamm1zda tespih c;i~egi den
mi~tir. Tohum kapsull.erini sararmak 
iizere iken toplamak lazundlr. Aksi 
takdirde ac;llarak yere dokilltirler. 

Kanalann nevileri pek C(Oktur. Kir
m1z1 -;ic;ek a~an yapraklan ye~il olan 
Riche Poiton, Cartesius) cinsi ile sa
n ~iGek ac;an (Consul Dellnayel, Li
na Dancher) cinsleri, keza beyaz 
<;i<;ek a~an (Canna indica) nevlleri 
pek makbuldiir. 

O sirada miizik susuyor... Duru
yorlar ... Deh~etli bir ehc;ITpma ba~h
yor ... Sa<;lanm riizgara kaptinm~ vi.i
cutleri tun~ renkli delikanlllar klya
met kopanyorlar ... 

0

Mtizik yeniden 
ba~byor ... Yeniden i~lklar saniiyor ve 
ycniden golgeler birbirlerine sarllarak 
donmege ba~hyorlar ... Tabiatile onlar 
da doniiyorlar ... 

- Bedri bey, bakm, bakm, kocam 
i~i az1tt1! .. . 

Bedri bakiyor ... Herif elinde tuttu
gu til<;ilk bir kagJ.dl klza gostererek 
atacagiru i~ret ediyor ... 

- Kocaruz ~ok fena yap1yor ham
. mefendil .. 

- Arna tuhaf degil mi? Sactlan 
beyazlanmaga ba~hyan erkekler, dai

. ma boyle kti<;ilk klzlara musallat olu
yorlar!.. 

- Garib ve pis bir huy herhalde bu 
harumefendi! .. 

- Klzlarda da hatta oyle! .. Ben kac; 
tane yirmi y~mda ~ocuk tamyorum 
ki; klrklm ge~mi~ erkeklere tutulmu~, 
senelerce 1zt1rab ~ekmi~lerdir. 

- Bendeniz, buna inanamam efen
dim ... 

Soziinii tamaml1yamadl, arkasm
dan gelen, titrek bir golge, birdenbire 
kendi gOlgesine kan~tI. ~n, taze, ~uh 
bir ses! .. 

- Bonsuvar Bedri bey! .. 
Bedri, heyecanla ba.pm ~evirdi ve 
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l\.IEYV ACILIK: 

Goz veya yaprak a~1s1 

Bu aylarda, bir senelik yabani meyva fidanlanna, durgw1. goz a~m 
nasll yap1Ixr? 

Bahctelerinizde bulunan, <;ekirdek
ten yeti~tirilmi~, bir senelik yabani 
meyva fidanlanm a~1 ve terbiye sa
yesinde meyvalandmnak, onlara is
tediginiz ~ekli vermek kabildir. 

Yabani fidanlar a~llanmaz ve ter
biye edilmezlerse, meyva vermedikle
ri gibi istenilen ~ekli de alamazlar. 

Yabani gen<; fidanlan ehlile~tirmek 
maksadile, yapllan a~1ya goz a~1s1 de
riz. iki tilrlil goz a{iISl vardir. · 

1 - Stirgiin goz a~1s1, 2 - Durgun 
goz a~is1dlr. Eger a~1, tarif edecegimiz 
~ekilde, ilkbaharda yap1hrsa, buna 
stirgi.in goz a~is1 deriz; a~1lanan goz 
ayni senede surer. Eger a~1 agustos 
bidayetinde, eylUl nihayetine kadar 
yapllirsa, buna da durgun goz a.!?l
s1 denir ki: :Bu takdirde a{illanan goz 
tutar, ancak ertesi sene ilkbaharm
da, agac;lara su ytirtidiigu vakit su
rer. Ekseriyetle, yabani meyva fidan
lanna tatbik olunan a~1, durgun goz 
~1s1dlr. 

A~1lamada baz1 mill1im ~artlar: 

1 - Bir seneden fazla y~ll fidan
lara, gene; fidanlardan daha evvel ~1 
yap11Ir. 

2 - Bazi meyva fidanlarmda nesg 
faaliyeti nazan itibara almarak a~1-
lamada ~ll; sira takip edilir. Elik, ar
mut, elma, ayva, zerdali, kiraz 
gibiler s1ra ile ~1lan1rlar. 

3 -: Yabani fidanlarm, a~1lanacak 
bir halde olup olmadlklan muayene 
edilir. A~llanacak mahal, <;akl ile ke
sildigi, yank yap1ldlg1 vakit, kabugun 
odun klsmmdan kolayhkla ayrtlmas1 
ve i<;erisinin nemli bulunmas1 ~arttir. 

· digimiz izahatm aynidir. Tekranndan 
sarf1 nazar ettik; onlara, yukandan, 
meyva fidanlanna ise, bogazdan a~1 
vurulur. Yabani fidanlar bogazdan 
7 - 8 santimetre yukansmdan, fida
nm diiz ve piiri.izsiiz yerinden, a~tla
mr. Burada T ~eklinde bir yank ya
p1larak kabuk aynl1r ve goz bunun 
ic;erisine konarak, evvelce tarif etti
gimiz ~ekilde baglamr. 

Durgun goz ~lSlnda kullanacagi
mz gozler nas1l intihap edilir ve nasll 
kalemlerden aynllrlar?. 

Yaprak ve ya goz al?1larmda kulla
mlacak gozler, ehli, a~ll1 ana~lann 

ge<;en seneki stirgiin dallarmdan al.1-

nIT. Goz clmacak kalem ne 
pek ince ve ne de pek kalm olma
mahdlr. Orta kalmhkta bir si.ir
gi.in daima tercih edilmelidir. 
Kalemlerin yaprak koltuklanndald 
kabarc1klann iyi te~ekkiil etmi~ bu
lunmasma dikkat etmelidir. A~1 i<;in 
intihap olunan gozler, stirgtin dalla-
nn, kalemlerin ortalannda bulunan 
gozlerdir. Kalemin u~ tarafmdakl 

gozlerle alt tarafmdaki gozler 
kesilerek abhr. Kalemlerdeki yaprakia. 
rm sap1 kalemden bir santimetre ka-
dar biralolarak kesilir. 

Gozleri kalemlerden nasll ayirmal1· 
dlr?. Bunu gelecek haftaki yazim1za 
brraklyorum. 

AK$ A M' 1n 
Ziraat mutehass1s1 

arilerimizin suallerine cevap verecek 
, 

Bu soyledigim hususat1 kolayl~tir
mak ma~sadile, fidanlara a~Iamaz- • 
dan 8 - 10 giin evvel, bolca bir su ve
rilmesi faydahdll'. 

(AK.SAM) m ziraat mi.itehaaa1s1 
her nevi ziraat bahislerine dair aoru• 
lacak suallere cevap vermeye ha
z1rdir . 

Gonderilecek mektuplann iizeri
ne (<;ifc;iye mahsus} kelimesinin 
ilavesi laz1mdir. 

4 - A~Jlanacak ye1in, o mahallin 
en sert esen ruzgarlanna kar~1 olan 
noktasmdan yap1lmas1; ~mm tut· 
mas1 bakimmdan faydahdlr. 

5 - ~mm devam edecegi mi.iddet 
zarfmda a~tlanacak fidamn yan dal
larmm u~Jarmdan bir mikdar bu
danmahdlr ki: Nesg faaliyeti biraz 
dursun ve yap1lacak ~1 da kolayllk
la tutsun. 

Yukandaki ~artlar dahilinde tebiye 
maktalarmda bulunan yabani mey
va fidanlanm nas1l a~1lamal1yiz?. 

Yaptlacak ameliyat, tipk1 20 hazl-

~evirmesi ile beraber gayriihtiyari ol
dugu yerde kalmas1 bir oldu. 

- Sen, burada ha, Nesrin hamm! .. 
K1z, giiltiyor. Kti~i.iciik, esmer agz1-

m ~er~eveleyen dudaklan k1pklrm1zi. .. 
Kahve renkli gozleri i~Il I~Il parllyor ... 
Elini, dansettigi delikanlmm omuzun
dan alarak, Bedriye dogru uzatiyor ... 
Bir irmagm akl~1 kadar heyecanll ve 
temiz bir ses I .. 

- Hayret mi ettiniz, Bedri bey, 
dans ettigime! .. 

Bedri; bu uzanan, kiit;iik, esmer eli, 
avu<;Iarmm i~inde Siklyor ..• 

- Ayagmdaki yara? 
- Ge«;:ti! .. 
- Ge~ti mi? 
- Ge~ti ya!.. 
- Hi<; bir ~eyin kalmad1 m1 ~imdi? 
- Hayir, hi~ bir ~eyim kalmadi. .. 
Bedri, ahk ahk, klzin tarall sai;lan

na, ba~tan a~gi kadar butiin viicu
diin ii kap1yan beyaz elbisesine, c;orap
larma, iskarpinine baklyor... J{Iz gti
liiyor... Di~lelinin g0Igele1ini, klrnn
z1 dudaklannm i.izerinde parlatarak 
<;apkln ~apkm giiltiyor ... 

- Nii;in bana oyle hayretle bakl
yorsunuz? 

- Bu ak~am, ne kadar ag1r ba~ll 
olm~, ne kadar btiytimii~siin sen! .. 
Adeta tamyanuyacakbml .. 

Avukatm karis1, hayretlet i~inde ..• 
Birdenbire bo~luga brrakllan bir para-

Okuvuculanm1z hoer hafoa. bu aii
tunlarda ziraate ait mi.iteaddit ya
z1lar okuyacaklar ve miitehass1S1ml• ·. 
za sorduklan meselelerin cevapla· 
rm1 bulaoa.ldardir. 

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

~lit yolcusu gibi kollan ac;1kta ka~, 
oyle duruyor ... Gozlerinde manall bir 
bak1~ ... Dudaklanm bi.ikilyor ... Buru .. 
~uk bir ses ... 

- Kii<;i.ikler, ~abuk bi.iyuyor degil 
mi Bedri beyefendi! .. 

Bedri, kendini toplamaga ~al1~1yor. 
Derhal dontiyor ... 

- Affedersiniz, hammef en di; bir· 
denbire ... 

- $a~rdrmz degil mi? 
- Hayir; yani yarall idi de!.. 
- Yarall nuydl? 
- Evet!.. " 
- Ya; yaraSI neresindey.di acaba? 
Nesrin, hemen atihyor .. kahve renk

li gozlerinin l~inde; c;apkln, mmah 
panltllar! .. :, 

- Herhalde kalbinden degildi ha .. 
mmefendi; merak buyurmayin aya• 
gmdan! .. 

- Fakat! .. Kiz1m! .. 
Bedri, araya giriyor ... 
- Harumefendi; size bu kil~tik do&. 

tumu tam~tiray1m! .. Nesrin hamm; 
ele avuca s1gm1yan ha~n. bir tiniver~ 
siteli! .. Avukat olacak! .. .. 

Sonra Nesrine doniiyor ... 
- Cemile ihsan hammefendi! .. i 
Kiz; dizlcrini bilkerek, kti~ilk bir re-i 

verans yap1yor. Gozlerinin i~inde, ay• 
lll ~apkln, manall pantilar! .. 

- Mti~rref oldum efendim! .. 
(Arkas1 var) 

I 
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Miilagim pehlivanla 1 saat 

"<;oban Mehmed teklif ederse derhal 
kendisile serbest giire§e haz1r1m •• ,, 

.. Dinarl1 bugUn geyen senekinden iki 
misli kuvvetlidir: Qobanla kar!?1la!?1rsa .. ,, 

tstanbulda zaman zaman alevle- '~ 
nen bir merak vardlr: Giire~ mera-
k:l.. •• Bir vakitler neydi o c.Qoban mi? 
Dinarh nu?> merakl ... 
~imdi Cim Londosun istanbul se

yahati uzerine bu merak gene aldl, 
yiiriidil ... 

Bu arada gene birbirlerine sorar.Jar. 
- Acaba Cim Londosu yenecek 

kimse bulunacak m1? ... 
Dun istanbula heniiz gelen Milla· 

yim pchlivam buldum. S1caktan bu
nalm1~ bir haldeydi. Ceketini ~lkar
m1~1 gomlekle geziyordu .. sel8.mla~tik. 
Sordum: 

- Pehlivan Cim Londosla Dinarll 
kar~Il~acaknu~ .. ne dersin? Dinarll 
yenebilir mi?... Bir tahmin yapsana .. 

- Bu bizim pehlivanhkta hi~ bir 
~y belli olmaz... insan yener de ye
nilir de.. kim fazla ~al1~1rsa galibiyet 
onundur. 

Yalmz ~unu da unutmayuuz ki Dl
narll ge~en seneki gibi degildir. Kuv
veti ve gilre~ kabiliyeti gec;en sene
ye nazaran iki misli artm~tir. 

Bugtin Dinarh c;ok iyi pehlivandlr. 
idmanlanm ben yaptirdlgrm ic;in bi· 
liyorum. Cim Londosla Atinada kar
~l~t1g1 zaman ilk 45 dakikada ta
mamile galipti. 45 dakikada Cim 
Londosu tamamile yemni~ti. Sonra 
nas1l oldu bilmem .. maghip addt'dildi .• 

Bugtinkii tahminim ~: Dinarll
nm yiizde 40 galip gelmesi, ytizde 
altm1~ ta maglup olmas1 ihtimali 
vard1r. 

Fakat c;ok c;al1~Irsa Cim Londosu 
yenebilir ... 

- Bu Cim Londosun nesi .'evkl!~ 
de ... 

- Her ~eyi.. hem kuvveti, hem oyu
nu, hem de tahammlil kablliyeti .. 

- Kcndisl tcktar diinya ~piy~ 
nu olabilir int? · · 

- Qal1~irsa olur ... 
- Acaba bu sene Dinarh ile <;o-

ban kar~Iltl¥a ne gibi bir netice el
de eder? 

- Gec;en sene Qoban, Dinar11yi te
reddiitsilz yenebilirdi. !Akin diyorum 
size.. bu sene Dinarll eski Dinarlt 
degildir. Bu sene kar~I1~rrlarsa Co
ban ic;in ehcmmiyetli bir tehlike ola
bilir .. 

- Siz nic;in Qobanla kar~J.1a~
yorsunuz?. 

