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lngiltere Filistine acele 
takviye -k1taat1 gOnderdi 
Bir 9ok bornbalar patlad1, Yang1nlar 
91kt1, 9eteler faaliyetlerini artt1r1yorlar 

Paris 27 (Ak~am) - Filistinde va-
liyet elan c;ok vahimdir. Birc;ok yerler

de bombalar patlanu~, yangmlar c;1k
IDl~t1r. Gazze ve Kudi.iste siikun var
d1r. ingiltere, Mlsirdan acele takviye 
Jotaati getirtmi~tir. 

NABLUS UZERiNDE TAYYARELER 
UQUYOR 

Lomb·a 27 (A.A.) - Kudtisten bildi
rildigine gore, birc;ok tayyare Nablus 
iizerinde uc;arak mtisellah arab c;ete
lerini aranul?tir. 

«Evening Standarb gazetesinin yaz
d.Igina gore, birkac; arab c;etesi asked 
kampa hucum etmil'jl ve bir devriye 
koluna ate~ ac;~t1r. Mitralyozlerle 
mucehhez ingiliz polisi yahudi tarla
lanna girmek istiyen uc; arab c;obamm 
yakalanu~tir. 

iki yiiz elli ki~ilik bir arab c;etesi kl
sa mesafeden polis kuvvetine ate~ ac;
nu~ ve bunlar c;ok az olduklanndan 
takviye almak frzere He~ tizerine c;e
kilmi~tir. Arablar da yarahlanru toph
yarak c;ekilmi~lerdir. 

S1LAHLI ~ETELER 
Kudiis 27 (A.A.) - ingiliz askerleri 

diin Beithalfa vadisinde bir yahudi ka· 
sabasma h ileum eden sil~hll balk tize
rine ate~ ac;rm~tir. Filistinin ~imalinde 
tecavilz ve ci.iretleri gittikc;e artan si
lfi.hll ~ctelere tesadiif edilmektedir. 
Miinferid taarruzlar gitgide sxkl~mak
ta ve ekseriya umumi arbedeler vu
kuuna sebebiyet vermektedir. 

Hayf a ile Kahire arasmda telefon 
hattl, -~fr~. ogle~en berl bozulmu~
tur. Qunku tahr1p~iler, telefon telle
rini bir c;ok noktalarda kesmi~lerdir. 

AKKADAKt IIADiSELER 
~o~dra 26 - Deyli Ekspres gaze

tesmm Hayfa muhabiri tarafmdan 
!tekilen bir telgrafa gore Akkada 
arap ntimayi~c;iler polis karakoluna 

Yafada yanan yahudi evleri 

hucum ederek bir yerli polisi yarala
nu~lardrr. Zab1ta memuru da bilmu
kabele ate~ ederek ni.ima~c;lieri da
gitnu~tir. Polislerin ate~inden ne ka .. 
dar adamm yaralanchg1 belll olma
m1~tir. 

Hayfa Iimamndakl arap niimayi~ 
~ile grev ilan etmi~lerdir. Maahaza 
nakliyati idare etmege k8.fi diger i~~i
ler vardrr. 

ingiliz memurlan grev tevessu et
medigi takdirde vaziyete hakim ola
caklanna emin bulunuyorlar. 

Araplarla yahudiler arasmda ger
ginlik arttigmdan hiikumet ihtiyat 
tedbirleri alnu~tlr. Her tarafta ingi
liz asker! kltalar1 goriiniiyor. iskoc;
yah hassa alayma mensup siingiilii 
asker Kudiisiin sevkulcey~ cihetin
den miihim olan noktalanru muhafa
za ediyorlar. 

Bir Habe$ $&fi, ken
disini kral ilin etti 

Yeni kral, maiyetindeki kuvvetlerle ltalyanlar 
uzerine yurumege ba!jlad1 

. Hartum 28 (Alqam) - Buraya gelen haberlere gore. Mts1r Sudam hududu 
c1varmda kain garbi Habe~istan eyaletlerinden Vallega eyaleti rasx Kambella 
kendisini Vallega krah llan et~ ve maiyetinde bulunan kuvvetlerle italyan
lar iizerine yiiriimege bal'jllarm~tir. 

Yaklnda Habel? ve italyan kuvvetleri arasmda bir muharebe vukuuna inti-
2ar edilmektedir. 

Roma 28 (Ak~m) - italyan tayyareleri Habe~ hiiktlmetinin merkezi itti
haz edUdigi soylenen Gore ~ehri uzerinde diin elli metre yi.iksekten u~m~Iar 
~e ~hirde asker kuvveti gormedikleri glbi halkln da tarlalarda ~~tiguu gor
Jn~lerdir. Negelliden hareket eden italyan kuvvetleri bilyii.k goller mmtakas1-
na ilerliyorlar. Yagmurlar mevsimi yakla~t1gmdan ~imal cephesinde u~i1ncii 
kolordu efradI ile i~yi taburlan yol in~tma hararetle devam ediyorlar. 

Cenup cephesinde Ogadende yollar, yagmur mevsimlnde sular altmda kal
mamak iyin bir kay metre yi.ikseltilecektir. Daghk Semyen nuntakasmda bir 
aiyah gomlekli frrka asaNi temine ugl'a.~yor. 

Bel~ika kabinesi 
Kral, Vanderveldi 
istifareye ~agirdt 

, Briiksel 28 (Ak~m) - Kral yeni 
pbinenin te~kili iyin f1rka reislerlle 
tn~averelerine ba~lanu~ ve sosyalist 
partisl reisi Vanderveldi ilk olarak ka
bUl etmi~tir. Miidafaa nazm Deve:z: 
Jeni kabineye girmiyecegini, vazifesi 
:tnebusluk olacag1ru soylemi~tir. 

. Kabtne buhraru bir iki gune kadar 
bir nettceye baglanacaktU'. 

Silezyada ~arp11ma 
40 iftirakc1 Alman 

tevkif edildl 
Var~ova 28 (Ak~am) - Sllezyada 

Almanlarla Lehliler arasmda mi.isa
demeler olmu~tur. Lehistan Silezyas1-
m ayirarak Almanyaya ilhak etmek 
ic;in propaganda yapan 40 Alman tev· 
kif edilmi~tir, 

Leh hiikfuneti, Silezyada yap1lan 
iftirak tahrikAtma kar~1 ~iddetll ha .. 
reket etmege karar vermi~. 

lngiliz kral1 
Akdenize geliyor 

Ottava 27 {A.A.) - Kanada hiikil .. 
metinin ricasL iizerine kral Eduvard, Fran .. 
sada Vin:vy' de umumi harpte oleo Kana .. 
dah askerler i~in yap1lan abidenin kii~a· 
dm1 kabul etmi~tir. Kii§ad merasimindo 
Fransa cumurreisi Lebrun de hanr bu· 
lunacaktar. 

Lonclra 28 (Ak!(lam) - ingillz k:rah 
sekizinci Edvard, Vimideki harp olil· 
Jeri abidesinin ~ad resmini yapttk· 
tan sonra FransaD.lll cenup sahillne 
gidecek ve Akdenizde bir cevelAn ya· 
pacakttr. 

Benin tahkimi 
te1riilde bitiyor 

Alman erkan1 
harbiyesinin 
dU$unceleri 

Lomira 28 (Ak~am) - Morning Post 
gazetesine gore Ren mmtakasuun 
tahkimi, azami te~ri.nisaniye kadar 
bitirllece.k.tir. Bilyi.i.k bir ~i ordusu, 
~imdi Rende tahkimat ile me~guldiir. 

Almanlann Rende yaptiklan tah .. 
kimat, Fransanm Magiuot hatt1 tah· 
kimatma benzemiyor. Almanlar, ku
c;tik istihkamlar yapmakta ve bunlan 
biribirine rnahfuz siperler ve tankla
ra mahsus ~ukur tuzaklarile bag
lamaktadir. Alman erkam harbiye
sine g0re bu istihkarnlar, bir teca
viizii durdurabilecek ve Alman agll' 
top~usu, ba~ka imntakalarda serbest
c;e hareket edebilecektir. 

Milletler cemiyeti 
ltalyan1n, mii~ahid bile 

gondermemesi muhtemel 
Roma 28 (A.A.) - italya, Milletler 

cemiyeti konseyinin toplantISuun ta
li.k edilip edilmemesi meselesine kar
~ tamamen bigftne kalmaktad1r. Bu 
i~le ala.kadar olan iyi haber alan ma
hafilde tebaruz ettirildigine gore ital· 
yamn, bu toplantiya hatta bir mil~
hid dahi yollamamas1 pek muhtemel· 
dir. 

M. Ribbentrop 
Yak1nda lrlanda ve 
Macaristana gidecek 

Lomira 28 (Alqam) - M. Ribben
trop M. Londonderrinin kendisine 
Bertine vaki olan ziyaretini iade i~in 
bugiinlerde irlandada Ulstere gide
cektir. 

Alman delegesinin irlandadan dO
ntil'jlte, Londrada kalarak Alman ce-
vab1 hakkmda ingiliz ricallle go~
mesi ihtimali vardlr. Lonclra mahafi
li M. Ribbentrobun irlandaya gidece
ginden resmen haberdar degildir. M. 
Ribbentropun Macaristana bir seya
hat yapmas1 da mevzuu bahistir. Esa
sen bir miiddettenberi Macaristanda 
bir Alman askeri heyeti bulunuyor. 

Adis Ababadaki Times muhabiri 
ni~in Habe§istandan ~1karild1? 

Londra 2 7 (Akf$am) ·- lngilterenin 
Roma sefiri, Adis Ababadaki Times mu· 
habirinin neden hudud haricine ~1ka· 
nld1glnl so,-maga memur edilmittir. 