MOLA.YIM PEHLiVAN 

yer yti.zfulde gezip gormedigim yer 
kalmadl. 

Bende ne melqep var, ne 6y!e derin 
1kuma yazma.. eger pehllvan ol
masaydrm. Qoban olacalrtun. Halbuld 
bugiin ben Amerikayi gezdim, Kana
dayi gezdim, Fransay1, Almanyayi, 
Polonyayi, Avusturyayi, Macaristaru, 
Bulgaristaru, Romanyayi hep kart~ ka
n~ dol~tun. c;ok memnunum mes
le~imden ... 

- Gezdigin yerlerde en ~ok nere
leri begendin .. 

- Avrupada en iyi kasaba Ber
lin .. Amerikada temiz kasaba V~g
ton, Nev York, ~go .• 

- Hi~ yenlldln mi. 

- Pehlivanhkta kim cyenilme
dim> derse bil ki yalandlr ... Yeryii
zililde yenilmemi~ pehlivan yoktur .. 

- Eski bir profesyonelsin, 0'.1. i~ten 
c;ok para kazandm nu?. 

- 10 sene evvel Amerikaya giden 
pehlivanlar c;ok kazand1lar. Lakin 
benim ne kadar kazanE11guru soyle
mem .. bir ti.iccar, bir pehlivan katiyen 
kazam;Ianm soylemezler ... 

- S1caklann ktivvet uzerine tesiri 
var m1d1r?. 

- Tabil vardlr.. insan bir kere ye
mekten kesilir.. sonra c;ok su ic;er .. 
su insam gev~etir.. baloruz.. Dinarl1 
Atinanm o muthi~ s1caklannda bir 
kac; kilo kaybetmeseydi, vticudu mii
teesir olmasayd1 daha c;ok iyi bir ne
tice alabilirdi. 

- Burada kadmlar arasmda boks 
ve giire~ pek ragbette imi~.. siz nc 
dersiniz? Kadlnlar iyi boksor vc peh
livan olabilir mi?. 

- Katlyen ... Onlar iyi zevce ola
bilirler.. gayet iyi konu~abilirler .. 
cdib cihetinden ustlerine yoktur. 
iyi ata binebllirler .. fakat giire~. boks .• 

Bunlan mtisaadenizle bize biraksm
lar. Hatta harbe bile girmek l:adln 
i~i degildir. 

- Olimpiyauru·dakl maglubiyeti
mize ne dersiniz? .. 

- Pehlivanlarm maghip olmas1-
nm sebebi gayet basittir. Onlan ser
bes giir~e sokmalan ~i berbat etti. 
Hepsi alafranga gtire~e all~War. 
Serbes giire.«? yapmca mahvoldular. 
Yenlldiler. Serbes giire~ler, alafran
ga gilre~ ~¢llkle, operatOrliik gibi 
birbirinden c;ok ayr1 ~evlerdir. Mesela 
Mustafa serbes giir~ten ne anlar? 
!Akin alafrangada bir harikachr. 
Serbes . gtir~eler, ma~lubiyetimizi 

do~rdu ... - B. P. 

lzmirde 3 orta mel<tep a~1hyor 
izmir (Ak§am) - Bu sene izmir 

fehrindeki ilk mekteplerden 1050 er
kek ve 750 loz talebe mezun olmu~

tur. Bu 1800 talebeye yetecek orta 
mektep temini ic;in vilAyet biiy\ik bir 
aIAka ile hazirhk yapmaktachr. Bu 
sene Kar~1yaka, Bornova ve Goztepe
de yeniden ii~ orta mektep ac;Ilacak
tir. Goztepedekl mektep, ya1ruz klz· 
Jara mahsus olacaktir. ihtiyac1 ~lm
diden kar~llamak ic;in ahnan tedbir
ler ~ok yerindedir. Bu sene, izmirde 
orta mektebe giremiyecek tek talebe 
kalnllyacaktll'. 

. 
Sahlle '1 

lspanyadaki ihtililin 
ticaretimize tesiri 

Yumurta ihrac1 durdu. Buna mukabil 
f1nd1klar1m1z1n daha fazla istek 

bulmas1 muhternel 
tspanyada dahili muharebeler de

vam etmektedir. Bu i~in kolay kolay 
bitmiyecegi, daba ziyade uzayacag1 
an1~1lmaktad1r. 

ispanya hadiseleri, TGrkiye piyasa 
ve ihrti.cat ticareti iizerine ne gibi 
tesirler yapmaktadlr. Ve ileride bu 
tesirler ne ~ekil alacakt1r? i:spanya 
dahili kavgalan, bir de bu gorii~le, 
bizi alakadar eden ekonomik mesele
lerin ~ergevesi i~inde tedkik etmek 
lazimdI. 

Ttirkiye - ispanya arasmda i§ ya
pan tacirlerin ve diger al3.kadarla
nn bu hadise etrafmdaki dti~tincele
rini toplayarak, ogrendiklerimizi bir 
terkip haline getirerek a~ag1ya ya
ziyoruz: 

Ttirkiyc - ispanya arasmdaki tlca
ret milnasebetleri, gittik~e inld~af 
ediyordu. Bilbassa Madlid lltikumetl
nin son yaptig1 ticaret anla~mas1, bu 
mtina.sebetleli daha geni~ bir hale so
kacakti. Bu stitunlarda aras1ra yaz
dlg1m1z gibi, ispanya ile ararruzdaki 
ticaret mi.inasebetlerinde yumurta ti
careti birinci safta gelmektedir. 

Son kavgalar yiiziinden, ticaret mii
nasebetleri kesildigi ic;in, yumurta 
ticareti de durmu~tur. Hatta yurnur
ta tacirleri, gonderdikleri mallann 
parasm1 bih: alamam1~lardir. 

Barselondaki soguk hava depola
nndaki yumurtalan htiktimet musa
dere etmi~. ve bedellerini odeyecegine 
dair teminat vermi~tir. 

Yurnurtacllann ispanya hi.ikiirne
tinden alacagi oldugu ic;in, bu tica
retle ugr~anlar, ispanyol hadisele
rini biiyiik bir merakla takip cdi
yorlar .. 

Kendisile gor~tiigiim bir yumur
ta taciri, general Frankonun kazan
mamasm1 temenni etmektedir. Bu 
zat cllyor kl: 

c- iktidar ;mevkiiP.deki J:\~')me
tin isyam basbrmas1m dort gcizle bek
liyoruz. Qiinkii bugtinkli hiikllmet
le aranuzdaki ticaret anl~masmdan 
~ok memnunduk. Ve hiiktimetten 
alacagumz da vardlr. Asiler b~a ge
~erse, her halde ticaretii:nizin ~ekli 
degi~ecek, musadere ..,edilen yumurta
lann bedelleri de bu arada gi.iriiltii
ye gidecektir.> 

ispanyadaki kavgalar, bizi yalmz 
yumurta ticareti ytiziinden alakadar 
etmiyor. 1spanya fmchk ihracatmda 
Tiirklyeye rakip bir memleketti. Bir 

I haftadanberi fmcllk ihracatl sezonu
na girmi~ bulwmyoruz. 

Halbuki Sevil, Valansiya gibi fm
dlk yeti~tiren istilisal mmtakalarmda 
normal vaziyet yoktur. 

Madrid hiikumetinin radyolari bu
ralarda siikunetin devam ettigini. 
Frankonun rady0Jar1 da aksini ilftn 
etmektedir. Fakat ne de olsa ispanya
dakl vatand~ munarebesi ticaret ha
yatmm aradlf;l sukfmeti \Oktan boz. 
mu~tur. 

ispanya, fmd1k ihrac; etmek ir;in 
normal ~eraiti kaybetmi~tir. Bugtin
kii kavgalar devam ettik~e, hi~ bir 
allc1, ispanyadan fmdlk almak i~n 
ticari bir aril~aya cesaret cdemi
yecektir. Bu bak1mdan ispanya en 
miihim ihrac; madd si olan fmd1k ti,. 
caretinde btiyilk oir ziyana ugnya· 
caktlr. Halbuki 935 senesindc is· 
panya 7,350 ton i!;~ 3,307 ton da ka.; 
buklu fmdlk ihrat; etmi~ti .. 

Piyasada fmd1K tacirleri ,ispanya
nm bu vaziyetinl goz onilnde tuta
rak, Tiirkiye mallanna kar~1 daha 
ziyade istek olacagma kanidirler. 

ispanyanm en miihim blr ihrac; 
maddesi de zeytin yag1d1r. istatistik
lere gore, 935 senesinde ispanya 
62,200 ton zeytin yag1 ihra~ ctmi~ti. 
Bilhassa italyaya kaq1 zecri tedbir
lerin tatbild yftziinden, ispanyanm 
zeytin yag ihracatl daha ziyade art
m1~h. 

zeytin yagx ihracatmda Italya, fg. 
panyanm en buyiik rakibldir. italya 
935 senesinde 24,0 0 ton zeytin yag1 
ihrag etmi~ti. zecri tedbirler yuziin
den italyada birikmi~ ~ok stok mal 
vardlr. 

fspanya hamselerinin, ispanya di' 
ticaretini darl~t.ua.cagma gore, zey
tin yagi ihracatmaa da italyanm iyt 
bir firsat bulacaiifia ~up11e yolttur. 

rnn neti~esi dlarak dilnya piyasa-
smda zeytin y' tiatleri yuksele-
cektir. 

Tiirkiyede zeyUD yagi mahsulG as 
oldugu ic;in ihraCllt imkanlar1 giin 
ge~tikc;e azalmalifachr. Bu ~rait da
hilinde, Tiirkiyemn ispanya vaziyetl 
kar~1smda f azla mikdarda zeytin Y.$ 
satmas1 habra gelemez. Maamafih 
zeytin yag1 ihracat1 hentiz ba~Iama
~tJ.r. o zarnana kadar hukumet 
kuvvetlerinin isyam bastumas1 ve 
normal hayatm avdet etmesi ~ok umit 
edilmektedir. - !A. 0. 

- O amator, ben profesyonelim de 
onun ic;in... Fakat <;oban benimle 
kar~J~rnak isterse hie; tereddilt et
meden kendislle gorii~ege hazmm. 
Amma serbes veya alaturka giire~ 
olmak ~tile ... 

Dalml fotograf musabak.amoz 
Boyle bir giire~e her zaman haZJ.

nm. idmarum da yerinde evelfillah ... 
Birdenbire Millayim pehlivan ote-

lin garsonuna sordu: 
- Bana koyden mektup var rm? 
- Yok pehlivan .. 
Pehlivan dii~ilnceli d~ililceli: 
- Tam iki ay oluyor, dedi, ailem

den hie; bir mektup almadrm .. 
- Miilayim pehllvan.. zevcen se

ni ooyle aylarca, hatta bazan sene
lerce nasll seyahate biraloyor? .. 
Deh~etu surette kazak bir adam 

tavrile cevap verdi: 
- B1rah1r.. b1raklr... Ben kadm 

sozile hareket eden adam m1yun?. 
6yle olsa pehlivan olmamam ... I.Sir kere 
seyahatc ~1ktrm, tamam ild buc;uk 
sene siirdil .. bu seferki bir ~ey degtl .. 

- tki sene mektup alamamak se
n! epi uzmii~ olacak .. 

- Yoooo... iizillmek degil, sadece 
merak.. bayatta hie; bir ~eye i.iziilme
mek benim en birinci prensiplerimin 
arasmdadlr. Uziintil nedir b1l!l"em .. 
zaten pehlivan olmak ic;ln de Uziin
tiiyti, gami, kederi goniilden sokiip 
atmak ister.. ben de oyleyim ... 

- Oyleyse hayattan c;ok memnun
sunuz. Mesud bir insans1ruz ... 

- Son derecede.. diyebilirim ki be
nim kadar mesut lnsan pek ard1r ... 
Hayattan, bilhassa pehllvanhktan ne 
kadar menun oldugumu tasavvur 
edemezstniz. 

Bir kere bu pehlivanllk .sayesinde 

Amatorlcre mahsus daiml fotograf miisabakam1zm bu haftaki sec;imJnde "(u~er) llrahk kltab hediyemizi kazananlar: 1 - Konya inhisarlar sicll memuru 
Re{lid Erel. 2 - Beyazid askeri Sihhiye gedikli kii~iik okulu Sihhiye erb~ Hidayet Ural. 3 - Fatih, Ahmed Yalaz. 4 -Ankara maliye. vekaleti tasviye muhasibH 
~·~-1~ ~ .. ~ .. 1 



Sahife I 

~arcav ve Babn&onnnn n~ yu~a 
Yazan: SOLEYMAN KANI IRTEM - Terciime iktibas hakkt mahfuzdur - Tefrika No. 731 

Lorando ve Tubini davas1, lstanbltl r1ht1mlar1 hakk1nda 
Abdiilhamidle frans1z sefiri aras1nda bir miilakat 

LORANDO - TUB.iNi DAVASI 
Abdtilhamidin ciilusundan sonra 

saltanat hanedanma ait hususi bo~· 
larm tetkiki i~in Na.milt p~a riyase
tinde bir komlsyon te~kil edilm.il}ti. 

Bir kisnn Ermeni Koceoglu gibl Os
manl1, digerleri ecnebi olan alacakll
lar bu borclar i~in Bablilliye mutema
di mi.il'acaatlerde bulunuyorlardl. Sa
id pa~arun ilk ba~vekaletinde (1879 -
1880) bu gibi husust bor~Ian devletin 
odeyemiyecegi cevabi veiilmi~ idise de 
alacaklllar bir tara.ftan mahkemelere 
miiracaat etmekte, diger taraftan her 
kap1yi ~almakta devam ediyorlardl. 
Bir kls1m alacak davalari mahkeme· 
Ierde kanuni seyrini takib etti; diger 
bir klsnu yani sefaretlerden himaye go· 
ren ecnebilerin alacaklan hakkmda 
siyasi te~ebbiisler ba~lad1. 

i~te bu s1ralarda Fransa tebaasm· 
dan Lorando kard~er bankasile Tu
bininin hazineden alacaklan mesele· 
si de siyasi bir ~ekil ald.I. 

Abdlilaziz zamamnda ~irvani Meh
med Ril~tli pa.{la sadaretinde ve Ham
di pa~anm maliye nezareti esnasmda 
Galatada bir mali gruptan 9 kanunu
sani 1874 tarihli bir mukavelename 
ile bir miiyon ingiliZ lirahk bir avans 
ahnm1~b. Bu avansa Le credit gene
ral ottoman miiessesesi de mtiessisle
rinden Tubini irnzasile 190,000 lira 
ile i~tirak etrni~ti. Tubini bu 9.vansa 
ait iki ytiz bin Osmanll lirasim miite
rakim faizlerile birlikte istiyordu. Elin
de mahkemeden a1mm1~ bir de ilam 
vard1. 

U>rando karde~lerin alacag1 ise ild 
lkraz muamelesinden bastl olmul?tu. 
Bun1ardan birincisi HU.Seyin A vni pa· 
~amn sadaretinde ve Etem pa~arun 
nafia, Yusuf pa~anm maliye nezaret
leri esnasmda 17 mart 1875 tarihli 
bir mukavele ile ve yiizde on be~ fal
zi altl ayda bir sermayeye kalb ve zam 
olunmak Uze.re maliye nczaretinin ke
faletile nafia nezaretine verilmi{; otuz 
bin OsmanlJ. lirasi idi. Hay&.rp~ de· 
:rniryolu in!?aatma tahsis cdilen bu pa
ra 1877 temmuzunda kamilen tediye 
edilrni~ bulunmak m~rut idi. 

Fakat Osmanh - Rus muharebesi 
dolay1sile buna imk!n bulunama
nru;;ti. ikincisi Esad p~a sadareUnde 
ve gene Yusuf pa~1111 maliye nezare
ti esnasmda 15 haziran 1875 de dokuz 
ayda &lenmek iizere maliye nczareti
ne veri~ 55000 lira id.L Bu para 
vaktinde Odenemedigi takdirde buna. 
da yilzde on ikl faiz ile ayda ytizde ya
nm komisyon verilecekti. Bu elli be~ 
bin lira U;in SelAnik, Tuna, F.clime 
vilayetlerinin 1290 senesi varidatm
dan 65000 liras1 teminat gosterilmi~ 
ti (1) 

i:ki mukavele de iradeye iktiran et
mi~ti. 

1881 de :gayrimunta.zam bo~ 
tetkik eden komisyon wrandola.nn 
otuz bin lirahk alac.agxm da bu nevi 
borclar arasrna ithal ile b~e bu 
bo~ara tahsis edilen bir milyon lira
dan garameten Odemek iStedi. 

'Bu 30000 lira i~in izmit demi.ryolu 
haSllati ~lk gOsteril~ ive bun
dan bir defa on ~ giinl~ Lorando
lara teslim dahi ed~i. (2) 

Alacaklan teminatll alacakla.rdan 
oldugu lbeyarule Lorandcihr kcmllsyo
nun ltaramu .ka:bul etmediler. Maliye 
nczareti rueyhine istanbul lticatet 
mahkemesinde dava. a{±llar; mahU. 
meden 21 ~".al 1299 rtari.hinde mali
ye nezareti aieyhine !htikum al.dil.ar. 

Etienne ~e Jan Lorandonun 1875 
de 85000 llradan iibaret Olan :alacakla
fl ymmi be~ senede miirekkeb faiz he
saplarile 1,792,524 Osmanh lirasina 
- 41.;227 ,552 frank - kadar yUkselecek:
tir! 3) 

1880 den 1887 ye kadar Fransa se
fareti bu alacaklar icin Bablfiliye ye
di defa miiracaatte bulunmu~u. 

1895 de Fransa hiikfuneti bu ~e 
ehemmiyet vermege b~adl. Fransa 
hatic.iye naziTJ Hanotaux bu paramn 
ted1y sini temin i<;in t:ei?ebbiislerde 
bulunmasm1 istanbuldaki Frans1z el
<;isi Kambona emretti. 

Kambon bir tesviye surcti bulun-

mak ~ile alacagm bir miktanm in
direbilecegini Babraliye bildirdi. 

Fakat bir cevab alamadl. Bund.an 
sonra da o t~bbiislerini tek.rar, Ba
b1A.li de siikfttunda israr etti. 

Lorando ailesinin emlfilti Osmanb. 
ban.kasma merhun idi; ban.ka matlft

bunu tahsil i~in aileyi stla.~tmyordu. 
Lorandolar faiz hesapla.ruu degi~ti

rerek alacakla.nndan milltim bir kls-
nuru indirmege razi oldular! . 

1897 de Fr8.llSlZ sefareti maslahat
gli.za.n padi~ nezdinde bir mtiraca
atte bulunarak derhal ve ka.milen 
odenmek ~rtile Lorando alacagmi 
253300 lira.ya indirmege muva:fakat 
eyledigini bildirdi. Saraydan ve Bab1-
aliden gene cevab ~lkmadl. 

Mczunen memleketinde bulunan 
FranSiz elgisi Kambon avdetinde mas
lahatgiizann bu uysalllgiru tasvib et
memi~ goriindu. Evvelki yiiksek milc
tar iizerinden bir tesviye sureti bul
maga Bab1aliyi davet etti. Bu defa da· 
hi Bablfiliden cevab almak kabll ola
madi. Bu suretle iki sene daha gegt1. 

Osmanll bankasmm icraya vermek
le tazyik ve tehdid ettigi Lorando ve
resesi Parise bir vekil gondcrdiler. Bu 
vekil me~hur avukat - Frans1z ba~ve
kili - Waldeck - Rousseau ile bir kon· 
si.iltasyon yapt1. (4) 

1897 de alacakhlann ve sef are tin 
muvaf1k buldugu 253,300 lirarun o 
zamandanbcri i¥iyen faizlerlle bera
ber Osmanll hiikflmetinden istenilme
si i<;in Fransa hariciye naz1n Delcasse 
nezdinde te~ebbilste bulunuldu. Del· 
casse Bab1alinin hareketinde bir «hak
kl ihkaktan imtina - Leni de justice 
gordu. 

Osmanh bankas1 Osmanll mahke· 
melerinden ald1gx bir il~m ile 1900 
temmuzunda Lorando emlaki hak.km
da icra muamelesi yaptiracakt1. 

Fransizlar mahkeme hiikilmlerinin 
milsavaten tatbik edilmesini yani Os
manh bankas1 lehinde ve kendi aleyh
lerindeki htikfun icra edilecegi gibi 
kendi lchlerinde ve hi.ikumet aleyhin~ 
de olan huktimlerin de ayru kuvvette 
tutulmasmr, hiikfunetin de mahkeme 
hilkmil kaqismda kendisini cfraddan 
farkll gormemesini istemekte kendi
lerini hakh buluyorlard.L Fakat Fran
sa hiikilmeti yalruz Lorando verese.si· 
nin vekaletini yap1yormu~ gibi bir du
rumda kalmag1 siyaseten muvaflk bul· 
madi. Bu umumen ~irkin gori.ilebilir· 
di. Bu sebeple Osmanh hiikumetile 
mevcut ihtilafh maddelerin hepsini 
toptan halledilmek lazim gelen bir 
mesele haline koymag1 di.i~Un.du. 

Tubininin alae&gl, istanbul nhtun· 
l:ln, Frans1z muesseseleri, Bab1alice 
tammmyan Musul ·Keldant patrigi 
meseleleri bu suretle Lorando ~e 
birle~irildi. 

Lorando alaca.gmda. mil.rekkeb fa
izler lkaldmlc:h. 1887 de nCFOOil~ 
miirabaha nimmnamesine tevfikan 
faiz hesab eclilmek suretile bu alacak 
5463232 OsmanlI Urasma ~dl. 

Yeni Fransiz el~isi Constans bu 
meseleye dair a.likadarlardan lzahat 
ald.I1rtan sonra saray ve Bab1ali ricall 
baldrmda (ben onlan yiiril.til.riim!) 
Je les fura.i marcher! diyerek ~ 
atbsml blrakmamagi vadetti. U:>ran
doya Rrilmesl icab eden bu ~ yiiz 
lo.rk altl bin kiisur li.ranln pek mute
dil Oldugunu Ba.blaliye bildirdi 

Constan.sm. istanbul :nhhm ~tile 
ilgisi biiyiik ve ~irketin direktorii 
Gran.et ile dostlugu pek yer:inde idi 
El~i Lorando - Tubini i~i kadar, belki 
bundan ziyade istanbul nhtunlan 
mcselcsine ehemm.iyet veriyordu. 

(Yagma Hasarun boregi) ~ile 
ya.zd.Igim1z imtiyazlar bahsinde verdi
gimiz tafsilattan anl~lrm~1r ki Ab
dillhamid bu rihtunla.rm dcvlet~ sa· 
tm almmasm1 istiyordu. (5) 

Fransa sefareti satm alma bedeli 
hakkmda. anlal?mak kabil olsa bile 
nht1mlann • imtiyazm biittin ~etme 
miiddetince - gene Fransiz ~irketi ta
rafmdan i~letilmesini istiyordu. 

21 te~rinisani 1899 tarihinde viike· 
la heyetince rihtlmlarm satm alm-

mas1 esasen kabul olunmul?, ii<; gi.in 
sonra iradesi de sad.Ir olm~tu. Bede
lin tayini icin hariciye nazm tevfik 
pa.wa riyasetinde viikeladan dordil ile 
ricalden miirekkeb bir komisyon tei;;
kil olunm~u. 

1900 haziraru sonunda bir selam-
llk toreninde Fransiz elc;isi Constansi 

goren Abdillhamid selamllktan sonra 
mfilakat arzusunu izhar etti. Padi~h 
bu miilakat esnasmda .elgiye ~ soz
leri soyledi: 

- Rlhtrm f?irketinin kendi hesab1-
na gore bi.itiln masarifi 44 milyon 
frang1 g~miyor. Boyle oldugu halde 
69 milyon frank anyor. Bu 25 milyon 
frank tazminat pek yiiksekten ug· 
maktlr. Benim ic;in l?irketin tahvila.· 
tmdan pek gogunu satm almak su· 
retile en bi.iyiik bir aksiyoneri olmak 
mtimki.indtir. Fakat bu yola di::iktil
mek istemiyorum. Sizden ~ahsi bir 
hizmet olmak iizcrc bu hususta ~ir
ket nezdinde tavassutta bulunmaru
ZI dilerim. 

Elc;i de (bu satm alma i~inin Fran
sa hiikiimetinin ho~una gitmedigini, 
fakat i~letme gene Fransiz 1?irketine 
b1raklllrsa bir fley demiyeceg"ini) ar
zetti. Padi~ah bu ~ekle muvafakat. va
detti. Bugtinlerde hariciye nazrr1 Tev
fik pa9a da elgi ile bir mi.ilakatmda: 

- Ben bu te~ebbi.isi.i hazine ic;ln 
karh gormi.iyorum. Ancak zatl ~a
nede ~irket~e denizden doldurulan 
yerlerin ecnebilere satllmasllll menet
mek arzusu hakim bulunuyor. dedi. 

1900 agustosunda Fransa sefaretin
de bu i~ icin bir konferans aktedildi. 
Fakat anla~ kabil olamach. Ab
dillbamid satin almak niyetinde ISrar 
ettigi ii;in miizakerelere devam olun· 
du. Gene bir .sonuca -vanlam.adl. HUn.
lir 9 eylfil 1901 de huzuruna kabul 
ettigi el~iye miinasip 'Zamanda gene 
satm almagx dii~linmek iizere bu i~ 
atiye talik ettigini bildirdi. Ancak bir 
ka<; gi.in sonra hava gene deg~ti! 

(Arkasi var) 

(I) f,.ansa hiikumetinin 1900 • m 90 I 
senelerinde Osmanh hUkumetile miina.
sebetlerine dair ne!frettigi sari kitap. 

2) Lorando ailesinden lslanbulda bu

lunup temas ettigim bazi zevatm ifadesi. 

( 3) Frans1z san kitab1 ( 1900 - 190 I) 
( 4) Lorando ailesinden ald1g1m hu· 

susi malfunata gore. 

(5) l liikfunetin evvdce miibayaa he· 
delini otuz milyon frank kadar tahmin 
ettiiini evvdce bildinnqtik. 

, . ~acl Q ' 
8 Agustos 936 Cumartesi 

htanhul-18 Dans musikisi (plli.k), 
19 Haberler, 19,15 Muhtelif pliklar, 
19,30 Qocuk sa.ati: Hik&yeler, 20 lrluh
telif sololar, 20,30 Sti.idyo orkestralan, 
21,30 Son haberler. Saat 22 den sonra 
Anadolu ajansmm gazetelere mahms 
havadis servisi verilecekt.ir. 

9 Agustos 9396 Pazar 

tstanbUl - 12,30: Muhtelif plik
lar ve Halk musikisi, 18: Tepe~ 
bah!';esinden nakil, 20: Halk musikisi 
(pli.k), 20,30: Studyo orkestralan, 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajans1-
run gazetelere mahsus ha vadis ser
visi verilecektir. 

Ev, aparbman kiralama 
mevsiminde AK$AM'm 

ltUCUK ILANLARI 
kiraczlar ve bina sahipleri i~in 

En emin, en sDrath ve 
en ucuz vas1tad1r 

8 Atustos 1936 

Moda denlz yar1,1ar1 
Moda Deniz KlubOnden : 

1- 9 Agustos pa:i:ar giinii Moda koyunda yap1lacak biiyiik deniz 
yantlartna i'tirak edecek -0hn ve elinde davetiyesi bulunan zevat, 
kopriiniin Kad1koy iskelesinden saat 13 de kalkacak olan Akay ;da
resinin Goztepe vapurile yar11! sahasma geleceklerdir. 

2 - Elinde davetiyeai bu1unmayan ve yar1,Iara ittirak etmek 
isteyen zevat, gene saat 13 de kopriiniin Bogazi~i iskelesinden 
kalkacak olan ~irketi Hayriyenin 58 numarah :vapurile ve 1ene ayni 
saatte Sirkeci i·skeleainden kalkacak olan 26 numarah araba vapu
runa bilet mukabilinde binebilirler. Bilet iicreti, tah11 b3.,ma yii:z 
kuruftur. Ve $irketi Hayriye gi,elerinde sattlacaktir. 