Balkan iktisad kon
seyi dun ticaret oda
s1nda toplanarak mU
zakereye ba$f ad1 

feleforu 24240 (tdare) - 24249 ( Takrir ) • 24248 ( Matbaa) - 20113 ( Kli§e) 

Lord Loyd diin Atatiirk 
taraf1ndan kabul edildl 

Lord Loyd diin sabah Sirkeci istasyonundan ~lkarken 

ingilterenin eski Mlsir fevkalade komiseri, lordlar kamaras1 ftzasmdan 
lord Loychn di.in sabah istanbula geldigini yaznru;tik. Lord Loyd, Cumur 
reislmizin istanbuida bulunmasi milnasebetile Dolmabah~e sarayma giderek 
defteri mahsusa yazllnu~ ve ogleden sonra Atattirk tarafmdan kabul edil
~tlr. 

MECLIS ORDUY A SELAM VE INANINI BILDIRDI 

Mecliste hararetli 
mUnaka$alar oldu 

Naf1a vekili Istanbul tramvaylar1na temas ederek: 
"lmtiyazh ~irketler vaziyetini 1slah etmek 

vazifesi kar,1s1nday1m,, dedi 
Ankara '12 (Telefon) - Meclis 

bugiin B. Refctin riyasetinde t'oplan
ch. Biit~e mi.izakeresine devam etti. 
Na.fla biltc;esinin konll{lulmasma ba..t
lanmadan evvel nafla vekill Ali r;e
tinkaya kursiiye gelerek milhim be
yanatta bulundu. Yollar, ~oseler, kop- , 
riller, su i~leri ve demir yollar1 in
~aati hakkmda izahat verdi. Demir yol· 
lan siyasetimize biiyiik bir h1z lle de
vam edildigini, Kilyostan Zongolda
ga dogru gatalagzmda 13 kilomet
relik klsrmn bu sene bitirilecegini, 36 
senesi ic;inde katiyetle komtir nakll
yatma ba=?lanacaglill, 37 senesinde 
Malatya iltisak hattllllll bitirileceginl, 
demir yolunun 38 senesinde Erzinca
na varacagm1 soyledikten sonra An
talya hatti in~aat1run ilerlemekte ol
dugunu ve lokomotifin diin Burdura 
vardlguu soyledi. 

Bir ecnebi grupun ~rkta, cenup 
hudutlarmda Mardin, ElA.ziz, Palo, 
c;(apak~ur, M~ dogru ve Zonguldak
tan Eregliye yap1lacak hatlarla liman 

(Devam1aekizinci1ahifede). 

, 

Nafta vekili All ~etinkaya 
--UlllllllllllUllllllllllllUIUHHIUlllHnmllm1111""""""'1111•••-llllMIMIM'llMIM lllllMlllllUllllllllHllllllll'A•U'llWllllllNlllUUUlllHmn.....-

Y a,iyan tiplerden: 

- Biraz gozltigilniizu verir misiniz. gazeteyi iyi s~emiyorumi ... 



Sahife 2 

POLiTiKA 
ingiliz - italyan mUnasebatl 

M. Mussolini ingiliz menafilne do
kunm1yacagma dair gazetecilere te
minat ilzeline teminat veriyor. Fakat 
i~leri bu sozlere uymuyor. Habe~ista
ru istilA. ic;in italyadan sevkettigi 
500,000 ki1?ilik ordudan bir neferini 
bile biiyi.ik askeri harekAtm bitmesine 
ragmen oradan geri c;ekmemekte ve 
terhis etmemektedir. Bu orduyu diin
yamn en iyi muharip bir unsuru sayi
lan Habel?Ierden ve milslilmanlardan 
alacagi askerlerle bir kat daha kuvvet
lendirecektir. 

Trablusgarp ve Bingazlde tah~d et
tigi makinel~irilmi~ fukalan da gerl 
~ekmem~Ur. MlSlr ve Sudan cenup
tan ve garptcn bir milyona ya
km askeri kuvvetle c;evrilmi1?tir. ital
yanlann Mls1r ve Sudan hududlann
da bulundurdugu barb tayyareleri 
binden fazladlr. ita.Iyan tahtelbahir
leri Mlslr sevahllini tehdid ediyorlar. 

Filistinde, daha ziyade ingiliz man
das1 aleyhindeki, klyanu ingilizler i
talyan tahrikatma ve parasma atfedi
yorlar. ingiliz imparatorlugunun her 
t&rafmda ve hdtta. Hindistanda bile 

ingiliz hAklmiyetlnin temelini kazmak 
ic;in italyan ajanlanrun c;ah!?bgma ve 

ingilterenin her tarafmda italyan casus
lannm askeri esran ogrenmek ic;in 
faaliyet gosterdiklerlne ingilizlerin 
kanaatl varchr. 

italyanm umumi harbe girmesinin 
y:Il doniimii Romada tesid edilirken 
M. Mussolini Roma imparatoru Seza
nn heykell kar~smda soyledigi nu
tukta italyamn daima sa.v~ yapaca
guu blldirlrken bunu Trablusgarbten 
ve Bingaziden getirilen Arab e~raf1 ve 
bin ~ Arab f~st genc;leri de 
dlnlemiftir. Habe.Pstanda resmi dil 
Amharik llga edilerek yerine italyan
ca Ile birlikte Arabcarun resm! lisan 
oldugu ilAn edi~tir. 

italya artlk ingilterenin ~rid alc
denizdeki mevkilnl ve ingiliz impara
torlugunun buradan ge~en deniz ve 
kara ve hava yollanru .sOzle degilse de 
filen tehdid ediyor. Bu gi~le italya -
Milletler cemiyeti ihti1Af1, ingiliz im
paratorlugu ile yeni Roma imparator
lugu arasmda bir hayat memat sava
~ halini almaktadtr. Politikac1 

Son dakika 
lngiliz askerleri Kudos • Nabliis 

yolunda ~etelerle earp1~t1 
Kudils 28 (Ak~am) - Filistinde 

karga~hklar devam ediyor. Fillstin
deki ingiliz kuvvetleri kumandam 
karargruuru Telavive nakle~tir. 

Diln Kudiis - Neblils yolu uzerinde. 
bir ingiliz milfrezesile, arap ~eteleri 
arasmda ~ddetli bir mlisademe ol· 
mu~ur. ingiliz askerleri, arap c;etesi
ni pilskilrtmil~lerdir. ingiliz milfreze-

si zayiata ugramanu~t1r. Arap ~etesi
nin zayiat1 belli degildir. 

Filistin yahudi mah~ili, yakmda 
orft idarenin b\itlin Fillstine te~mil 
edllecegl kanaatinde bulunuyorlar. 
Akdeniz ingiliz amiral gemisi diln 
Hayfaya gelrnU}, anliral karaya ~ika
ra.k Hayfa beledlye reisile uzun bir 
millakat yapnu~br . 

Alman cevab1 menfi olacak 
Lomlra 28 (Ak~) - Buraya gelen haberlerc gore, Almanyanm ingiliz 

sualnamesine verecegi ccvab, esasll noktalarda mehfi olacakbr. Alman cevab1-
mn yakmda Londraya tebligine intizar edilmektedir. 

Makedonga 
komitesi 

Y. eniden diriltilmesi i~in 
~h11hyormuf 

Atinada ~1kan Ellinikon Mellon gaze
tesi yaz1yor: Mevsuk bir askeri memba
dan ogrenildigine gore mefsuh Makedon
ya komitesini ihya i!;in Bulgaristanda fa
aliyete b~lanm11t1r. lhyasi istcnilen Ma
kedonya komitesinin gayesi, Bulgaristana 
Akdenizde bir mahrc~ temin etmek i~in 
garbi Makedonyada faaliyette bulunmak 
olacakbr. 

Diger taraf tan Oskiipten gel en haber• 
lere gore Yugoslavya hiikumeti, Arna
vud)ugun hududlanm tahkim etmege ba1-
lamas1 iizerinc fevkalade emniyet tcdbir
leri alm•!I· Yugoslav topragma girecek
lerin s1k1 bir kontrol altma almmasm1 em
retmi~tir, 

Londra yolunda 
Habe~ imparatoru icin 
Cebeluttankta, otelde 

yer tutuldu 
Cebeliittar1k 27 (A.A.) - Ne~!?inin 

burada ikametinin resmi hie; bir ma
hiyeti olmayacag1 beyan cdilmektedir. 
Rabe~ imparatoru, bura otcllerlnden 
birlnde blr kac; oda kiralarru~t1r. Fa
kat cOrford» vapuru gclinceye kadar 
cCapetown> gemisinde kalacagi tah· 
min edilmektedir. 

Neca~inin pazar giinii Londraya ha
reket edecegi ~ilphesizdir. Cebeliltta
rika bir c;ok polis memurlan ile gaze
tcciler, gelmi!?}erdir. 

J.ondra 27 - Rabe!? imparatoru 
Londt·ayi gayri resmi surette ziyaret 
ediyor. Bunun i<;in resmi istikbal ya
p1lrmyacakt1r. -----

Fransaz meclisi reisligi 
Paris 27 (A.A.) - Radikal sosya

listlcrin parlamcnto gurupunun M. Dala
c:!ier' nin yapm1§ oldugu toplanhda yeni 
ekseriyetten M. Her:riot'nun mebusan 
meclisi reisliginc intihap edilmesinin te
mini taleb edilmeaine karar verilmiftir. 