3 - ¥ ari.tlan bradan seyr~tmek isteyenler, elli kurut antre 
mukabilinde Modada deniz hamanundan, Ko~ gazinosundan, Bo
monti, K~iik Moda b~elerine sirebilirler. 

4 - Yantlari sandal, muf, motorlerle geyretmek isteyenlcr, Mo
da bUmu ilerisinde vazedilecek tatda ataiidaki iicretler mukabilin
.de bilet ve flama alacaklard1r. 

Sandal ve sandal motorleri : 
Orta motorf er: 
Buyuk motor, mu~ ve romorkorler: 

Bir lira 
Oc lira 
Be~ lira 

KarakOse Viliyetinden: 
1 - Eksilbneye konan it: Agr1 • iran hududunun Agn Vilayeti da· 

hilinde 101 • 500 135/58 kilometresinde yap1lacak tose intaall ve 
kopriilerdir. Bu itlerin tahmin edilen ketif bedeli iki yiiz elli iki bin 
alb yiiz altmtt sekiz lira elli ii~ kuruttur. " 

2 - Bu ise aid .sartnameler ve evraklar sunlardir: , , . 
A - Eksiltme sartnamesi. , 
B - Mukavelename. 
C - Naf1a lsleri seraiti umumiyesi. . ' 
E - Hususi ve F enni aartname. • 
F - Tahlili fiat ve ketif hiilasa <:ctvelleri ve ~ose Grafik ve tat 

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

ii~ kuruf mukabilinde · Ain Yili.yeti Nafia Miidiirlilgiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 27 Agustos 9936 pertembe giinii saat 15 de Airi 

Viliyeti Naf1a Dairesinde yaptlacakbr. 1 

4 - Eluiltmeye girebilmek i~in on ii~ bin sekiz yiiz elli alb lira elli 
kurut muvakkat teminat vermesi ve ·bundan batka Ticaret odaS1 ve
sikas1 ile Naf1a Veki.letinin 24/4/936 giinlii talimatnamesi muci
bince Naf1a Vekaletinden ahnacak fenni ehliyet vesikas1 gostermesi 
laz1md1r. Bu Tesaiki ibraz edemiyenler ek.siltmeye kabul edilmezler. 

5 - Teklif maktuplar1 yukar1da ii{:iincii maddede yaz1b saatten 
bir saat evveline kadar Agr1 Vila yeti Naf ia Miidiirliigiine gdirilecek 
Eksiltme Kom.isyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos .. 
ta ile gonderilecek mektuplarrn nihayet 3 iincii maddede yaz1h saa• 
te kadar gelmit olmas1 ve dtf zarf 1n miihiir mu mu ile iyice kapatil
m1f olmas1 laz1md1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 4476)~ 

Kapah zarf usuliyle eksiltme ilan1 

Tunceli Nafia Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan if: Dordiincii umumi miifettitlik mmtaka .. 

st dahilinde takriben 102 kilometre uzunlugundaki Elaziz Pliir yo

lunun tesviyei turabiye, smai imalat, ve Makadam fO&esi infaamd1r. 
Bu itlerin tahmin edilen bedeli 500,000 lirad1r. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak "unlard1r: . 
A - Eksiltme fartnamesi. 
B - Mukavelename projesi. 
C - Bay1ndirltk itleri Genet prtnameai. 
D -Teaviyei turabiye, ~se Te kB.air inpata dair fenni f&rtname. 
E - Hususi f&rtname. 
F - SU.ilei fiat cctYeli. 
G -Ta,, kum, •u grafi.ji. 
isteyenler matbu Nafta itleri _,eraiti umumiyesi ve f enni tartname

yi dairede tetkik Ye miitalia ve diger ~artnameleri ve evrak1 on iki bu
~uk lira bedel mukabilinde Ankara Naf1a Vekaleti ~eler tdaresin
den ve Eizizde Tunceli Nafta Dairesinden alahilirler. 

3 - Ebiltme 24/8/930 tarihinde pazartesi gijnu saat 15 de Eli.
zizde Tunceli Naf1a Miidiirliigii binasmda yap1lacakbr. 

4 - Ekriltme kapah zarf usulile yapilacaktU'. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ~in isteklinin 23, 750 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan baska Ticar-et oda11 ve1ikasm1 ve Naf 1a . 
Vekiletinden iatihaal edilm.if yol ve teferriiau miiteahhitliii ehliyet 
¥esikasm1 haiz olup :gostermesi liz1mdir. 
. 6 - Teklif mektuplart yukarda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Eli.zizde Tunceli Vilayeti Naf1a dairesine getire
rek eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilen mektuplann nihayet 3 iincii maddede yaz1h 
saate :kadar gelmif olmas1 ve d1f zarfm miihiir mumu ile iyice kapa· 
bhlllf olmas1 lazund1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

J Cemal Nadir ' [ 
Karikatur Albumu 
Mevcudu tiikenen « Cerna! Nadir 

Karikatiir Albiimii » tekrar basila-
rak sah~a i;1kanlm1~br. Muallim 
AhmedHalit kitaphanesinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 

(4427) 

Dr. MEHMED iZZET 
Emrazi dahiliye ve aariye miilehaasUi 

Muayen~hane: Caialoglu Nuruoama• .. 

njye caddesi No. I 7 Saha Bey Apa.rta

mam pazardan maada hergiin I 3-1 7 h..,. 
talann1 kabul eder. Telefon: 2392j 
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ispanyada bulunan bir arkada~1m
dan ~u mektubu alchm: 
~Karde~m. 

Sana burada ge<;irdigim bir vakayt 
anlatay1m da oldugu gibi gazeteye 
yaz. ispanyanm kii<;Uk koylerinden 
birinde idim. Gilndi.iz etraf1 geziyo
rum. Bir arahk yolumun iizerine kap
kara sac;ll, klpkirmiz1 dudakh bir is
panyol kadm1 c;1kt1. 

Kara gozlerinin biitiin s1cakl1gile 
gozlerimin i<;ine 1hk lllk baktI. Aman! .. 
Gilliimsedi, ge<;ti. 
Arka~ma dii~tilm. Fakat koyiln ke

nannda onu kaybettim. 
Akllmda, fikrimde hep o. Koyiin 

meyhanesinde nefis bir ispanyol ~ara
bmdan bol bol ic;tikten sonra kalch- · 
giro kilc;Uk koy pansiyonuna doniiyor
dum. Kar~ma birdenbire bir golge 
~1ktI. Bir kadm gOlgesi... Mehtapll ge
cenin i<;inde son derece giizel vilcu
diinden bunun sabahki kadm old?gu
nu derhal tamchm. 

Bana yakl~1r yakla~maz bumuma 
dogru bir tabanca uzandl. ispanyolca 
sert sert: 

- Eller yukan!. dedi .. 
Hemen ellerimi yukan fora ettim. 

Fena halde de ~~irm1~tim. 
0 gene ispanyolca: 
- Gik dersen oteki dilnyayi boylar-

Sln ... 

- Kim glk der gi.izel Senorita?. 
- Dii~ oni.ime .. 
Oniine dii~ti.im. Biraz ile1ide bir 

katir bekliyordu ... 
- Bin .. dedi. 
Bindim. Arkama da o yerle~ti. Bir 

elile katm idare ediyordu. Oteki elin
deki tabancanm namlusu soguk so
guk enscme degiyor ... 

Hayalimden bile ge<;miyen bu gece 
macerasmda ~a~u·m1~ kalm1~tim. 

Bir cesaret gosterip k1za bir kac; 
soz sormaga karar verdim: 

- Kuzum Senorita .. dedim .. nereye 
gidiyoruz .. 

Sabahki tathllgmdan eser yoktu. 
Gayet sert cevab verdi: 

- Nereye gidecegimizi sen ~ok iyi 
bllirsin .. 

- Bilsem sana sorar rmydlm ... 
- Uzun ooze hacet yok ... Kes sesi-

ni... 
- Pek a.1a. ... 
Biraz irice yanca bir erkek oldugum 

i~in katmn s1r
0

tJ ikimize olduk~a dar 
geliyordu. Onun gogsi.i arkama degi
yor, s1cak nefesi ensemi g1d1khyordu .. 

- Senorita ... ded.im .. 
- Gene ne var.:. 
-Susadlrn ... 
- Amma nazll ~eymi~sin ... Ben de 

susad1m amma sesimi ~lkarm1yorum ... 
Patlamadm ya.. sabret.. i~te geliyo
ruz. i;>u sni1 bir donelim ... 

Katirumz dimdik bir tepeyi tuma
myordu. ispanyol kadlmn gosterdigi 
srrti dondi.ik ... Dagm tam arkasmda 
kayalardan yapllrm~ bir magararun 
oniinde durduk .. 

Karanllkta bir ses: 
- Toreador .. dedi .. 
Yarumdaki kadm tekrarladl: 
-Toreador .. 
Anla~1lan bu onlarm parolas1 idi. 

Kadm attan indi. Beni de gene taban
cah merasimle indirdi. Karanllkta 
kaqimiza bir ad.am <;lktl. Yammdaki 
kadln: 

- Manolita .. dedi ... Demek bu he-
rif mukabil kuvvetlerin adann.. 

- Evet .. hemen goriince hissettim .• 
Adam: 
- Ben arkada~Iara gidiyorum .. de

di, herifi sen beklersin ... 
- Beklerim .. 
Adam kendi katrrma binerek uzak

l~tI. Biz Manolita ile ta~ kovuga gir
dik .. 

Manolita ko~ede yanan yag kandi
lini diizeltti. S1cak oldugu ic;in iistune 
giydigi erkek gomleginin yakas1m a~
ti .. o anda gogstintin harikulade gu-
zelligini gori.iyordum. · 

Tabancayi bu sefer gogsi.ime daya
ch: 

- Dogru soyle .. dedi .. sen bizi ihti
lfilcileri anyorsun degil mi? Koye ca
susluk ic;in geldin ... 

- Ne mi.inasebet? dedim. 
- Bak ben saklamiyorum .. biz ihti-

Ifilci kuvvetlere mensubuz.. sen bizi 
anyorsun .. oyle degil mi? 

- Aman Senorita ... Ben istanbul
lu bir tiiccanm... Buraya seyahate 
gelmi~tim .. ben yumurtac1yim .. istan
buldan buraya yumurta gonderirim. 

Gozlerini 1\0caman kocaman a~arak 
bagll'ch: 

-Yalan .. 
- i~te vesikalanm .. 
Hemen cebime elimi attim. 0 bu 

hareketimden ~'i.iphelendi. Cebimden 
tabanca filan m1 c;Ikaracag1m1 sanch, 
anlamadlm. 

- Elini cebine gotiirme .. dedi .. ben 
vesikalanru ~1karmm. 

Bana r;ok yakla~tI. Adeta.yi.izi.i yii
ziime degecek .. cebimden vesikalanrm 
c;Ikard1: 

- Bunlar sahte .. dedi. Lakin tetkik 
ettikc;e vesikalarnnm sahte olmad1g1-
m anhyordu. Nihayet tabancasrm in
dirdi: 

- Aldannu~1z.. affedersiniz.. dedi.. 
gillumsedim: 

- Zarar yok .. hi!; degilse sizinle ta
ru~tim ya .. korkun<; ama.. gi.izel bir 
macera ... dedim .. 

Hemen yerinden f1rlach: 
- Size bari biraz La Krima Kristi 

~arab1 ikram edeyim .. bu «hazreti isa
run goz y84lan) ~arab1 pek me~hur
dur. Dtin gece bir yeri bas1p aldlk .. 

Bana chazreti 1sanm goz y~lan> 
~arabmdan ikram etti. Ba~umz don
diikc;e birbirimize daha sokuluyorduk. 
Kan1mtz pek kaynanu~tI. 

Uzakta, tabanca sesleri i~itiliyordu. 
Bir ihtila.I gecesinin bu kadar a~kla· 

dolu olarak ge!;ecegi hatmma bile gel-

1 

• . KARA YELKENLi KADIR&A • 
• Yazan: ISKENDER F. SERTELLt 

Uluc; Ali p84a bundan sonra, o da
kikaya kadar zayi olan Ti.irk gemile
rinin ankazi arasmdan ve miittefik
lerin ortasmdan gec;erek dort Ti.irk 
kadirgas1 ve Malt1zlardan alchg1 on 
be~ kalyon ile harb sahasmdan uzak
la~ti. 

·Ti.irk donanmas1 bu bi.iyUk sava~ta 
lid yti'.-1: yirmi dart gemi kaybetmi~ti. 
Bundan doksan dordii karaya otura
rak batm1~, ve dti~man humbarala
rile yanm1!il, digerleri de dti~mamn 
eline ger;mi~ti. insanca sayjat1miz da 
otuz bine yakm.d1. Bundan ba~ka dii~
mana biiyilk c;apta yiiz on yedi, kii
<;tik r;apta yiiz elli alb top ve i.ic; bin 
dart ytiz esir vermi~tik. Turk donan
masmda esir olarak <;ab~an on be~ 
bin h1ristiyan ktirekr;i de bu suretle 
kurtulmu~ ve dti~man tarafma ge!;
m~ bulunuyordu. 

Miittefikle1in zayiatma gelince: 
Bunlar da otuza yakm kadirga ve iki 
binden fazla asker zayi etmi~lerdi. 

ispanyollarm yaralllan pek r;oktu. 
Bunlann yuzde doksam Ti.irklerin 
gbgtis gogtise geldikleri zaman savur-
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duklan palalarla yaralan~lardl. 
Deniz iistilnde binlerce insan cesedi 

yiiziiyordu. 
Bunlar arasmda henilz olmeyip 

can ~eki~enler de yok degildi. Fakat, 
bunlan daJgalarm arasmdan <;ekip 
almaga vakit yoktu. Gemiler inebah
ti k01 fezinden uzakla1?1yordu. 

Muharebenin ii!;i.incti gi.inu d~
man donanmasmdaki me1?hur yare.h
lardan Barbarigo ile Trisino, Korna
ro, Venyero, Paskaligo, Kontarini, 
Loredano ve Malta kumandoru gibi · 
maruf amiral ve kaptanlar birer birer 
olmi.i~lerdi. Bunlardan ba~ka Venedi
gin birinci derecede maruf ailelerin
den otuz be~ as1lzade de bu oliller ara
smda bulunuyordu. 