KUc;uk itilaf1 
y1krnak m1? 
Rumen gazeteleri 

M. beckin buna 
9ah~t1g1n1 yaz1yorlar 

Va~ova 27 (A.A.) - M. Beckin 
Balgrad seyahati miinasebetiyle mii
talaatlill .sOyleyen Var!?Qva siyasi ma
hafilinde hft.kim olan d~iince ~dur: 

Lchistan ile Yugoslavya arasmda 
hie; bir ihtilaf yoktur. 

Gazetelerin ~ogu, 1ki memleket ara
smdaki menfaat birligini hatirlat
maktadlrlar. Bazl gazete makalele
rinde M. Beck.in Belgrad seyahatin
den maksa.d, Lehistanm Kilc;iik iti
lftf1 y1lcmak ic;in sar!etmekte oldugu 
gayretlerin yeni bir tezahilrii oldu
gu suretinde Rumen gazetelerinde gO
rillm il~ olan iddialar protesto edil
mcktedir. 

Belgrad 27 (Akl?am) - Bu sabah 
Belgrada V8.Sll olan Leh hariciye na
nz1 M. Bek, saraya giderek deftere 
ismini yazd1rd1ktan sonra Yugoslav
ya b~ckil ve hariciye nazirile uzun 
mildet goril!?mil~tilr. M. Bek gazetc
cilere beyanatmda gilniin meseleleri
nin gozdcn gcc;irildigini soylemi~tir. 

Kral naibi prens Pol, M. Beke be
yaz kartal ni~anm1 vermi~tir. 

Sofyada iki ziyaf et 
Sofya 27 (Ak~am) - Fransanm ye

n! Ankara se!iri M. Ponso Parise gi
derken burada tcvakkufu esnasmda 
Fransa scfiri tarafmdan ~erefine bir 
ziyafet verllmi!?tir. Ziyafettc el~imiz 

~evki Berker, b3-$vckil Koseivanof, 
Bulgaristarun ycni Ankara sefiri Rrls
tof da haz1r bulunmu~ardlr. 

Diln a~m da bura el~imiz ~evki 
Berkcr tarafmdan cl~iligimizde verilen 
ziyafcttc ba!?vekillc hariciyc nezareti 
umum katibi M. Nikolaef ve madam1, 
Ankaranm ycni Bulgar elc;isi Hristof, 
protokol mildiirii <;omakof ve biltiin 
Balkan antanb el~ileri, Sovyet sefiri 
ve madami bulunm~lardtr. 

28 May1s 1936 

( Ba Sabahki Telgraflar ) 

Avusturyada dahili vaziyet kar1~1yor 
Naziler ve Italyan taraftar1 fa~istler. faaliyete ge~tiler. Ital ya 

hududda tedbir ald1g1n1 tekzib ediyor 
Londra 27 (Aktam) - Avuaturya 

biik6meti son giinlerde iki mu1kiil kar11-

1mda bulunmaktad1r. Bunlardan biri Al
manya ile birle§mek taraftan Nazilerin 

yeniden faaliyete ge~meleridir. Viyana· 
dan gelen haberlere gore Avusturya Na
zileri, Berlinden verilen talimat muci
bince yeniden ~ahtmaia ba~lam11lard1r. 

Bu ~·h~manm hedefi Almanya ile birle§· 
meyi temin etmektir. 

ikinci mu1kul de ltalyaya miitemayil 
Avusturyali Heimveren fa1ist tqkilah 
mensuplannm silahlanm vermemegc ve 

te§k.ilatlanni devam ettirmege karar 
vermeleridir. Ba1vckil M. ~u~nig yalmz 

lrakli prenses bir 
garsonla evlendi 
Rodosta ba§hyan ve Ati
nada bi ten a§k · maceras1 
~ehrimizdc c;Ikan rumca Dimokra

tia gazetesi ~u haberi ne!?rediyor: 
Atina 27 - Burada izdivac;la biten 

bir a~k maceras1, ~ehrin kibar maha
filini heyecana dii1?iirmil~tlir. Bu ~k 
macerasmm kahramanlan blr pren
ses ile bir otel garsonudur. 

Gazetelere gore bu maceranm taf
silab ~dur: 

Irak prenseslerinden biri, son za
manlarda bir tenezziih seyahati ya
parken Radosa da ugrarm~ ve Rados
ta kald1g1 otelin garsonu Anastas Ra
ralamboyu c;Ild1ras1ya scvmi!?tir. 

Prenses ile garson Radostan ka~arak 
buraya gelmi~lerdir. Prenses, vaftiz 
edilerek kendisine Anastasya ismi ve
rildiktcn sonra garsonla evlenmi~tir. 

Gelinin aUesi, bu cvlenmenin feshi 
i~in alAkadar makamata haber ver
mi~tir. Zab1ta, prensesin re~id olma
smdan dolayi, nas1l bir vazlyet alaca
gma ~np kalm1~tir. Bu maceranm 
neticesi merak ve al8.ka ile takib edi
liyor. 

[Ak~am: Garson1a evlenen Irakh 
kadmm prenses olmas1 ~ilphelidir. 
~ahsma fazla ehemmiyet verdirmek 
i~in kendisine prenses unvanm1 izafe 
etmi~ olmas1 ihtimali kuvvetlidir. Bl
naenaleyh bu habcr aksi sabit olunc1-
ya kadar ihtiyatla telakki edilmek 
Iaz1md1r.] 

Kasa h1rs1z1 
H1rs1z, kasay1 a<;maga 
cah~trken yakaland1 

izmir 27 (Telefon) - Gece bura
rada bir kasa h1rSlz11g-I oldu. Lapse
kili Ralil ibrahim admda biri Gilzel
yal1da cski polislerden ~evkinin evl
ne girmi~tir. Rirs1z evin alt katmda 
duran ve istanbullu Ali Rlzaya alt 
80 kilo ag-Irllgmdaki bir kasayi ~la
rak kac;rml?tlr. 

Halil ibrahim ·kasayi eve bir bu~uk 
kilometre mesafede bir tarlaya gO
tlirm il9, a<;maga ugra~rrkcn yakay1 
ele vermi~ir. Kasa sahibi Ali R1za is
tanbulda bulunmaktadlr. Anahtan da 
Ali Ri1.adadair. Kasada milllim mik
darda mucevhcrat ve tahviller oldu
gu ogrcnllmi~tir. -'------
0 de m i~te ilk kar~un at1m1 

bayram1 
Odemit 27 (A.A.) - 6niimiizdeki 

pazar giinii ilk kur1un ahm1 bayram1 Ha
c1ilyas sirtlnnnda biiyiik torenle yap1la
cakt1r. Toren hazirhklanna ba§lanm1§hr. 
Toren yerine hususi bir tren tahrik edi
lecek aynca halkm kolayca ta~mmas1 i~in 
otomobiller de haz1rlanacakt1r. 

Hindistanda zelzele 
Londra 27 (Ak~am) - Bu sabah Hln
distarun !?imal mmtakasmda bir zel
zele olmu~tur. Zelze1e Delhi, Allahabad, 
Muradabad, ~ehirlerlnde ~iddetli ol
m~tur. Kalkiltede de hissedilmi~tir. 
Fakat miihim zarar yoktur. 

askerlerin aili.h ta11yabileceklerini .Oyli
!)'erek diger biitiin te§elliillerden ailah· 
lann almmasm1 emretmifti. 

Heimverenlerin bu emri dinlememeleri 
hiikumeti f ena vaziyete sokmu1tur. He
imverenler, prens Starhembergin emri u
zerine merkezlerini Linz §ehrine naklet-
mi§lerdir. · 

BiR ~ARPI~MA 

Berlin 27 (A.A.) - Viyanadan bil
dirildigine gore, apiJ Avusturyada va
tanperverler cephesi taraftarlan ile son 
giinlerde ba1bakan ~u1nig'in aleyhinde 
bulunmaya ba1layan Heimverenlerden 
iiniformah bir grub arasmda fiddetli 

~arpl§malar olmuttur. 
1TALYA FEVKALADE TEDBl'R 

ALI\IAMI~ 

Roma 27 (A.A.) - Roma askcri m.,. 
hafili, Brenner hududunda alUU111f olan 
tedbirlerin oyle fevkalade bir mahiyette 
olmad1gm1 beyan etmektedir. Bu mmta· 
kada bulunan asker mevcudu, hi~ bir za· 
man eksiltilmemi~tir. 

Burada otedenberi fa1ist milisi bulu
nuyordu. Ancak parti ba1kanhiJ biitiin 
fa1istlere rnilise iltihak etmek emrini 
verdigi zamandanberi bu rnilisin miktan 
artm11br. Bu artma, yalmz Avusturya 
hududunda degil lta}yamn her tarafm• 
da goriilmii1tiir. 

lngiliz imparator- Bir zarf ifinde 10 
lugunu miidaf aa ster/in gakalandi 

F akat sosyalist belediye 
meclisleri buna yard1m 

etmiyorlar 
Londra 27 (A.A.) - Londramn 

muhtelif belediye mecllsleri, Londra
run hava ~iicumlanna kar~ milda
faas1 tedbirleri ve kara ordusuna as
ker kayd1 propagandasile m~ ol
maktadlr. Fakat ekseriyet i~i parti
sinde olan nuntakalardaki belediye 
meclisleri askeri mahiyette hi~bir te
dbire miizaheret etmemeye karar ver
mi~Ierdir. 

Londra ve millhakatl belediye mec
lislerinin sosyalist olan rnaarif ko
mi tesi 9 haziranda yap1lacak askeri 
tezahiirnta rcsmi rnekteblerden yilz 
talebcnin de i~tirak ettirilmesi hakkm
daki teklifi reddc~r. 

Londra 27 (A.A.) - Bazi sabah ga· 
zeteleri, Londrada ve Dominyonlarda im
partorlugun miidafaas1 meselesine karo1 
gittik~e daha fazla ehemmiyet atfedil
mekte oldugunu yaz1yorlar. Mesele, Ha
be§istamn latlyanlar tarafmdan i§ga'Jn
den sonra bilhassa acil bir mahiyet al
mi§hr. 

Deyli telgraf gazetesinin askerlik rnu
habirine gore, Jngiliz askeri mahfilleri 
milli miidafaa meselesile me§gul olmak 
iizere bir imparatorluk konferansmm 
miimkiin oldugu kadar ~abuk ve hattu 
bu sene i~inde toplanmas1 liizumuna 
kanidirler. 

Oskiidarda yangin 
Diikkan sahibi muhtelif 

yerlerinden yand1 
Diln saat 19,35 de Uskildarda Hfilti

miyeti milliyc caddesinde, 14 numa
rah ismail Hakk1ya aid lambac1 diik
kanmda yangm c;1km19tlr. Dilkkruun 
ve e~yalann bir klsrm yand1ktan son
ra sondilrillmil!?tiir. Dilkkan sahibi 
ismall Hakkl yangm esnasmda muh
telif yerlerinden yaralanm1~tir. Dilk
kAn ve e~alar 7000 liraya sigortahd1r. 
Polis kast olup o1machg-Im tetkik ct
mektedir. 

Hariciye vekili Ankaraya gitti 
D1§ itleri bakam Doktor Tevfik Rli§tu 

Aras, di.in ak§amki ekspreslc Ankaraya 
hareket etmi§tir. 

Balkan iktisad 
konsegi 

Diin ticaret odas1nda 
toplanblanna ba~lad1 

Balkan iktisad konseyi ftzalan ~ch
rimize gelmi~ler ve ilk i~timalarm1 diln 
saat 11 de ticarct odasmda yaprm~lar
dJ..r. Bu i~timada deniz ticaretini ala
kadar eden mesclcler konu!?Ulmu~tur. 

Konsey deniz ticareti sahasmda 
Balkan memlcketleri arasmda el bir
ligi teminini gorii~mil~tiir. 

Konsey azalan ~erefine bugiin Pe
rapalas salonlannda bir ziyaf et verl
lecektir. 

Mektubun arkas1ndaki 
miirsil adresi sahte imi~ 

Mektub zarflan i~inde pasta ile 0-
teye beriye para g0ndermek yasak ol
dugu halde bazi kimselerin bu ~ekilde 
para gonderdikleri anla~ldlgmdan 

posta idaresi bu gibi zarflardan ~tip
helendigi zaman mektub sahiblni bu
larak kendisinin huzurunda ve kanu
ni ~ekilde zarf1 a<;maktad1r. 

Evvelki giin istanbutdan Almanya
ya gonderilmek iizere posta idaresine 
taahhildlil bir mektub verllmi~tir. 

Mektubu alan memur resmi muamc
lcsini yap~ ve zarf1 tevzi dairesine 
vermi~tir. Fakat tevzi dairesindcJd 
rnemur zarf dan ~iiphelenmi~ ve ami
rinc milracaat et~tir. Mektub taah" 
htidlii oldugu i~in gonderen adamm 
adresi zarfm arkasmda yaz1hd1r. Zarf 
kanuni ~ekilde a~mak ic;in posta Ida· 
resi sa.hibini bulmak istemi~ fakat 
zarfm arkasmda ynz1ll olan adreste 
bOyle bir adam bulunmachg-I anl~l
nu~tir. 

Bunun uzerine zarf a(:1lrru~tir. Zar
fm i~inde yilz klisiir sterlin bulundugll 
gorillmil!?tilr. Bu hadise ya1ruz zarf 
icinde para gondermck rnemnuiyeti
ne muhalif bir hareket olmayip aynl 
zamanda mernleketten Alrnanyaya 
doviz kac;ak~1llf't mahiyetinde bulun
dugundan keyfiyet zab1taya bildiril
mi~tir. Zab1ta mektubu postaya vere 
adrum aramaktadtr. Bu bir Alman is
mldir. Fakat adresi hentiz ~esbit edi· 
lememi~tir. --------
Kredi ile in~aat 

Emlak ban1Cas1n1n 
getirttigi miitehass1s 

Samsuna gitti 
Emlak bankasmm, uzun krcdilcrle 

ve taksiUe Odenmek i.izere bina yap
mak uzcre bir te~bbilste bulunduf,ru
nu yaznu~tik. 

Banka bu hususta Avrupadan bir m 
tehass1s getirtmi~ti. Miitehassis, iz.. 
mir ve istanbulda tetkikat yaptiktan 
sonra ~mdi Samsuna gitmi~ir. sam
sunda tetkiklerini bitirlncc Ankaraya 
gidecek ve hazirladlg1 raporu vek§.lete 
verecektir. 

Vekatet bu rapor iizerine bir proje 
haz1rlayacak1;1r. Proje, kanun yaptl .. 
mak tizere millet meclisine verildikten 
sonra Emlak bankas1 arsa salliplcri" 
ne 'uzun vadelerle bina in~ etmege 
ba!?layacakbr. Bu binalann in~aat b 
deli i~in almacak taksitlcr, faiz m1k
tan, Odeme ~artlar1 ancak o zamaJJ 
belli olacakt1r. 

BOyOk Oerbi yart~I 
Londra 27 (Ak~m) - Bilylik det"' 

bi yan!?}an bugiin yap1lrm!?t1r. Agaha .. 
run Mahmud admdaki ati birinci, 
gene Agaharun Tac1 Ekber ati ikin 
gelmi~tir. 
Yan~ ~ok kalabahkti. Agahan do 

at ko~turmu~ur. 
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AK~AMDAN AK~AMA: 

Kom$ulanm1zda 

Mem.lekette endiistri faaliyetini in
ki~f ettirmek ic;in bukadar esasll bir 
gayret sarf etmege ba~ladlgmuz ma
da, komsularumzm haline bir goz 
~evirmek ~e yaruba~1rmzda tern.in edi
len terakkilerl gormek bize de biiytik 
bir ~evk ve gayret menbai viicude 
getirir. Bunun ic;in, tamamen bir zl
raat memleketi gibi gorilnen Bulga
rlstamn sanayie verdigi ehemmiyet
ten ve aldlg1 neticelerden biraz bah
setmek faydas1z olmaz zannederim. 

Bulgarian endtistricilige sevkeden 
en birinci arnil ticaret muvazenesinl 
ai;lks1z kapamak arzusu olmu~tur. 
~tinkii yalmz ziraat ile ya~amak yo
lunu tutacak olursa, fena senelerde, 
mahsul alamad1g1 zamanlarda miit.
h4 buhranlara ugramasmdan kor
kuyordu. 1930 senesi bu bapta Bulga
ristan ic;in bilyilk bir ibi:et dersi te~kll 
etmi~tir. <;i.inkil o sene Bulgaristan
da bugday mahsuli.i o kadar f ena ol
du ki d1~andan 6.000 tonilato hubu
bat ithal etmege mecbur kald1. Bunu 
kar~11Iyacak ihracab. olmadlgmdan, 
Bulgar milli bankas1 altm stokunun 
bir k1sm1m sarfetmek zaruretini his
setti. Halbuki bu altm Bulgar paraSI
nm kar~11Ig1 idi. Tabiidir kl Bulgar 
paras1 klymetini kaybetti. Bu sarsm
tiyi Bulgaristan uzun mtiddet ac1 ac1 
duydu. 

Demek oluyor ki bir memleket zi
raat ic;in ne kadar elveri~li olursa ol
sun, ticaret muvazenesini temin i~inl 
yaln1z ziraatten beklemek biiyi.i.k bir 
ihtiyats1zhk ve tehlike te~il ediyor. 
Klthk ve fena mahsul seneleri behe
mehal hesaba katilmalldir. Boyle ya
p1lmca da memlekette az ~ok bir en
diistri faaliyeti vticude getirmek ve 
ondan da bir fayda beklemek bir va
zife te~l ediyor. 

Bulgarlar endtistriyi inki~f ettir
mege bOyle hayatl bir mecburiyetle 
himmet ederken ziraati tenevvil ettir
meyl de ihmal etme~lerdir. Qiinkil 
bugday fiatleri pek dil~iik oldugu i~in, 
yalmz bugday ziraatine ehemmiyet 
vererek daha k!rh o1an smal ~if ciligt 
ikinci, iit;ilncii plA.nda b1rakmak hi~ 
aktlhca bir ~ te.,kil etmez. Fakat bu
nun it;in, memlekette mahalll endiis
tri tesis etmek ve bunu bir dereceye 
kadar ileri gottirmek lb1mch. Yoksa 
sanayide kullamlacak mahsulati zi
raiyeyi memlekette yeti~tirmekten hi~ 
bir fayda has1l olmazd1. 