Ag1r yaralllar arasmda da tanmm1~ 
~siyetler vardi. Me~hur (Don Ki
~t) miiellifi Servantes de sol kolunu 
kaybet~ olarak agll' yarahlar ara
smda yat1yordu. 

Yolda giderken Servantcse sormu~
lar: 

- Kolunu nas1l kaybettin? 
c- Ben de farkma varmachm, de-

Sohbet 
(Ba, tarafJ 3 iincii aahlfede) 

Kitabm, insanlara bir~ok faydalan 
dokundugu muhakkaktir. ~u kadar 
ki kusurlu bir alet oldugu da inkar 
edilemez. Qiinkii yazi, s0ziin perde
sini, de~melerini iyice gosteremedi
gi i<;in okuyamn onu yazandan ~a 
tiirli.i anlamas1 c;ok defa vaki oluyor. 
insanlar, yaz1yi icada mecbur olduk
lan zamanlarda sozlerini ba~ka mem
leketlere veya ba~ka devirlere ul~tir
rnak i~in ses zapteden aletleri icad 
edebilselerdi, yani fonograf eski za
manlarda da bilinen bir alet olsaydl 
hi~ ~iiphesiz medeniyet daha vi.izuh
la inki~f eder, bir taklm di1ler olrnez
di. Sokrat'm mi.inaka~alanm Eflatu
n'un kitaplanndan okuyacagumza 
sozleri onun agzmdan c;Iktig1 gibi 
zaptetmi~ bir taklm plaklardan dinli
yebilseydik aSll maksadlan elbette da
ha iyi anlardlk. 

Bundan evvel de itiraf etmi~tim, 

musikiden anlamam, anlamadan din
lemegi de pek sevmem. Buna ragmen 
gramofon ve radioyu insanllk ic;in en 
biiyUk kazan<;lardan sayanm. Onlar, 
medeniyetin ~eklini deg~tirebilecek, 

daha aydlnl.lk bir kiiltiire yol agacak 
aletlerdir. Hie; ~uphesiz heni.iz ikisi de 
pek iptidai bir halde: hele gramofon: 
her biri ancak iic; be~ dakika silrebi
len ve ~ok yer ~gal eden, bundan 
ba-t>ka ~abuk eskiyip kmlan bugiinku 
plaklar, kitapla pek boy ol~i.i~emez. 

1'akat bir gun, diinyada gazete yerine 
sade radioyu, kitap yerine gramofon 
plaklanm bilecek, yazidan, okuma
dan kurtulacak, medeniyeti kulagi 
ile alacak insanlar yeti~esi pek ala 
tasavvur edilebilir. Onlarm bizlerden 
iistiin olrmyacagi da soylenemez. 

Nurullah Atac; 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplar1 blitiin 
mektep kitaplan ve lartasiyeyi 
ucuz oJarak A K B A mllesse
aelerinde tedarik edebilirsiniz. 

T elefon : 3377 

mezdi. 
Manolita ancak sabaha kar~ gogsil

nti ba91mdan kaldrrch .. 
- Silah sesleri pek fazlal~tI.. dedi, 

sana bir kat1r vereyim de git ... Belki 
bir giln gene kar~la~mz ... 

Mor bir dag ~i~egi kopararak ona 
verdim. Dudaklan dudaklanmda uzun 
uzun dinlendi.. verdigi kabra binip 
karanllga kan~tim ... Koye indim. 

Manolita akl1mdan c;lkm1yordu. 
Tam tic; giin sonra gazatelerde ~u ha
vadisi okudum: 

cDiin ihtilalciler bi.iyUk bir bozgun 
ver~lerdir. Manolita adlnda az1h 
bir kadm son dakikaya kadar muka
vemet etmi~ ve kuvvetlerimiz tarafin
dan olii olarak ele ger;irilmi~tir. Ma
nolitanm cesedi bir elinde tabancasi
m bir elinde de slkl slkl mor bir dag 
~i~egi tutuyordu .. > 

(Bir yildiz) 

mi~, amiral gemisin1n gtivertesinde 
ayakta duruyordum. Bir Tiirk gemisi
ne rampa etmi~tik. Birdenbire omu
zumda bir klll~ ~kirbs1 duydum ve 
bir anda ayag1mm dibine bir kesik 
kol dii~tii .. sol omuzundan kan a.lo
yordu. 0 kadar ~8*m bir halde idim 
ki, baygm olarak yere d~ti.igiim za
man kolumun kesildigini gil~li.ikle an
hyabilmi~tim. Tiirk'i.in elinde sallanan 
palalar ~imal ri.izganndan daha stirat
li adeta bir kasrrga gibi insam ulr an
da yere seriyor.> 

Servantesten sonra tanmm1~ yara
lllardan biri de ba~ kumandamn fikir 
hocas1 olan sinyor Bonziyani Ml. 

Bonziyani sag bacagmdan yarala
narak esirler arasma dii~mi.i~se de 
biraz sonra kurtularak bir Venedik 
gemisine ~ekilmi!ilti. [ 1] 

Tiirk kaptan pa~mm b841 kesildi
gi saatte iki oglu da bir ba~ka gemi
de dii~anla ~arp1~rken Venediklilc
re esir dii~mi.i~Ui. 

Ali p~anm ogullan diger esirlerle 
birlikte Venedige gotiiriiliiyordu. 

DtiJ?marun eline dii~en esirler ara
smda Cezayir beylerbeyi zade Mehmed, 
me~hur Salih reis ve sancak beylc
rinden Gbur Ali ve Caler beyler ve 
bir ~ok agalar vardl. -

Yaralamp olen ve kaybolanlar ara
smda da <;ok degerli ve tanmm1~ kah
ramanlanm1z vardl: ~orum, Karahi-

. I lnhisarlar U. M-11d"i1rll1111nJen: I 
1 - ~artnamesi mucibince «5000» lira muhammen bedelli 100 

adet portatif yaz1 makinesi a~ik eksiltme suretile aatm almacaktir. 
2 - $artnameler paraaiz olarak Kabatatta Levaz1m ve Miibayaat 

$ubesinden verilir. 
3 - Eksiltme 14/8/936 cuma gi.inii 1aat 15 te Kabatatta Levazun 

ve Miibayaat ~ubesi bina11ndaki Ahm, Salim Komisyonunda yapl• 
lacakllr. 
~ 4 - Eksiltmeye iftirak etmek isteyenlerin tayin olunan giin ve 
saatte % 7,5 muvakkat giivenme paras1 olan 375 lira ile ve eksilt· 
meye i'tiraak edebilmeleri i~in miinakasa kanununun tayin ettigi ve1-
kalar1 hamilen miiracaatlar1. (3596) 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Art1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Istanbul Leyli Tip Talebe yurdu talebeai i~in mevcud tartname1in• 
deki evsafa ve tutulan niimunelerine gor" 2130 adet Fildekoz fanile ve 
2130 adet Fildekoz don a~1k eksiltm'! 1urctiyle ahnacaktir. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Istanbul S1hhat ve l~timai muavenet mii· 
diirliigu binasmdaki komisyonda 12/8/936 ~rtamba giinii saat IS de 
yap1lacaktrr. 

2 - Muhammen fiat: Bir fanilenin fiat1 60 kurut ve bir donun fi
ab da 51 kuruttur. 

3 - Muvakkat teminat: 177 lira 32 kuruftur. 
4 - latekliler niimuneleri (;emberlitaf civarmda Fuatpafa Tiirbeai 

kart1110da Tip talebe yurdu merkezinde gorebilirler ve f&rtnameyi de 
paras1z olarak alabilirler. 

S - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret odas1 vesikas1 ve bu ite ye

ter muvakkat teminat makbuz veya Banka mektuplarile birlikte vak• 
tinden evvel komisyona gelmeleri. (4293) 

Giimriik Muhaf aza Gene[ 
Komutanlzgz istanbul Satznalma 

Komisgonundan: 
I - Muhammen bedeli 25379 lira olan 942 kaput ve 1868 tak1m 

k1,hk erat elbisesi pahah goriildiigiinden yeniden 17 /8/936 pazartesi 
giinii saat 15 de pazarhg1 yapdacakhr. 

2 - ~artnamesi 127 kurufa komisyondan ahmr. 
3 - isteklilerin 1904 liTahk teminatlarile komi-syona gelmeleri. 

(4289)1 

Borsa ve Osmanl1 Bankasi 
Komiserliginden: 

Istanbul menkul k1ymetler ve kambiyo Borsasma aid ~lerin devair 
nezdinde takibi ile mefgul olmak iizere «Elli bes» lira iicret1e bir me-. 
mur ahnacaktir. Lise mezunlarmdan istekli bulunanlar k1saca yaz1lm1t 
terciimei halleri ve ikifer fotograf ve tahsil vesikalarile birlikte bir 
hafta i~inde komiserlik kambiyo ve nukut fUbesine miiracaatla isimle
rini yazd1rmalar1 laz1m gelir. Yiiksek mektep mezunlan digerlerine 
tercih edilecektir. «4432» 

Harp Akademisi Sat1nalma 
Komisyonundan: 

Akademi anbar1nda mevcut ve kohne 166 kalem etya ve mefriifat 
12 Agu1to1 936 ~artamba giinii saat 10 da Akademide satilacakbr. 

Tahmin bedeli 227 lira SO kuruttur. lateklilerin 17 lira 6 kuruftan 
ibaret olan muvakkat teminat makhuzlarile o giin ve saatte Komia-
yona gelmeleri. (4450) 

sar, Ankara, Nikbolu, inebahti, Sak1z, 
Midilli, S1girc1k, Biga ve iskenderiye 
beylerile donanma kethiidas1 ve ter
sane mi.if etti~i ve reislerden bir <;ogu 
meydanda yoktu. Bir ka~ giin sonra, 
bunlarm harp sahasmda zayi olduk
lan anla~lmi9t1. 

Venedikliler bu zaferde to~ulan
mn muvaffak1yetlerile ogi.iniiyorlar
dl. Bilhassa seyyar istihkam vazifesi
ni goren alb biiyi.ik geminin mevcu
diyeti Ti.irklerin magltibiyetine sebep 
olmu~tur denilebilirdi. 

Bir Venedikli mtiverrih bu muzaf
feriyetten bahsederken: 

<- iki ytiz elli gemimiz yanmda 
altz seyyar istihkamm ne manas1 
olur demeyin! Bize harbi i~te o bi.iytik 
rakkam yanmda ctlizlai;;an bu kii<;iik 
sayi .. yani alb seyyar istihka.m kazan
dlrch.> diyordu. 
Ulu~ Ali pa~a harpten donerken 

dii~mana bu seyyar istihkamlann mu
zafferiyet ve iisttinliik temin ettigini 
anlanu~ti. 

- Bundan sonraki harplerde ilk 
i~miz bu gemilerin e~ini yaptmp do
nanmayi kuvvetlendirmektir. 

Diyerek, bu istihk3.mlarm harpte 
gosterdigi yararllg1 saymakla bitremi
yordu. 

Harpten c;ok peri~an bir halde c;1-
kan Yunus reis <;anakkaleye kadar 
Uluc; Ali paa~ ile birlikte gelmi~t.i. 

Yunus bey Kara yelkenlide serbest 
kalsaydl, acaba, bu oli.im kas1rgalan 
arasmda biiytik bir varllk gosterebi
lecek miydi? 

l\IARK ANTONYONUN ROMAYA: 
DoNti~u .. 

Paparun vekili amiral Mark Anton· 
yo Romaya bi.iyUk ve muhte~em bir 
za!er alayile giriyordu. 

Kapitole giden geni~ yolun iki s1ra• 
sma dizilmi~ olan halk: 

c- Roma diriliyor! > 
Diye bagn~arak, gittik9e artan bir 

heyecan ve gi.iri.iltii i~inde papamn 
vekilini al~llyordu. 

Milttefiklere (inebahb) muzafferi· 
yetini temin eden bu son ittifak dog .. 
rudan dogruya papa tarafmdan ha .. 
z1rlanchg1 i~in, muzaff er Mark Antu• 
an ordusu Romaya doner donmez di· 
n1 merasim yapmaya mecbur kalmi;; .. 
t1. 

Kapitoliln oniindeki (Aro in Colis)' 
mabedinde ak~am tist'i.i miithi~ bir 
kayna~ma vard1. • 

Mark Antonyo daha onceden hazir· 
ladlg1 bi.iyiik bir giirn'i.i~ siltunu kendi 
elile kiliscnin mihrab1 oni.ine dikmi~tL 

(Arkasi var) 

[I ] Bu adam bir miiddet sonra Flo• 
ransa hiikumeti tarafmdan iic.;i.incii sul
tan Murad nezdinde sefaret hizmeti gor• 
mu§ti.ir. 
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Deniz dibinde hayat 

Avrupada bu isimde kltipler vardlr. 
Bu kuliipler, harp ve ticaret gemile
rindeki son sistem dal~ aletlerinin 
kullamlmasm1 ve bu aletlerin inki~a
ftm temine ~ah~1r. 

Fransadaki deniz dibinde hayat ku· 
liibiiniin azasmdan Le Prieur, suyun 
dibinde 10 saniyeden ba~laytp 1 saat 
4 saniye kalrru~br. Bu miiddet zarlm
da dalgt~, kih denizin ta dibine kadar 
inip ayaklanm kuma degtirmil\l, kih 
ytizm~iir. 

Son dalg1~ aletleri, resm.imizde, gor· 
diigiiniiz gibi bir maskeden ibarettir. 
Bu maskeler, yinni metre derinlige 
kadar hava verebiliyor. 

VU.cud, eller ve ayaklar tamamile 
serbest kaldlgmdan deniz dibinde her 
U, kolay ve rahat gorillebiliyor. MeselA 
bir kotramn kopan demiri derhal bu
Junuyor. Deniz dibinin giizel manza
ralan fotografla ~ekiliyor. Tabii can 
kurtarma ameliyatlannm kolaybgmt 
yazmaga hacet yok. 

Ge~en 26 mayista, b0y1e bir maske
Ji dalg1~, bisikletle denizin dibine inip 
dola!jtl. 