Bu da gosteriyor ki bir memleket
te ziraat ile endiistri elele vererek 
yiiriimek laz1mchr. BOyle olursa mem
leketin muu ekonomisi emin temeller 
frzerinde terakki imkaruru bulabili
yor. Bulgarlar endiistri faaliyetine gi
rerken kendilerine bir sanayi politi
kas1 tesbit etmi~lerdir. Bunun esasll 
gayelerinden biri bir taraftan mem
lekette sanayii ileri gottirtirken diger 
taraftan da zirai istihsalati tenevvi.i 
ettirmek ve rasyonel bir ~ekle sok
maktJ. Onun ic;in, tiittin, pancar 
pamuk, keten, ilah. Ziraatine 
pek ehemmiyet verdiler. i~te bu su
retle Bulgar sanayii muhtac oldugu 
ilk maddeleri memleketin i~inde bul
maga muvaffak oldu. Endtistriye ya
n yacak ziraatin Bulgaristanda ne su
retle terakki ettigini anlamak ic;in bu
na tahsis edilen arazi sahasmm 
nas11 ~ogald1g1ru gormek kafidir: 

1897 de, yalmz 8 .771 hektarhk ara
zide endtistriye yarar ziraat yaplldl
gi halde, bu miktar 1907 de 16.802 ye 
1917 de 43.147; 1927 de 109.618; 1934 
de 186,905 hektara ~1knu~t1r. 

~met 

- (Kan - Z:.oca sevgisi) anketine 
cevap yaz1yorum Bay Aroca ... 

$BRiR DADBRLBRi 
Plan haz1rllQ1 
Taggareden 

fotograf alznma
s1na ba~lanzyor 
Haz1rlad1g1 imar plamru mahallinde 

tatbik etmek iizere Yalovaya giden 10· 
hir miitehasslSI M. Proste cuma giinii 1eh
rimize doneccktir. 

Miitehass1s 11ehrimizde iki gi.in kalda.k· 
tan sonra Ankaraya gidecek ve Yalova 
plamm iktisad vekaletine izah edecektir, 
Miitehass1sm Ankarada bulundugu miid

det zarfmda belediye burada icap eden 
hazuhklan yapacaktir. 

Belediye iptida haz1rlad1g1 ihsai, ikti
sadi ve ic;timai malOmalJ miitehass1sa ve• 
recektir. Ancak -evvelce de yazd1gmuz 
gibi- 1stanbulun havadan, ku1 bak111 fo
toirafm1 almak icap etmektedir. Bu fo
tograf planlan almak ic;in harita miite
hass1slarile beraber bir de tayyare gel· 
mittir. Tayyarede haritac1 · miitehau1a
larla belediye fen heye\i miihendisleri de 
bulunacakbr. Bu fotoiraf planlart muh
tclif paftalar halinde haz1rlandiktan son
ra miitehass1sa verilecektir. lstanbul teh· 
rinin arazi iizerinde almm11 ve bir Alman 
l}irketi tarafmdan tanzim edilmit harita
lart 1ehrin topografik vaziyetini goster• 
mektedir. Bunlar esasen hazirdu. Miite· 
hass1s biitiin bu eaaslar iizerine 1ehir pla
mm haz1rlamaga ba1layacaktar. 

Gelen tayyare bir kac; giine kadar u· 
i;u~lara baohyacakttr. Hangi semtin fo
tografmm ne suretle almacaiJ hakkmda 
M. Proste'un de fikri ahnacak.br. 

Bina vergisi 
HOkOmet hissesi ayrtl
d1ktan sonra bundan 

istifade edilecek 
Arazi ve bina vergilerinin ldarei. hu

susiyeye devredilmeleri lizerine 286 me· 
murun da Maliyeden belediye emrine ve• 
rilecegini yazm19bk. 

Oiin belediyede muhasebe miidiiri1 
Kemalin reialiii albnda tube muhaaebe 
miidiirlerinden miirekkep bir komiqon 
toplanm11 ve Maliyeden gelecek memur
lann 1ubelere taksimi ve yeni 1ubeler tet· 
kili etrafmda miizakere cer8}'an etmiftir. 

Belediyenin timdiye kadar mevcud 28 
ryubcsine 22 tube daha ilave edilecektir. 
Bu suretle !tube mevcudu elliye balii o• 
Jacakbr. 

Bundan bqka vekaletten gelen bir e
rnirde hazirandan itibarcn belediye tara· 
fmdan tah1il edilecek olan bi.na ve ara• 
zi vergileri ic;in hesap ac;1larak taheili.t 
bankaya yatmlacaktar. Bu vergilerden hii~ 
kumet hisseai aynlmadan bu paraya el 
siiriilmiyecektir. 

Bir it~i lokomotiften 
yaralanda 

Sadik admda bir timendif er i§<;isi dlin 
Sirkeci istasyonunda lokomotif bailar· 
ken dii1mii1, tehlikeli surette yaralaJUIUf• 
tir. 

Belediyede i~lerin ~abuk 
gorQlmesi i~in 

Vali ve belediye reisi Muhiddin Ostun• 
dag, gerek kendiai, gerek muavinleri ta· 
rafmdan verilen i!flerin yap1ld1it haklun· 
da zamanmda cevap verilmedigini goz 
oniine alarak i1lerin siiratle yapilmast ic;in 
di.in belediye 1ubelerine bir tamim gon· 
dermi§tir. Bu tamime gore her !fube 1efi, 
vali tarafmdan verilen emirleri bir def· 
tere not edecek ve bunlarm intac; tarihi
ni de i1aret edecektir. Bu defterler, vali 
tarafmdan haftada bir tedkik. edilecek· 
tir. 

. . . Diyorum ki «Bence kan, koca 
sevgisi tabii bir borcu Odemektir .•• 

Akay idaresi 
Bilet ucretlerinin 

in di rllecegi dogru degil 
~irketi Hayriyenin vapur bilet iicret· 

lerinde yaptait tenzilattan sonra Akay 
idareainin de kendi hatttnda yolculanru 
c;oialtmak ic;in bilet iicretlerinde tenzilat 
yapacag1 yaztlmt§ ise de heniiz boyle bir 
1ey timdilik mevzuu bahia degildir. 

Akay bilet iicretleri esasen ~irketi Hay• 
riyeninkinden ucuzdur. Y eni tenzilat an• 
cak lktisad vekaletinin tasvibi ile olabi· 
lir. Bundan ba1ka esasen Akay idaresi. 
latil gunleri ic;in c;ok ucuz ayn bir tenez• 
ziih tarifesi tatbik etmektedir. 

Bagdad ko§kOnOn ~inileri 
Yuksek mimari k1ymeti haiz olan Top• 

kap1 saraymda Bagdad ko;ikiiniin d11 yi.i· 
ziini.i siislemekte olan mozaik ve c;iniler 
havanm tesirinden c;ok miiteessir olmak
ta ve bu miitemadi tamirat1 icap ettir· 
mekte idi. Hem bu daimi tamiratm onil· . 
ne gec;mek, hem de c;ok k1ymetli olan bu 
eserin iyice muhafazas1na faydah ol· 
mak iizere miizeler idaresi, buranm bal· 
lc.onuna bi.iyiik bir camekan yap1lmasm1 
bakanhga teklif etmit ve tcklif kabul 
edilerek tahsisat gonderildiginden ca· 
mekanm yap1lmasma ba1lanm11:itir. 

$ekerli biral 
Evine goturdugu gene; 

k1zlara uyutucu i lac; 
ic;irt;rmhj 

Cihangir civarmda oturan Delarof a
dmda bir adamm bir takim gen~ luzlan 
evine toplayarak miinasebetsiz hareket• 
Jerde buJundugu haber alinmtt ve ken· 
di1i tevkif edilmitti. Yap1lan tahkikatta 
bu ad am la F atma admda bir gene; kmn 
da beraber bulundugu anlat1lmi1t1r. Go
ri.ilen liizum iizerine F atma di.in tabibi ad· 
Ii bay Enver tarafmdan muayene edll
miotir. Fatma bir muharririmize bu hl· 
diseyi anlatarak demi11tir ki: 

- Delaro1 her zaman beni yamna ~a
gmr ve bira i~irirdi. Bira 1ekerle kanth· 
nbna daha tatb i~leceiini aoyliyerek 
ekaeriya bardagm ic;ine beyu: bir toz 
atard1. Ben bu biraya ic;tikten biraz aon
ra tath bir uykuya dalardun. Artsk on
dan sonra evde ne oldugunu bilmiyo• 
rum .•• 

Bu adanun evine gotiirduiii diier 
gene; k1zlara da ayni !tekilde bira ile uyu
tucu bir ilic; ic;irdigi anla1tlmaktad1r. 
Tahkikat devam ediyor. 

lcra daireleri 3 gQn 
kapalt bulunacak 

9 3 5 mali senesinin bitmesi dolay11ile 
icra hesaplarmm 936 senesin.e devri ic;in 
may11m 30 uncu cumartesi, ve hazirarun 
birinci pazartesi, ikinci sah giinleri icra 
muhasebesinde tediyat ve tahsilat yaptl· 
rruyacaktir. lhtiyati hac1zlar gibi acele it· 
ler miistesna olmak iizere icra ve iflu 
dairelerile icra muhasebeaine i, sahipleri 
kabul edilmiyecektir. 

Kmac1yan ham hakkmdaki 
reddi hakim talebi reddedildi 

Kmac1yan hanmm ciheti aidiyeti hak
ktnda hazine tarafmdan Kmac1yan aley· 
hine ac;1lan davaiya be;iinci hukuk mah· 
kemesinde bak1ld1g1 suada hazine veki· 
linin reddi hakim talebinde bulunduiu· 
nu yazm11ttk. Hazine vekilinin bu talebini 
tedkik ic;in asliye mahkemesi birinci rei1i 
tarafmdan muhtelif hukuk mahkemeleri 
azalan arasmdan bir heyet sec;ilmi1ti. Bu 
heyet tarafmdan reddi hakim talebi ted· 
kik edilmi1 ve neticede talebin reddine 
karar verilmi;itir. F akat haizne vekili 
mahkemenin bu kararm1 temyiz etmiftir. 

I Sergi aG1hyor 
30 hazlranda 

a~ilacak, 20 tem
muzda kapanacak 

Bir taktm ihtilaf1ardan sonra Istanbul 
8 nci yerli mallar sergisinin T aksim bah· 
i;esinde ac;1lmas1 kararla1tmlm1~br. Ser
gi, 1zmir ars1ulusal panaymna lstanbul
dan iotirak edecek firmalarm vakit ve za· 
manile haztrlanabilmeleri ic;in 30 hazi· 
randa ac;alacak ve 20 temmuzda kapa• 
nacakhr. 

Bu sencki 8 nci yerli mallar serg1s1 
T aksim bahc;esi gibi umumi bir iyerde a<;t• 
lacagandan akiJam iizeri, gec;en sencki gi· 
bi saat 9 da kapamak mecburiyeti ol
m1yacak ve sergi gece yanama kadar ac;1k 
kalacaktu. ~imdiden birc;ok miiesseaeler 
sergiye iftirak ic;in miiracaata ba1lam11-
Jardir. 

Tramvaym ~arptig1 ev sahibl 
tazminat lstiyor 

$i1hane yoku1unda bir kac; ki§inin 
olumii Ve bir (,;Ok kimse}erin de yara
}anmaSJ ile neticelenen kazaya sebebiyet 
veren tramvay, yoku!}un ba1mdaki 
bir eve <;arpm11 ve duvanm y1km1~t1. Du
var1 y1k1lan evin sahibi §irketin kendisi· 
ne tazminat verecegini vadcttigi halde 
timdiye kadar bir 11ey verilmedigini ileri 
siirerek tramvay itrketi aleyhine bir dava 
ac;m11t1r. Ev sahibi bu kaza neticeainde 
evinin dahiJi aksammda miihim hasar oJ
dugunu iddia etmektedir. 

Ke~iler yiiziinden 
Dort ki§i aras1nda kanh 

bir kavga oldu 
Kmkltda oturan Halil admda birinin 

ke<;ileri sokak.ta otlarken o civarda Sali
hin bahc;esine girmi1lerdir. Bu yiizden Ha
li} ile SaHh arasmda kavga ba1Iama1tar. 
Kavgaya Salihin kardeti Febmi ve Hali· 
lin akrabasmdan Sabriye admda bir gen~ 
Juz da kar1m11lard1r. 

Dort kav1rac1 biribirlerine irirmitler, 
neticede bunlardan Halil ile .S.briye bir· 
,ok yerlerinden tehlikeli aurette yaralan· 
m11lard1r. Vakaya zab1ta el koymUf, ya
rahlar hastaneye kaldmlmttlardu. Salih 
ile kardeti F ehmi yakalanarak. tahkikata 
ba1lanm11tir. - - - ---
Alman tezyin sanatlan sereisi 

Giizel aanatlar akademisinde, modern 
Alman sanati ve Alman tezyin tanatlan 
namile bir aergi ac;1lmaa1 kararla1tmlm11-
t1r. Sergi 30 may11ta a~1lacak ve 8 ha· 
zirana kadar a~1k kalacakt1r. Almanlann 
giizel sanatlarda ve resimde goaterdikleri 
yenilikleri meydana lc.oyacak olan bu aer• 
ginin c;ok ragbet gorecegi tahmin edil
inektedir. 

Ce~mede su i~erken demirler 
dO§tO, yaraland1 

Oskiidarda oturan Muhiddin admda 
12 ya1mda bir ~ocuk Atpazan civarmda 
bir c;efmeden su ic;erken birdenbire c;et· 
menin iizerindeki demirler diitmii1tiir. 
Muhiddin demirlerin alhnda kalarak ba· 
tmdan ve viicudilniln birc;ok yerlerinden 
aiir surette yaralanm1~t1r. 

Muallimlere ikramiye 
Biitiin bir ders senesi ic;inde gayreti 

goriilen muallimlere dag1talmak ilzere 
biit(,;eye be1 bin lira kpnmuttur. Maarif 
miidiirliigii gayreti goriilen muallimlere 
aid bir liste haz1rlamt§hr. Bu listeye go· 
re on bin lira sarfetmek liz1m geliyor. Bu 
vaziyet kar§tsmda ya ikramiye alacak 
rnuallimlerin say1s1, yahud ikramiye mik
tarlan azalt1lacaktu. 

BaJ' Amcaya gore ... 

Dilnyanm neresine 
gidiniz ... 

giderseniz I ... KocaSI tarafmdan memnun edil
~ bir kadin bulamazSimz .. ·• 

Sahlle 3 
,, 

I( "h•r -;•rp:ada II 
"lstibda.d., 

zaman;ridan kalma 
I dolmalar ... 
r Kaprm c;ahnch. Apartimarun kap1-

C1Sl elinde kapah bir kutu yalanc1 
dolma ile geldi. 

- Bak bayun... dedi, bu dolmayi 
daha a~mad1m, goresin de ibret ala
sm, diye, ~u dolmarun iistiindeki kA.
g1dl oku ... 

- Ne var dolmarun etiketinde?. 
-Oku, oku ... 
Dolma kutusunun etiketinde yazlla

m okudum: 1929 senesi mamulatm-
dan ... 

Kap1c1 ntikte yaptl: 
- ~imdi kac; senesindeyiz? 
- 1936 y1 yanhyoruz .. 
- Tam sckiz senelik dolma ... Oyle 

ya 29 senesini de sayarsan .. 
Sekiz senelik tarihi dolmamn kutu

suna hayran hayran baka kald1m. 
Sanki mtizede imi~im, sanki kar~1m
da bilyi.ik iskenderin lahdi vahmI!? ta 
onu seyrediyormu~um gibi bir hale 
dii$ti.im .. A~ag1 yukan onilmdekl 929 
tarihli dolma da tarihl bir eser saytl
maz m1?. Bu da sek.iz senelik bir dol
ma mezan, dolrna lahdi addedilemea 
mi?. 

Sonra dil~iin ki bu dolma Beyog
lunun en biiyiik bakkal dilkkanlarm
dan blrinden almrm~ .. Oyle bir dtik
kan ki burada mallar her yerden ~a
buk devrolunur. 

Eger buradaki dolma 929 tarihll 
ise ya istanbulun, mesell Aksaraym 
kenar mahallerinden birinin mahalle 
bakkalmdaki dolrnanm tarihlni slz 
dil~ilniin... Muhakkak. ki oralardakt 
dolmalar chtirriyeh ten evveldir. 

Artlk insaf ed1n hiirriyetten evvelld 
dstibdah dolm1U11 da bu cumhurlye\ 
zamarunda yutulur mu ya? .. 

Bu dolmalann, kapah maden sula
nrun, konservelerin muayyen blr za
maru varchr. o zaman g~lnce bunlar 
iptal edilir. Bu zaman da ya bir se
nedir, ya bir buc;uk sene... Hie; blr 
s1hht mahzuru olmasa bile insan ye
dtgi dolmarun 8 seneHk oldugunu ak· 
Ima getirince lsan atika miizesindekl 
Munr firavunu ildncl Ramaesfn mum
yasuu yer gtbi bir feY olur .. 

SeJdz senelik dolmayi yuttuktan 
rnnra artlk midelerimiztn, barsaklan
m1zm halini dtif(inti.n ... 

R. P. 

Alman muallimler birliil 
muallim1erimlzi davet etti 

Alman muallimler birliii TUA mual· 
Jimlerini Almanyaya davet etmi1lerdir. 
Citmclc. arzuaunda olan muallimlerin ka• 
y1dlan Istanbul Alman mektehinde ya• 
p1lmaktad1r. Seyahat temmuz ay1 i~inde 
olacaktu. · Macariatan ve Avusturya mu
allimler birlikleri de muallimlerimizi Pq
te ve Viyanaya davet ederek bir hafta 
miaafir kalmalanm rica etmi1lerdir. 

GamrOkler umum mOdOrQ 
Ankaradan geldi 

Giimriikler umum miidiiri.i bay Mah• 
mud Nedim dun Ankaradan tehrimize 
gelmi~ ve gi.imriiklerde, c;ah,maga bat· 
lanuotir. Giimriik ambarlanmn Llman id .. 
resine devri ic;in hazirlanan projeleri ted• 
kik etmi~tir. .'?ehrimiz:de bir hafta ka• 
dar kalacak ve diger bazi cilmriik ifle
rile me!fgul olacak.tir. 

Bir ~ocuk pencereden dO~to, 
ba9mdan yaraland1 

Galatada A vramm iki buc;uk ya,mda· 
ki oglu y asef di.in evin penceresi oniin
de oynarken yedimetre yiikseklikten qa

g1ya dii§mii~tiir. Ba11ndan tehlikeli auret• 
te yaralanan Yasef hastaneye kaldml1Illf"' 
ttr. -

B. A. - Dogru! .. Her giln p.irlanta, 
alan erkek nerede? _ 
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Sipahiocat1 mUsabakalar1 
Oc; gUn sUren mUsabakalarda yerli 

atlar1n muvaffaklyeti lstlkbal l<;in 
bllyUk valdler verlyor 

Silvarl sabitlerlmizden B. Cevad manfa atlarken 

Sipahiocagi miisabakalanrun ilk 
klsrm cuma gunu ba~lad1 ve 
iki giin silrdilkten sonra nihayetlen
di. Bu ilk klsun mi.isabakalanm cred> 
erazi bin~i te~kil ediyordu. ilk gi.inii 
saatte cl2> kilometre katcdilmek iize
re c30> kilometre gidilmi~. ikinci gii
nil ise ilk 15 kilometre saatte cl2> 
kilometreden, ikinci 15 kilometre ser
bes, sonuncu 15 kilometre gene saatte 
cl2> kilometre katedilini~tir. Son gii
nii isc saatte l O kilometreden c25> 
kilometre katedilmi~tir. 