. insanlar havaya hakim olduklan 
gibi art1k denizin dibine de hikim ol
maga ba!lhyorlar. Bu alet daha te
kemmlil ettigi takdirde deniz dibinde 
gomiilii kalan biiyiik servetlerin hep
si ~1kanlacaktir. ---------

Korku 
Me~hur bestekar Rossini bir baya

nm ziyafetindeydi. Yemekten sonra 
bayan. misafirinin ~erefine, bestele
rinden birini soylemek tizere piyano
nun bal?ma ge<;ti ve soyliyecegi parc;a
y1 bcstekara rmnldand1: 

- <;ok korkuyorum, dedi. 
Bestckar. bestelerinin fena soylen

digini istemedigi i<;in: 
- Ya. ben dedi, benim odtim patll

yor!.. 

Kac; m Usevi var 
Yeryilzilndeki musevilerin saylSl 

l;:ac;tir dersiniz? 16 milyon. Yalmz Av
rupada 9.700.000 musevi var. ~imaU 
ve cenubi Amerikada yas1yan muse
vjler 5.000.000 dur; Asyada 900.000. 
Afrikada 500.000, Avusturalyada 28,000 
musevi ya~1yor. 

Avrupada rnusevi kcsafeti Polonya
dad1r, ii<; rnilyon musevi vardir. Sonra 
2.950.000 muvcsi ile Rusya, bir milyon 
musevi i1e Romanya gelir. 

Heyecanh I 
Iki genl( ingiliz, iki karde~ Henri 

ile John tatilde Kara ormanda gezi
yorlardl. ikisi de biraz Almanca bi
liyorlardl. 

Geceyi gec;irmek ic;in Baumda kal
dllar. Aksi gibi John'un ayag1 agm
yordu. Halbuki izinlerinin bitmesine 
de iki gun kalm1~t1. iki gi.in sonra Lon
draya donmek mecburiyetinde idiler. 
Henrinin c;ok earn s1klld1. 0 Satz l?elA.le
lerini gezmek istiyordu. Bunun ic;in de 
20 kilometre yilrilmek_ lazimdl. John 
bu yolu gozi.ine kestiremiyordu. Bu
nun tizerine Henri yalmz gitmege ka
rar verdi ve yola c;1kti. 
~am Henri donmedi, ertesi gful 

bir kasirga c;lkt1, ogleye kada devam 
etti. Hendi o ak~am da goriinmedL 

Uc;iincil gi.in sabah1 John erkenden 
kalktI. Merak! artm1~t1. Henri ogle iis
tii de gelmeyince. John ayaguun ag
nsm1 unuttu, yola c;1kt1. Saatte dort 
kilometre h1zla ormana dald1. Saat 
tic; buc;uk olmu~tu. 

Uc; saat yiiri.idii. Hep l?elalenin se
sine kulak veriyordu. Bir arahk bir 
inilti duydu. Hemen o tarafa kol?tu. 
Y1klk bir agacm govdesinde bir gene; 
kiz gordU. K1z ingilizi g&i.ince hay
klrdl ve dtil?tii. 

Bu on alt1 ya~larmda giizel bir klz
d1. Biraz Almanca biliyordu. Korku
sunu ~yle anlatti: 

- Ormanda insan goriilmez de, si
zi gorilnce birdenbire korktum. 

- isminiz neclir 
- Jertrud. 
- Nerede oturuyorsunuz? 
Elini uzatti, agac;l!klan ~aret ettl. 

John sordu: 
- Yilrilyebilir misiniz? 
~Upheli bir tarzda b~m1 salladl. 

Bunun ilzerine John klz1 kucagma al
d1, aga~hklara daldl, ytiriidii. Miite
madiyen ytiriidil. Saat sekiz olm~· 
tu. Nihayet l?atomsu bir k~k go
riindi.i. K1z: 

- il?te evimiz, dedi. 
- Buras1 neresidir1 
- Kara orman ic;i. 

Alominyom di$ 
Bay Albert Anini fakir bir adam. 

Dil?leri c;ilrliyor, dokiiltiyor. Ne yap
sm?.. Di~c;iye verecek paras1 yok, fa
kat eski bir motosikleti var. Motoslk
letin mil yataklarmdan alominyomla
n ~1kanyor, eritiyor, agzma gore blr 
kahba dokiiyor ve takma di~ talap 
kullamyor! .. 

Olur mu olmaz m1! .. Di~c;iler dtil?iln
siln. 

MUlahaza 
Omrilnde koyiinden <;1kmarm.i; olan 

ihtiyar bir koylu istanbula geldigi 
gun, kaldmmlara h1zll h1zll vw-du: 

- Buralara neden bu kadar c;ok 

ev yap1ld1g1m ~imdi anlarum, yerler 
hep kayahk ve ta~llk, ne siirilliir, ne 
ekilir! dcdi. 

isim: 

Bir kachn toprag1 kaziyordu. Bu 
gene; klzm bi.iyiik annesiydi. Toprag1 
aroma da derin kazrm~t1. Bu deligc 
ne ekecekti?. 

John ihtiyar kaduu begenmedi. 
Korkunc; bir kad.mdl bu... Bu gilzel 
gene; klzm bu kadar igrenc; biiyiik 
annesi olabilir miydi? ... 

ihtiyar kadm Johna te~ekkilr etti. 
Ormanda kurtlar vardl. Torununu 
kurtarmtl?tl. Klzm da bu kadar uzak
l~mas1 dogru degildi ... 

John, kendine benzer birini gorlip 

gormecliklerini sordtL Hayir, dediler, 
gormemi~lerdi. 

John kendine Satz'm yolunu gos
termelerini rica etti. Muhakkak ora
ya gitmesi 18.zundt. Gen~ klzla ihti
yar ~a~aladllar. Satz buradan uzak, 
~ok uzaktl. Gece gidemezdi. Johnun 
geceyi orada g~irmesi hayrrh olurdu. 

Johnun gozleri, ihtiyar cadl kadmm 
kazdlg1 c;ukura ill~ti. Adeta bir me
zardl bu c;ukur ... Fakat ortahk ta 
kararm1~t1. 

- Te~ekkiir ederim, geceyi burada 

Yahudi isimleri 
Nilrembergde c;1kan Der Stuermer 

gazetesl yaz1yor: 

Bazi Yahudiler hllla Alman isimleri 
kullanmak kiistah1Ig1m gosteriyorlar. 
Hi.ikumet onlann bu kiistahbklanm 

cezalandirmalldlr. Yahudilerin Alman · 
isimleri kullanmalan miinevverlerin 

Hikaye 

g~ireyim, dedl. 
Eve gird.lier. Ocakta bir tencere 

kaymyordu. Sofraya bir yer daha 
koydular. John evin kendilerinin 
olup olmadlguu sordu. Kendllerinin
mil?, ihtiyann oglu harpte olmilf, ild 
kachft yapayalruz kalm.I~lar. Paralan 
da kalmam~. John ciizdamru ~lkardl. 
Bu geceki masraf ic;in n·e verecegini 
sordu. thtiyar kadln goz ya~Ianm sl
lerek, Almanyada misafirden para 
almmadlgm1 soyledi. Jertrild iki mum 
yakt1, birinl Johna verdi. Klz one 
du~tu, en arkadan da ihtiyar gcliyor
du. Merdiven b~mda ihtiyar kadt· 
run cebinden bir ~ey d~til. John 
allp vermek iizere dondii, fakat ihti· 
yar daha c;abuk davrandt ve yerden 
aldt. John bunun bir deste banknot 
oldugunu farkettL 

Bir odaya girdiler. Kadlnlar gitti. 
Buras1 biiyiik bir karyola11, kapall, tek 
pencereli bir odaydt. Duvarda bir 
resim vardl. Resme bakt1. Garlp 
~ey ... Bu resim hem Jertrilde, hem de 
blr hayvana benziyordu. 

John pencereyi zorladt. Kapallydt. 
Mum istemek ic;in kap1ya gitti. Kap1 
dl~ardan kllitliydi. Geri ~ondil. Yer
de bir fey panldadt, aldt bakt1. Dug
mesi kopm~tu. Fakat hayir, dil~

meleri tamamdl... Ya bu... Bu kar
de,inin diigmeleriydi... Tam bu ara
llk ay pencereden girdi, yatag1 ay
dmlattl. Yatakta Henri yatiyorrdu. 
John atlldl ve tiiyleti iirpererek geri 
dondft. Henri ollnil,tii. Yatakta ce
sedl vardl... Duvardaki resim de 'im
cli tipkl bir kurdun resmini anclln
yordu. 

John tekrar kap1ya hiicum etti. A~
mak kabll degildi. Tabancasnn c;ek· 
ti, kilicli bir kuqunda parc;aladl. 

Evden nas1l c;1~ti. nas1l kurtu
labilmil?til... Bilmiyordu. Ertesl giln 
ogleye dogru onu Baume sokaklann
da yan deli bir halde buldular. Me
sele polise aksetti. Fakat ild karde
~n hangi esrarengiz yoldan gec;tik
leri bir tilrlii meydana c;1kmadl ... 

Avukat Etem Ruhl ile avukat Ab
diilkadir Ziya saylh ~il?manlammz

dand1r. Gec;en giin Abdiilkadir Ziya
ya: 

- Yahu dediler, zayiflamak ic;in 
hie; yiirtiyor musun? 

- Nastl yiirtimiiyorum, dedi, her 

klymetli benliklerini c;almak, Alman giin Ruhinin etrafmda bel? kere do-

milletini hic;e saymakt1r. Bacaklan tit- niiyoruml .. 

rek, sarsak bir Yahudinin Siegfried is
mini kullanmas1 Alman milletini tah
kir degil midir? Hermann ismini alan 

bir Yahudi tarihimizle alay etmi~ ol
muyor mu?. Ordek gibi paytak bir Ya
hudi nasll olur da Dorothee isminl a
llr?. Ftihrerimizin ad1 olan Adolfu Ya
hudilere nastl benimsetiriz?. 

Edebiyat 
- Bizim oglan muhakkak ~air ola

cak? 
- Yemek yemeyip a~hga nu idman 

ediyor? 

- Hayir, parlak ciimleler soyliiyor 
da mana ~lkmlyor! .. 

Tarih: 8 Agustos 1936 

KI is GUN RK HULDA CE GE RK TAN KI 
Yukartdaki heceleri dogru olarak birl~tiriniz, lstanbulda b~hyan yaz ~lencelerinin ach meydana gelsin. 
Bilmecemizi dogru halledenlerden birinciye: Altm u~lu cam kelemi, ikinciye: Elektrik teneri, il~iinciiye: Asyada bir 

gline~ doguyor, aynca 200 kariimize muhtelif hediyeler verllecektir. 

I Talililer ,- I Be1 kart blriktlreDler I 
==========================--========================-==-====-=================== 

25 nisan 1936 
ta1ihli bilmece-

mizi dogru halle
den 9orluda Feh
mi sokaginda 14 
numarada Gii.

zin iiqiincil he
diyemiz olan As-

yadan Bir Giine~ 
Doguyor eserini 

kazanmi~ ve he
diyesini almi~tir. Toydem.lr Remln Fatma Sa di ye Muhliso 

8 Agustos 1936 

Bak1r madenlerl 

Diinyanm en zengin balm maden· 
Jeri Amerikadad.Jr. Yeryiizilnde sene
de bir milyon ton balm istihsal edilir. 
Bunun yanst Amerikada ~lkar. 

Misisipi, Tenness yaylalarmda is
tihsal edilen balardan elektrik telled 
yapthr. 

Baklr madenlerinin en biiyiik ba· 
cahst da pek tabii olarak Amerikacla· 
dll'. 

Resimde gordiijilnilz bacamn yilk· 

sekJigl 178 metre 50 dir. Bacamn alt 
lasnumn kutru 23 metredir. 

Babalara yard•m 
ingilterede Halstad kasabasmda blr 

kulilp teessiis etti. Kasabada. kl.min 
c;ocugu olursa, kuliibiln elli aza& ara
larmda para toplayip babaya miikel· 
lef bir ziyafet ~ekiyorlar, sonra ~OCU• 
ga, kuliibiin alameti farikaslru ta.p
yan bir araba hediye edlyorlar. mo 
f ena bir :cjey degill .. 

Zaman 
H1rs1z pencerenin yarundan bir de

lik a~tI. Bu delikten elini sokacak, 
pencerenin tokmagm1 c;evirip ac;acak
ti. 

Bu s1rada odada kilc;ilk bir ~ocuk 

gordi.i: 

- Yavru:ru dedi, gel ~u pencereyt 

a~ ta sana ~ikolata vereyim. 
Qocuk ~~t1: 
- Deli mi oldun sen, ben daha yli

rilyemiyorum ki ... 

GotUrUnUz 
Bir zamanlar ingilterenin moda 

krall Brummel, on dokuzuncu asrm 
ba~lang1~lannda, veliahd Prens do 
Gal ile ahbab olmu~tu. 

Brummel, prensten yliz bulunca, 
kilstahllga ba~lad1 ve i~i Hiubalilige 
doktu. 

Bir giin, beraber yemek yerlerken 
Brummel vcliahde: 

- Jorj dedi, zile bas ta u~ak gelsin!. 
Prens biraz tereddild etti. Soma zi

le basb, fakat u~ak gelince: 
- Bu sarho~u odasma gotilrilniiz! 

dedi. 
Brummel bir daha saraya gelmedi. 

I Talililer 

27 haziran 1936 
tarihli bilmece
mizi do gru 
halleden istan
bul 43 ii.ncii ilk 
mektep talebesi 
Neeld Ersava~ 

u~uncii hediye
miz olan 3 Zira
yz kazamn~ ve 
hediyesini al
m~tzr~ 

I 



8 Agustos 1936 

Deniz yollar1 
1~LETMES1 

AcenteJcri: - Karakoy - Kopriiba~1 
Tel. 42862 - Sirkeci Miihiirdarzade 
- Han Tel: 22740 

TRABZON Postalan 
Pazar 12 de, Sah, per,embe 

15 de 

IZMIR SOR' AT postas1 
Cumartesi 15 de. 

MERSIN postalan 
Sah, pertembe 10 da kalkarlar. 

Diger postalar 
Bartin - Cumartesi, ~artam
ba is de. 

lzmit - Pazar, aah, per9embe 

9,30 da. 
Mudanya - Cumartcai 14 de di
ger giinler S.30 da. 

Band1rma - Pazartesi, 1ah, 
~artamba, per9embe, cumarte-

si 20 de. 