Maslak clvannda yap1lan bu erazi 
bini~ne biri sivil, digeri zabit olrnak 
tizere cl2> milsabik girmi~tir. ilk 
giinil btittin milsabikler vaktinde var
dtlar. ikincl giinii en milllim klslm 
olan serbes ko~da harp akademisi 
si.ivari grupundan astegmen Malik 
28 dakika 55 sanlyede, sivil binici Sil
reyya 30 dakika 22 sanlyede gel.ml{;, 
harp akademisi siivari grupunda as
tegmen Ekrem Silmeral 31 daklka 8 
saniycdc, top~u mektebi taklm ku
mandaru tegmen Niyazl Kibar 32 da
kika 59 saniyede kateylemii;;Ierdir. 

Digerleri de az farklarla bunlan ta
kip etmi~erdir. Nihai neticeyi temin 
edecek olan son binifl pazar giinii ya
ptlm1~. birinciligi astegmen Malik, 
ikinciligl astegmen Ekrem, il~ilncil

lilgii top~u tegmen Niyazi Kibar, dor
diincillfigti. tegmen Salm Polatkan 
kazanm1~lardir. Yegtme slvil blnici 
S\ireyya ikinclligl muhafaza ederek 
sonuna kadar gelmi~e de at1 topalla
d1gmdan tasnif e girememi~tir. 

Biltiin musabikler bilyiik bir enerjl 
ile milsabakayi ba~rm1~Iardlr. Bizl 
bilhassa sevindiren musabakaya gi
ren hayvanlann hepsinin yerli olma
sidir. Tam m1inaslle bir mukavemet 
ko~su olan bu miisabakada yerli at
lann aldlg? bu muvaff ak1yetli netlce 
memleket atc1llgmm inki¢1 bakJ.
nundan ~ok vaitler vermektedir. 

31 rnayis ve 7 haziran pazar giin
leri Sipahiocagi alamnda yap1lacak 
olan atlaN ve hayvan terbiyesi mii
sabakalanrun ise daha heyecanll ola
cag1 muhakkakbr. 

BULMACAMIZ 
Soldan saga: 

1 

2 

I - Ticarethanenin esas defteri (9) 
2 - Aylardan biri ( 5) l~ten c;;1karma 3 

(4) • 
3 - Emeller ( 4) Bir nevi bez ( 4) 

s 4 - Pot (3) Kotii (3) 
5 - Nida (2) Az s1cak (4) lie mu- 6 

haffefi (2) 
6 - Nota ( 2) Vas1ta, tedbir ( 4) 7 

7 - Nota (2) Toplanti (6) a 
8 - Tabii tatlt (3) Nida (2) Akto-

riin yapt1g1 ( 3) 9 

9 - <;;ahuk ( 5) Eski zaman hakimi 
10 

(4) 
1 0 - Kir ( 4) ~erik ( 5) 
Yukardan apflya: 

1 - Kurander ( 6) Tab ii ta tit ( 3) 
2 - Y arun (3) Eaki zaman c;;ar§an 

(6) 
3 - Deinek (3) Kalbur (4) 
4 - Deniz dihine inen ( 6) lie mu

haff efi (2) 
5 - Boyun aksi (2) Cenubi Anado

luda bir ehlr ( 6) 
6 - Boya ~leti (5) 
7 - Lezzet (3) Engel (3) KR ay

nendir (2) 
8 - <;ignenmi~ ( 4) Celir ( 4) 

Bu miisabakalara memleketimizin 
arsmlusal sahada muvaffakiyetler ka
zanrm~ en tamnm1~ sti.vari zabitleri 
ve sivil blnicilerimiz me~ur atlarile 
girmektedirler. istanbuldan i~tir!k 
edecekleri halk1m1zm ekserisi mi.ite
addit milsabakalar sebebile hemen 
hemen tanimaktachrlar. Hari~ten ge
lenler meyamnda Ankara Muhaf1zgii
ciinden yi.izb~1 Ziay Bora kumanda
smda ii~ siivari tegmeninden miirek
kep bir ekip a1t1 atla i~tirftk edecek
lerdir. Ekip ~efi yiizba~1 Ziya Bora 
beynelmilel binicilerimizdendir. Nis
teki muvaffaklyetli bini~leri hA.lA. ha
tirlardadlr. Diger zabitlerden asteg
men Kudret ge<;en senenin Ankara 
ordu ~piyonas1 ikinclsldlr. Asteg
men Saldhaddin ve ihsan ise Anlca
ra ~mpiyonasmda muhtelif dereceler 
alnu~ardlr. 

Atlara gelince: Biri Macar, be~i yan 
kan FranSIZ irkmdan olan hayvan
lardan cAsil> ge~en senenin ~ampiyo
na ikinciliginl kazanm1~ kudretli bir 
hayvand1r. c~eyda> yi istanbulda 
miiteaddit defalar takdir etmek firsa
tma nail olduk. HattA 1933 de Istan
bul milsabakalanhdan birinde birincl 
gelini~tir. Ankara Muhafizgiiciiniin 
kil~iik klymetli atlanndan biri de 
cUncu>, cBahu>, cAltm> dlr. Ankara
da mi.iteaddit dereceler alrm~lardlr. 

cAkm> ise henilz yeni ve ilk mii
him mi.isabakaya ~imdi giriyor. 

Gorillilyor ki, Ankara ekipi cidden 
kuvvetlidir. Miisabakalann o nisbet
te heyecanll ve ~etin olacagi anl~
hyor. 

Kayseri Athspor kliibiinden bazt 
sivil binicllerin de geleceklerinl duy
duk. Bu suretle Sipahiocagi miisabaka
lan tam mA.nasile ~umullii bir mahi
yet allyor demektir. 

31 Mayis ve 7 haziran 936 tarihleri
nl her at~1 ve sporcu merakla bekle
rnektedir. O giinler i~in yeni ba~tan 
hazirlanan Sipahiocag1 sahas1 ~ok 

muntazam bir hal almi~tir. Buda, mil
sabakalann rnilkemmel gc~ecegine 

bir delildir. 

2 a 4 s 6 1 

9 - Kad1nlann kirpiklerine ~ektik
leri ( 5) Zaman zaman deg~en 1ekil ( 4) 

1 0 - Parc;;a ( 4) Budala ( 4) 

GE~EN BULMACANIN HALLt 
Soldan aaia 1 - Kopek - Sari 2 - An -

Ay 3 - Pay - Y aim 4 - llam - llan 5 • 
Ata - Abnaca 6 - Mi • Nim 7 - T amik 
8 - T aka - T os 9 - Ez - Uik. 1 0 - Ren -
Aiu. 

Yukardan a~ag. 1 - Kiip • Az - Ter 
2 • Ait • Taze 3 - Paylamak 4 - Er - lmal 
5 - Kiyma - 6 - T ektir 7 - Salim 8 - Ay1-
lan 9 - Naci I 0 - In - Namusl•• 

Adapazan 

TURK TICARET BANKASI 
ISTANBUL ~UBESI 
J Haziran 19 36 tarihinden itibaren 

BAH~EKAPIDA: :r~ HANOA 

yeni dairesinde muamele yapacagmt ve 

pu tarihten aonra 1i1elerinin it• an ahara 

kadar 1aat ( 9) dan ( 1 S) e kadar 

BILA lNKlT A a~1k bu1unacaiiru muh· 

terem mii1terilerine ilan eder. 

Telefon: Direktorliik: 22971 
Hesab1 cart ve 1enedat 1. 22042 
Muhasebe, ticaret ve lstihK 23623 
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Te~ekkur 
Tiiccar komiayoncu BAY ALEK .. 

SAN CENDERECtY ANIN oliimii 
miinuebetile arerek tahsen cenaze 
meraaiminde bulunmalda, ve ge
rekse, yaz1 ile beyam taziyet ede
rek elim keder ve teeniirlerimize 
ittirak eden 1aym zevata candan 
tqekk.iirlerimizi bildirir ve derin 
aayg1lanm1z1 aunanz. 

Refikasi • Tintonyan • Cendere
ciyan aileai 

J> 
z 
J>. 
c 
0 

c 

YENt NE~RtYAT: 

ARK.lTEKT • M1MAR 
Bu ayhk, rnirnari derginin 63 iincii 

eaynn c;;ikm1§br. Jc;inde bir ~ok yap1lm10 
yeni binalara aid proje ve fotoiraftlerle 
mesleai y8.Zllar vardu. 

PER.$EMBE GAZETESl 

Peroembenin 61 nci eay1s1 birc;;ok gii
zel, merakh yaz1lar ve resimlerlc c;;1kh. 

ITTiHADI Milli TURK 
SiGORTA $1RKETiNDEN: ) 

BIR IZAH 
cFtsN1KS 00 VJYEN» aigorta tirketinin ifli11 neticeainde hali Ilg 

2e diittiiiii :ve taafiye edileceii aazetelerde bildirilen cTORK.11' 
MILLb ti1orta tirketinin ad1, baz1 sazeteler bathi1nda 11rf cMtLfJ 
Si1orta $irketia olarak kaydedilmit olmalda, illim miitabcheti doll' 
y11ile ~irketimizin mevzuubaba edil.Cliii zann1 baz1 kimaeler nezdiDdl ~ 
uyand1i1 ogrenilmittir. g 
Matbuatta aozii g~en cFtsNJKS DH VtYEN» ve cTORKJYE MILLf k 
aigorta tirketlerilo prketimizin bi~bir alakau olmad1g1 1ayin miitte~ 
lerimize bildirilir. 