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

Trabzon ve Merain postalari· 
na kalklf. giinleri yiik ahnmaz. 

(4481 

DOY~E LEY ANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, Br~m. Anvera, Istanbul 
ve Bahri.iyah arumda azimet Te 

avdet muntazam poatalan 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam' dan limammiza muvaaa. 

Jat1 beklenen vapurlar 
• 

Bochum vapuru limamm1zda 
Achaia vapuru 7 Agustosa doiru 
ithaka vapuru 10 Aiustosa dogru. 
lserlohn vapuru 2 3 2gustosa dogru 

Samos vapuru 23.26 agustosa 
dogru. 
Burgaz, Varna, Koatence, Kalas Te 

lbrail icin limamm1zdan harekct 
edecek vapurlar 

Bochum vapuru limamm1zda 
lserlohn vapuru 23 • 25 Agustosa 

dogru 

Yakmda Hamburg, Brem, Anven 
ve Roterdam limanlan ic;in 

hareket edccek vapurlar 

Achaia vapuru 7-9 Agustosa dogru 
lthaka vapuru I I • I 3 Agustosa 

dogru. 

Herald ea vapuru I 5 -1 7 Agustosa 

do~ru. 

Derindje vapuru 19 • 22 Agustosa 
dogru. 

Fazla tafailat ic;in Galata"da Ova
kimyan hanmda La.ter Silbermann 

ve ,Ureki11 vapur aoentahiina mil· 
racaat. Telefon: 44647 • 6 

Sc11dlnatlan llear E11t lgecny 
Galata Tahir ban 3 iincil kat 

Tel : "4991-2-3 

Svenska Orient Linien Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo Oantzig, 

Gdynia Copenhait Abo Reva) ve biitiin 
Baltik limanlar ~rk ve Karadeniz bafh· 
ca limanlan arasmda ! 5 giinde bir azi· 
met ve avdet ic;in muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzig • Gothenbur1 ve 
O.lodan beklencn vapurlar. 

VlKiNGLAND vapuru 7 agustosa 
dogru. 

ERLAND vapuru I 5 agustosa dogru. 

NORDLAND vapuru 19 agustosa dogru 
Yakmda lstanbuldan Hamburg Roter

dam • Kopenhag, Gdynia Gothenber1, 
03ntzig - Stokholm, ve Oslo, limanlan 
i~n hareltet cdecek vapurlar. 

VlKlNGLAND vapuru 8 agustoaa 
dogru. 

ERL.AND vapuru 17 agustosa dogru 

NORDLAND vapuru 2 I agustosa 
dogru. 

Fazla ta.fsilat ic;in Galata da Tahir ban 
3 iincii lcatta kB.in acentaltgma mi.iracaat. 

Tel: 44991-2-3 

Doktor - Operator 
FERiDUN IEVKET EVRENSEL 
Haydarpa~a Niimune hastanesi ope
ratorii Beyo~lu, fstiklfil caddesi No. 

284 Karlman yamnda Tel. 44551 

Hi~bir erkek yilzii bana te
vecciih etmiyor. Diger gen~ 
lozlann baloya ve gezmeye 
~agmldlklanm, hatta izdi -
vaca bile talib ~Ikbg1m go -
r'ilnce adeta gipta ediyorum. 
Fakat hi~ biri bana bakm1 -
yordu, sebebini de biliyorum .. 
~irk.in bir tenim vardl. Cil -
dim siyah noktalarla ve a~1k 
mesamelerle dolu idi. Teves
siil ettigim biitiin tedbirlerin 
hi~ biri fayda vermiyordu. Fa
kat, bir kimyagerin tavsiye 

ettigi yags1z beyaz Tokalon 
kremini tecriibe ettim. Birka~ 
gi.in sonra, cildim daha beyaz 
ve daha ncrmin bir hal kes

betti. Bir hafta nihayetinde 
biitiin siyah noktalar ve a~1k 
mesameler tamamen zail ol
du. Cildim beyazland1, ve yu
mu~di. Arbk k1skan~ degi
liln. ~imdi tesadiif ettigim 
bilt'iln erkekler bana giller 

yiiz g0steriyorlar. Beyaz renk-
teki Tokalon kreminde taze 
krema ve musaf fa zeytinya
gi mevcud olup bunlar me
samelere niifuz ve sabun ve 
suyun izale edemedigi gayri
saf maddeleri tamamen gide
rirler. Ayni zamanda cildi 
besliyen ve gen~l~tiren kly
metli unsurlar da vardlr. Her 
kadm hatta y~1 bile olsa az 
zaman zarfmda gen~ lozlann 
bile g1pta edecegi a~1k, taze 
ve cazip bir cilde malik olabilir. 

Istanbul dordiinci.i icra daircsinden: 
Orhan Gazi Soli.iz Muslim koyiinde 

Halim bey oglu Hasan tarafmdan: 
~iikriye ipotck irae eylediginiz Bakn

koyde Kartal tepede Millet bahc;esi so

kagmda 30/ 32 No. lu gayri menkuliinii
ze .mahallen kJymet takdir ettirilcrek eh
li vukuf tarafmdan heyeti umumiyesine 
5000 lira k1ymet takdir edilmi§tir. Bir 
itiranmz varsa i.ic; giin ic;inde icra hakim· 
ligine miiracaat eylemeniz I 0 3 uncu 
maddeye gore teblig makamma kaim ol
mak iizere ilanen teblig olunur. (24866) 

Istanbul lk.inci lcra Memurlugundan: 
Bir borc;tan dolay1 mahcuz ve paraya 

c;evrilmesine karar verilen Buik markah 
2438 plak.a Noh takai otomobili 20/ 8/ 
9 36 tarihine miisadif per§embe giinii sa

bah saat 9 dan on bui;uga kadar Taksim
de Merkez garajmda ac;1k arthrma sure
tile sahlacaktu. Arthrma ikincidir. Satm 
almak isteyenlerin yazih giin ve saatte 
aahf yerinde hazu bulunacak memuru
muza 19 3 5 / I 3 7 5 dosya No sile miira· 
caatlan ilan olunur. (M. 810) 

Dr. FETH I 
LABORATUV ARI 
CERRAHPA$A HAST ANESI 

BAKTERIYOLOOU 
Kan, idrar, balsam. cerabat, me. 

.. ch 1aita p"bi bbbi tahliD• ye bitiD 
biyolojik teamiill• pJel clikkatle 

1apdar. 
Beyoglu : T akaime gjderken Me,elik. 
aokai1 F crab nparhman1 Tel. 405 34 

AK SAM Sahife 11 

' jstanbul harici askerr k1taat ilanlan I 
Cinsi Mikdari Teminah ~artname para- lbale GiinU Saati ihale 

Metre Lilra Fiati u Kr. tarihi ~ekli 
Arka ~antahk bez 21.500 1209,40 75 00 25/8/36 Sah 11 kapah zarf 
Portatif ~ad1r bezi 100.000:150.000 6875 75 565 » Sah 15 » 
Mahruti ~ad1r bezi 150.000:180.000 9800 95 835 26/8/36 ~rtamba 11 » 
Yazhk elbiselik bez 400.000 12.250 55 1100 27 /8/36 per,embe 11 » 
Portatif ~adir bezi 130.000 6875 75 565 » » 15 » 
Yazhk elbiselik bez 350.000 10.875 SS 965 29/8/36 cumarte1i 11 » 

1 - Eksiltmelere gireceklerin 2490 1ay1h kanunun 2 ve 3 cii maddelerinde yaz1b belgeleri yukar1da 
mikdarlar1 yaz1h ilk teminatlar1 ile teklif mektuplanm ihale aaatlerinden en az bir 1aat evvel Ankarada 
M. M. V. Satmalma komisyonuna vermeleri. 

2 - Yukar1da yaz1h malzemenin tartnamelerini hizalannda yaz1h bedeller 
neklerini aormek isteyenler'n her gun oileden aonra Komisyona gelmeleri. 

kart1hi1nda almak ve or 
(162) (4467) 

A(;IK AR'ITIRMA 

MOZA YEDE, ILE SA TI~ 

Agustosun 9 ncu pazar giinii saat I 0 
da $i1li Bomonti istasyonunda Ebe Km 
sokagmda Papayanopulos aparhmamn 

I 0 No. h deiresinde bir lngiliz ailesine 
aid nadide ve k1ymetli e~yalar biblolar 
a'Y1k arthrma suretile sahlacag1 ilan olu-
nur. 

I 5 parc;a mukemmel ve hakiki Viya
na mamulah salon tak1m1 iizeri ipekli 
kuma1 kaph temiz haldc divan, jardin
yer ayna, vitrin, orta masas1, kanape 2 
koltuk, 6 sandalye ve iki markizden iba
ret, tekrar ki.ibik usulii ve asri son mo
del 9 parc;a kadife kaph komple salon 
tak1m1, tekrar 3 parc;a kiibik salon tak1-
m1 kanape 2 koltuk iizeri kadife kaph, 

nadide Viyana usulii iizeri vitrinli 9 par
c;a komple ve asri yemek oda tak1m1, bii
fe, dresuar, masa ve 6 aandalyadan iba
ret temiz halde, maroken kanape 2 kol
tuk, Sofianos mamulati nadide yatak oda 
tak1m1 3 kap1l1, aynah dolap, iizeri bom
beli tuvalet, komodin ve markizden iba

ret kusursuz halde, tekrar minyon yatak 
odas1, 3 parc;a Bronz ve lake karyolalar, 
bronz okside ve albatfi avizeler, kadife 
ve ipekli perdeler bronzlarile, mukem
me) salon gramofonu 15 0 p)aklarile ce
did Singer diki§ makinas1, markitri ve 
mavun salon masalan, porti.igez, <;in ve 
Japon vazolar ve divar tabaklar1, Baka

ra, kristal ve biskiii heykeller, duvar saa

ti, kristal ve maden yemitlikler ve teker· 
likler, asri ve .f'ipon ~y talamlar1 0 Mu
rano ve kristal komposto ve likor tak1m
lan, tiiller, YC!lil storlar, kanarya ku1lar1 0 

rnu1ambalar, havagaz1 ocag.., asri port· 
manto, sair liizumlu e§yalar, BORD mar· 
kah F ranstz piyanosu. Pey siirenlerden 
I 00 de 25 teminat ahmr. Sah§ pe1indir. 

Aparttman dahi kirahkt1r. 

Zayi - 932 tarihinde latiklal lisesin

den alm1§ oldugum !fehadetnameyi zayi 

ettigimden yenisini alacag1mdan eskisi· 

nin hukmii yoktur. 

Nimet, ~ckerci sokak No. 11, Aksaray 

En hot meyva uaarelerile h1Wrlan-

11Ufl1T. Hunn kolaylattinr. lnk1-

ban izale eder. Kan1 te:nizliyerek 

viicuda tazelik ve canhhk bah,_ 

eder. 

lNGb.Jz KANZUK ECZANF.SI 
BEYOCLU • ISTANBUL 

* Kor ihtiyac1 i~in Yedi bin kilo 
sabun a~1k eksiltme ile satin ah
nacakttr. Sabunun beher kilosunun 
muhammen bedeli 38 kuruttur. 
Ilk pey para11 200 lirad1r. lhalesi 
13/ Aiu1to1/936 perfembe giinii aa
at 16 ya b1rak1lm1tbr. ~artname ve 
evsafm1 rormek isteyenler her 
giin komiayonumuza ve ihaleye ri
receklerin belli riin ve aaatte Corlu 
Kor aabnalma komiayonuna mii
racaatlar1. (169) (4487) 

* Denizli K1t'ah i~in 313 bin kilo 
yulaf 26/8/936 ~artamba giinii aa
at 17 de hpartada Askeri sabnal-

ma komisyonunda kapah zarf;;;: 
liyle ihaleai yap1lacakbr. Muvak· 

kat teminata 1292 lira ve tahmin be
deli bet bu~uk kuruf olup f&rlna
mesi komiayonda 1oriilebilir. (172 

(4888) 

* lspartanin 240 bin Antalyamn 
276 bin kilo unlar1 kapah zarf ile 
eksiltmeye konulmuttur. Her iki
sinin ihalesi lsparta Askeri 1abnal
ma komisyonunda yap1lacakbr. 

lsparta ununun ihaleai 25/8/936 
aah ,Unii 1a.t:rl7 de ve teminab 
2269 lira ve tahmin bedeli 28920 
lirad1r. Antalya Garnizonunun iha
lesi 24/8/936 saat 15 dedir. Temi
nab 2277 lira ve tahmin bedeli 
30360 lirad1r. ~artnameleri komis
yonda goriilebilir. (173) ( 4489) 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlar1 

ldareleri Istanbul levaz1m i.mir
liiine bagh miies1e1elcr i~in dok
aan ii~ ton aade yag1 kapah zarf1na 
iatekli ~1kmad1i1ndan 11 / Aiu1to1/ 
936 aah giinii 1aat 14,30 da Topa
nedc Sabnalma komisyonunda pa
zarhkla eksiltmesi yap1lacakbr. 

Tahmin bedeli 72540 lirad1r. Ilk 
teminata 4877 lirad1r. $artnamesi 
363 kuruta Ko. dan ahmr. lstekli
lerin kanuni veaikalarile teminat 
ve tcklif mektublar1m ihale saatin-

den bir st-.at evvel Ko. na vermele
ri. (68) (4443) 

* Tophanede Asken f1rmda top-
lanm1, olan 1400 kilo s0nmii1 kO-• 
miiriin paazrhg1 10/ Aiustos/936 
pazarteai giinu aaat 15 de Topha
nede aahnalma komiayonunda aa· 

tilacakbr. Tahmin bcdeli beher ki
loau bir kuruttur. Teminab 210 ku
ruttur. l1teklilerin bclli saatte ko
misyona gelmeleri. (67) (4439) 

istanbul 7 inci icra memurluiundan: 
Mari ve Edvardm uhdei tasarruflann

da olup Artinin ablcagmdan dolay1 haci~ 

edilen F erikoyilnde Kuyulu bag on ve 
Simens sokagmda taki 72 yeni 122 Nob 
ah§8p hane ile yine F erikoyi.inde Simens 
sokagmda cski 3 ve yeni 7 7 No h ahpp 
hanenin tamamlan ac;1k arthrmaya vaz 
edilmi§tir. 72 eski 122 No h gayri men
kul 85 metro 50 •ntimetro murabba1 
oJup 23 metro murabba1 uzerine binas1 
vard1r. Eski 3 ve yeni 77 No h gayri men• 
kul 88 metro murabba1 olup bina 43 
metro murabba1d1r. Eski 7 2 yeni 122 

No. lu hane zemin kat toprak I oda 1 ocalc. 
bir hela, birinci katta bir sofa iistiinde 

bir oda mevcuttur, ah§Clphr tamire muh
tac;hr. Eski 3 yeni 77 No Ii bane zemin 
kah karesimen dotcli bir ufak antre tah
ta merdivenle ~1k1ld1kta bir sahanhk iis
tiinde kap1s1 ve taTan1 boyah bir oda ve 
birinci kattnda 'kap1 ile girilir bir sofa 
iistiinde yerli dolap ve iki oda bir abdest
hane, merdiven alh ve zemini c;ini do-
1eli ocag1 havi mutfak ve bahc;ede miif
terek kuyu ve bir mikdar qcar vard1r. 
Ah§&p temire muhtac;tJr. Y eminli ii~ ehli 
vukuf tarafmd'an eski 72 yeni 122 No h 
gayri menkulUn tamamma 440 lira ve 
eski 3 ve 77 No 11 'gayri menkuliin tama
mmda I 000 lira ]uymet takdir edilmii
tir. Mezkur giryri menkuller 2280 No h 
kanuna tevfikan a1ttlr. arthrmaya vaz edil
mi§tir. Birinci artthma 14 / 9 / 9 36 tari
hine miisadif pazartesi giinii saat I 4 den 
16 ya kadar dairede icra edilecektir. Art· 
hrma bedeli muhammen k1ymetlerin yuz• 
de 75 ni buldugu takdirde mii§terisi iis· 
tlt'nde b1ralC1lacakhr. Allsi takdirde en 
son arthranm teahhiidii baki kalmak 
§artile arthrma I 5 giin daha temdid edi
lerek 29 9 / 9 36 tarihine miisadif sah 
giinii saat 14 den 16 ya kadar daircde 
yap1lacak ikinci arthrmada bedeli mu· 
hammen laym~tm yuzde 7.5 ni buldugu 
takdirde iistiinde b1rak1l1r. Aksi takdir
de 2280 No It kanuna tevfikan arthnna 
geri birak1lacakt1r. Arthrma PC§indir. 
f§tirak edeceklerin rnuhammen k1ymetle
rin yiizde 7 buc;uk nisbetinde pey akc;a
sm1 veya milli bir bankanm teminat mek
tubunu ibraz etmeleri icab eder. Tarihi 
ihaleye kadar muterakim vergi tanzifat 
tenviriye ve icarei vakfiye borc;lan med

yuna aittir. 20 senelik vak.1f icarcsi taviz 
bedeli mii~tcriye aittir. Haklan tapu si· 
cillerile sabit olmayan ipotekli alacakh
larla diger alakadaranm bu haklanm ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddia
lanm evrak1 miisbitelerile birlikte ilan 
tarihinden itibaren nihayet 20 giin zar· 
fmda birlikte dairemize bildirmeleri li
zimdn. Aksi takdirde haklan tapu sicil
lerile sabit olmayanlar sah§ bedelinin 
payla§masmdan haric; kaltrlar. Fazla ma
lumat almak isteyenler 18 8/ 36 tarihin
den itibaren herkesin gorebilmesi ic;in 
dairedc ac;1k bulundurulacak arthrma 
§artnamesile 933/ 1993 No h dosyaya 
miiracaatla mezkur dosyada mevcut ve-

saiki gorebilecekleri ilan olunur. (M. 809} 

K1nahada Lusavori~ Er
meni kilisesi V akfi 

Miitevelli Heyetinden: 

Kolec ve Ticaret k1s1mlarile * Tophane ukeri f1r1n1 i~in 270 a-

Kmahada ~mar sokak 4, ~ cad
desi 62 numarah diikkAnlarile Yin~1-
nar sokok 8, <;mar caddesi 64 numa
rall evler pazarhkla kiraya verilece
tfnden isteklilerin Kadlkoy Valoflar 
mudilrltigilne gelrneleri. 

I 

Oskiidar Amerikan K1z Lisesi 
Eyliiliin 22 nci salt giinii saat 13,30 da a~1hr. S1hhate tedrisata ve ahlaka 
pek iyi dikkat edilir. Kay1t ve kabul itin sah giinleri saat 9-12, cumartesi 

gunleri saat 14-18 e kadar mektebe miiracaat. lsteyenlere mektebin 
tarifnamesi gonderilir. Telefon: 60474 

Londra H1fz1ss1hha okulundan mezun 

DOKTOR KUDSI HALKACI 
Aksaray Millet caddcsi 59 numarada pazardan ba§ka her giin 

saat 15 den itibarcn ic hastahklarm1 muayene eder. 

det tavanhk lambah tahta ile 30 a
det pervazhk tahta ve 25 kilo muh
telif ~ivi 10/ Aiustos/936 pazarte
si giinii saat 15,30 da Tophanede 
Satmalma komisyonunda pazarhk
la ahnacakbr. lhale giinii tealim 
tartile ahnacak olan itbu malzeme 
i~in isteklilerin belli saattc komis
yona relmeleri. ( 66) ( 4440 ). 

Dr. Hafiz Cemal 
Dabiliye miitebuaw 

Pazardan ba,ka it\inlerde ogleden 
aonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar latan• 
bulda Divanyolunda ( I 04) numarala • 
hwiusi kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sah, cumaTtesi giinleri sabaa 
c9,5 • 12> saatleri hakiki f1karaya mah
austur. Herkesin haline i;ore muamele 
olunur. Muayenehane ve ~v telefona 
22398. Yazhk telefon Kandilli 38 Bq-



Sahif e 12 

Medeni memleketlerde daima birinci!igi 
kazanan ve diplomalarla tasdik olunan 

ve dunyada misli olmayan 

Paslanmaz Y eni 

v 

Tl A$ BIGA61 
keskin, c;;ok hassas olup ne~e ve tathhkla 100 DEFA TIRA~ EDER. 

Senelerce su ic;;inde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. 

Taklitlerinden sakmm1z. Hasan ismine ve markasma dikkat. 

Adedi 6, 10 adedi 50 kuru§a 
Hasan deposu: iST ANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Eczac1 Hasan1n 1000 aded mustahzart ne Avru
pada ne de dunya tarihinde misline tesaduf edi
lemiyen ve akla durgunluk getiren muazzam 
bir varhktir. Turkiye Hasan mustahzaratile 
iffihar eder. 

8 Agustos 1936 

,,., 
i ' 

Heps· hirbirine benzer 
Bi.itun dudak boyalari, birbirino 

benzerler. Fakat birinden ahnan ne· 
tice, otekine uymaz. Bunu, siz de ko
layca tecrube cdebilirsi~iz. Bir tiip 

VENOS RUJU alamz, sonra rastgele 
herhangi markada, ba~ka bir rujla 
bunu mukayese ediniz. Goreceksiniz 

ki VENOS RUJU, dudaklarimzda, o
rada kendi rengi gibi sabit duracali 
t1r. C>teki ruj ise dudaklannlZln dokun
dugu yerlerde, kendisinden hirer par
c;a iz birakarak, soluk ve silik bir le-

ke haline gelecektir. l§te, VENOS 
RUJLARJNIN bu kadar ragbet gor

mt>.sindeki sebep, onun bu hususiyeti
dir. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade 
Kimyevi Ecza, alat ve itnyat Tica
ret'nanesi, istanbul , Bahc;ekap1. 

istanbul C. miiddeiumumiliginden: 
Ak~ehir mahkemesinde 20 lira maa~lt 

bir ba~katiplik miinhaldir. 1htisas mah
kemesinden a~1kta kalan ba§katip ve lca
nuni evsaf1 haiz katiplerden istekli olan· 
larin nihayet I 0 Agustos gi.ini.ine kadar 
Ak~ehir muddeiumumiligme muracaat 
etmeleri ilan olunur. 

iRKETi HA YRiYEDEN: 
Kopriiden saat 6,20 ve 7,10 da hareketle Bogaz1n Rumeli ve Anadolu 

cihetlerine giden ilk postalanm1zda Kii~iik esnaf1m1za ve bilumum 
i§~ilerimize ve Bogazda erken i§i olanlara fevkalade siihulet olmak iizere 
gidip gelme biletlerde yiizde elli tenzilath tarif emizin her giin tatbik 

edilmekte oldugu ilan olunur. 

Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
. No. Semti ve mahallesl 

I 449 Beyoglu Hiiseyinaga 

1672 Tarabya 

I 726 Kad1koy E. Osmanaga Y. Zuh
tiipa§a 

3548 Suleymaniye 

3789 Kurtulu1 

3834 <;engelkoy 

4335 Beyoglu Hueseyinaia 

5 T 5 2 Kuzguncuk 

6035 > 
t.., .... 

65 5 2 Edirnekap1 Salmatomruk 

7256 Beyoglu Hiiseyinaga 

7656 <;engelkoy 

60 I 4 Aksaray Katip Kasun 

8124 ~ enikoy 

Yuk.anda evsafi yaZJlt gayrimenkuller 
~ar!;!amba giini.i saat on dorttedir. Satx11 

Sokagi Emlak No. Cinsi ve His . 

Valide i;e~mesi E. 159·161 Y. J95 33,60 metre arsa 

Hisseye gore 
muhammen K. 

140 A.arttuma 

E. Karayani Y. T cravct £. vc Y. 2 Ah~ap hanenin 1 / 2 his. I 00 > 

E. lhlamur ~§mesi 
Y. T ah ta kopri.i 
Kebabc1han1yoku§U 

E. 14 Bostanm 20 / 120 his. I 050 
Y. 78 

E. ve Y. 4 606 metre arsa 2430 

K. zarf 

> 

E. Saka Y. F azil Arif E. 28 Y. 27 46 metre arsa 70 A. arthrma 

Hasanpa§a Sedi yukan E. 8·8 Mii. Bahi;eli ah§ap hane 420 > 
sokagt Y. 3-1 3 
E. Valde ~e~mesi ve Nizamiye E.32 ila 44 Etraft duvarla mahdut 3350 K. zarf 

mahallen arsa 
Y. Taksim cad. 66-68 
E. Hac1 Kaymak Y. Mente§ E. 4 7 Y. 16 11 3 metre arsa 11 3 A. arrhrma 

E. Kaci kaymak Y. Mente~ Y. 4 7 £. I 6 1 I 5 metre arsa 120 > 

E. Arabac1 bakkal 

Y.An 
E. 5-5 430.09 metre arsa 650 

Y. 7.7. Mu. 
Y eni§ehir cad. E. 11-13 Y. 7-9 Ah§ap hanenin 3/ 6 his. 310 > 

E. Kuleli Hastanesi E. 21 
Y. T a~ocag1 ve Mekteb 
Langa bostanlan 

mahallen 20 
E. 6 

y. 35·35/ 135/ 2 
E. 16 Y. 18 E. birinci 

Y. Kanber mahallen 12 

on gun miiddetle satuia i;1kanlm1~hr. 

milnhas1ran gayrimubadil bonosilad1r. 

7 3 metre arsa 50 > 

Ah}ap hane ve kulubesi I 000 K. zarf 
olan bostarun 10/ 72 his 
Bah<;eli ah§ap hanenin 140 A. artt1rma 
15 / 96 his. 

lhaleleri 19 / 8/ 9 36 tarihine tesadiif eden 

Sinirli ve cigerleri zay1f olanlar 
Bunalbc1 s1cakl!lrda rabat nefes almak ve aioirleri teskin etmek i~io 

A Losyonunu 
kullamo1z. 

Cigerlerl temizler. c;am agac101n biitiin fifai tesirl~rini haizdir. 
c;am losyonile banyo yapm1z, cilde giizellik verir. Kokular1 izale 

eder. Asabi zafiyetleri ge~irir. F erahhk ve ne~e uyandmr. 

$i~esl 60 kuru~tur. • BOyOk eczaneterde bulunur. 

Kii~UK eiFTLiK PARKINDA 
Bu ak~am 

MONiR NURETTiN 
Harbiyede B E L V U Bah~esinde 

TIFOBIL VE ARKADA$LARI 

Tifo Ye0::ra!~o5i!~al~e:~ tutul· r Istanbul itfaiyesinin 
NI E ·L lK 7!amac etE NI A L 

Roviisii ba~lam1~br. · 
Fiyat1arda tenzilat yap1lm1~hr. Hari~ten mcze getirilebilir. 

Telefon : 49091 

TUZLA-----... , 
iC ELE • 

I 
l~me trenlerinin vaparlara koprOden 6,25 - 7,40 - 8,40 

mamak ictin ag1zdan alman tifo hap- s 1 • k T •• • 
land1r. HiQ rabate1zltk vermez. Herkes ene I oren1 

•-• aJabilir. Kutusu 55 Kr. --• 

Dr. FAHRI CELAL 
Sinir hastahklan ve kekeleme tedavisi 
Pazardan ba~ka her giin ii<;ten sonra 

Cagaloglu, Halk firkas1 kar~1s1, 
Zorlu aparbman No. 2 

Sahib! Necmeddin Sadak 

Umumi n~riyat mildilrii: Enis Til 

Istanbul itfaiyesinin senelik toreni 22 Agustos Cumartesi giinii 
saat 15 de Taksim stadyomunda yap1lacaktir. Bu torende yangm son· 
di.irme te~kilatmm 226 senelik tarihinden muhtelif ornekler gosterile· 
eek, yangm tecri.ibeleri yap1lacaktir. 

Davetiyeler paras1zd1r. Arzu edenler Cumartesi ve Pazardan maada 
hergiin saat 13 den 16 ya kadar Fatihte ltfaiye Miidiirliigi.ine ve Pa· 
z:artesi, <;ar~amba ve Cuma giinleri de saat 16 clan 18 e kadar ~i~hane 
Karakolundaki ltfaiye merkezine miiracaat ederek davetiye ve program 
alabilirler. Stadyom kapilan saat 15 de kapanacaktrr. 