Galatada, Onyon hanmda kain 
ITitHADI MILLI TORK SI GORT A ~IRKE fl ~1~ 

Biiyiikada'n1n en temiz haval1, en 
giizel manzaral1 yerinde sat1l1k ev 

Bilyiikadada Nizam cihetinde ~amlar i~inde en temiz havah ve 
en miikemmel m·anzarab bir yerde biiyiik bah~eli, genit tara~ah, 
i~i d1t1 boyab, mutamba dof.eli bir ev 1abhkbr. 7 oda, banyo, 
akar 1oguk ve 11cak 1u tertibati, bol 1uyu, bina ditinda aynca mut• 
f ak ve q~1 oda11, ii~ bin metreye yakm ~i~ek ve yemit bah~eleri, 
bin kok kadar yetitmit bagi, bir ~ok yemif aia~lan vard1r. Fazl• 
tafailit i~in (Aktam) gazeteai ilin memuru Nureddine miiracaat. 

Telefon: 24240 

lstanbulun en gUzel saytlyeslnde lyl blr 
yer sahlbl olmak lsteyenler l~ln mUs

tesna blr f1rsat I 
.................. lmJ ................................... Vc 

~ TAKSiM BAHCESiNDE ?JI 
KARAMBA?? 

Bugiin matinelerden itibaren 

M ELEK sinemas1nda 
2 film birden : 

1 • ANNA KARENiN 
Greta Garbo • Frederic March 

~ -Bnlnnmuan A~am 
Myrna Loy • William Powell 

Y az fiyaUan: 20-25-35 ku~ 
Hami~: Melek ve lpek sinemalanrun 

kuponlar ke~idesinde kazananlarm 
hediyelerini almak iizere Melek si
nemasma muracaatlan. 

R. PEKERIN 
lnkilab derslerl 

R. Peker"in Ankara ve Istanbul 
Oniversitelerinde verdiii ink1lap dere
lerinde tutulan talebe notlan, 1oz· 
den ge~irildikten aonra, UWS Bnsim
evince kitap halinde bas1.lm1~br. 

124 aayfa tutan eser, yalniz basJu 
masrahnm kar11hg. olarak her yerde 
ON KURU$A aatilmaktad1r. 

~ TAKSIM BAHCESINDE ?) 
KARAMBA?? 

lstanbul 6 mc1 icra memurluiundan: 

Kira bedelinin temini i~in iizerlerinde 
hapis hakk1 istimal olunan ve bu kerre 
para ya c;;evrilmesine karar verilen buf e, 

yemek masnsr, balor mangal, duvar aaati, 
demir ve tahta karyola, 1ezlong, konsol, 

Avrupa duvar halm ve sanda}yalar 

4/ 6/ 936 tarihine tesadiif eden per§em
be gunii saat 1 0 dan 11 e kadar Kurtu
lu§ta Kas1mpa§a caddesinde 1 7 7 No. Ii 
evde sahlacagmdan almak istiyenlerin 
o gun ve saattc mahallinde hazir bulu
nacak memuruna miiracantlan iliin olu-
nur. M. 714) 

Kirahk konforlu 
kucuk apart1man 
O~ oda, banyo, mutf ak. Ka

lori~er, 11cak au ve aaanaor. 
T akaim bah~eai kart111nda 
To~u caddeai 2 numara'da 
(Uygun) aparhman1. 

AKBA 
Ankarada her dllde gazeto 

mecmua ve ldtaplan bOtlln 
mektep kitaplan ve lartulyeyi 
ucuz olarak A K B A mOesse-
1elerinde tedarlk edebllirainiz. 

T elefon : 3377 

Tepe~1 ANFI 
tiyatrosunda 

28/5/936 Per~embe 
fiinii akfarru saat 

20,30 da 

f,t~11wl 8tltd""9 )'a 

$rhirTiyatros4 ~i 

SOt Karde1lar 
komedi 3 perde 

Turk~eye ~vireo : 
I. Calib Arcan 

111111111111111 

u111 
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DarOiiafakaya yo~urt 
~ ogurt~u Halid Ek§inozlugil Dariif' 

1afakaya yiiz kilo yogurd gondermitdte 

ge 
kl\ 

rnl 
nu 

Miidiriyctinden te~ekkiir olunuyor. ko 
ko 

I BORSA1~. 
v 

Istanbul 27 May1s 1936 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERt) 

Esbam ve Tahvilit 
y 

fat. dahilr 96,- 11 B. Hamiline 9,f ea 
Kuponsu% 1933 • Miicssis 81) s 
latilmw 95,- T. C. Merkez la; 
Onitu.rk I 22,22,50 BankUJ 68/ o 

• ll 21,35,- Anadolu hi.!Se 2~~ s 
• lll 21,40,- Telefon ~ I 

Milmesail I 52,20 Terkos 12J. 
• n 44,30 tiznento l~~ 
• m lttihatdetir. ~ 1 It Bankasa 9,90 Sark • ~ 

.(Para (<fek fiatlerl) 
dr 

Paris 12.03,- Prat 19,10,j la 

Londra 629,- Berlin 196,1 k 
Nev York 79,13,- Madrit • ' k 
Milano 10,06,64 Belirad 

5,80J I 

Atlna 84,30,50 
34,91 

Zloti 4,21} I Cenevre 2,45,25 
PeniO 4,2'5) JI Brllkael 4,68.58 

A111.1terdam 1,17,22 BiikrCI 108,00) d 

Sofya 63,62,63 Ruble 24,92,f. 

BeyoAlun~n merkez yerinde 
T eni, mocla atelyeai, doktor .. 
yazihaneai veya ikametgih 

olmaga elverioli dort oda, mutfak 
ve bnnyoyu havi bir daire lcirahktir. S 
latikJ&l caddeai (,Slk) sinemas1 kar• •, 
ftsmda 1 5 6 numarnh clatiklal apar• 
hmam kap1c1stna mUracaat. 

t• 
fstanbul Y edinci lcra memmluiund.-1 

8 

Bir ilamm tenfizi i~in icra hiikimligill' d 
ce aablmasma ,karar verilen ve birinci arf z 
brmasmda muhammen Lymetleri bula' h 
mad.tgmdan dolayt sablam1yan Haydat' 
paoada Devlet Demiryollan idaresine ~ 
tanklarda mevcud ve rusumu Terihnif c 
tahminen 19 7, 9 32 kilo iyi cina motoriJI • 
ile transit olanlk bulunan 4474 kilo i1' 
cins motorin ve gene tahminen 390,93 
kilo miktanndaki Rezidii tabir edildf 
Alus yailarmm 3 Haziran 9 36 tarihin' 
mUaadif ~aJflba gilnil 1aat I 0 dan 1 ~ E 
e kadar ikinci a~1k arttirma ile satilrna" 
11 mukarrer olduiundan almak isteyenle' 
rin yevm ve vakti mezburda mahallindl 
hazir bulunacak memuruna mi.iracaatl ... 
liizumu ilan olunur. M. 71 S 

ll 
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I: Anl1yana sivrisinek saz !.. 
Cemal Nadirin karikatiir sergisini 

aali 'fl gormek 1!;in Yalova yoluyla Bursaya 
KJft gidiyordwn. Btiytikadayi gegtik. Va
MJ~ pur tenhala~ti. ~urdan burdan konu-
doll' ~ken soz profesor hokkabazm htl-

d. d'nerlerine geldi. Her birimiz bu marl
in fetlerin mekanizmasrm kendimize 

uJ 
gore izah ettik. Sonra hig birimiz hok-

11 kabazllgm inceliklerine vaklf olma
itte::i <hgumzi anhyarak sustuk. Tam bu 

s1rada kulag1ma bir konu~ma ~ti: 

- istanbu1daki hokkabaz goz bagci
KE' .. 11k yap1yor. Biitiin hiineri el~abuklu

gunda ve aletlerinde. Fakat efendim, 

bir mecmuada okudum inglltere a.lim
n Jerinden birisi Hindistanda ylllarca 

tetkikat yaptlktan sonra Londraya 
~V donmi.i~. Ge~enlerde bir ilim meclisin

de tecriibeler yaprm~. Di.i~iiniin bir 

kere, tam bir buguk saat kalbini dur
durmu~. Bir bu~uk saat. Laf degil, bir 
buguk saat kalbi ~lemedigi halde oy
lece s1rtilstii yatt1ktan sonra tekrar 
ka.lbini i~letmege ba~1arm~. Bu bir 
hakikat efendim. Hilesi filan yok bu
nun. Dii~tiniin biz yava~hyan bir kal
bi biraz h1zh i~letmek icin envaJ. ti.irlil 
~mngalar yap1yoruz da !;Ok defa 
muvaffak olamlyoruz.~ 

Konu~ buraya gelince, d:OndU.m. 
Merakla bakt1m. Bu sozleri soyliyen, 
ingiltereli Alim.in Hindistandaki tet
kikat1 neticesinde kalbini bir bu<;uk 
saat, durduktan sonra yine i~lettigi
nc inanan T1bbiyeli bir gengti. Yan
run doktoru bir talebe .. 

Ne diyeyim. Anhyana sivrisinek saz, 

anlam1yana... Orban Sellin 
1 ve mnninnttt111nnnm1t111111111111111u1111111111111ttwJJ111111nnnutU1111111111111111u111111111111111111111111111t1111111111111111u111•nun11ruu1111111111111111• 

rah, 

ry°' 
nut• 

feri, 
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HASIR ~APKA MODASI 

8 inci Edvard .$elside bir c;ic;ek sergi· 
eini gezdi ... 

t• T elefonla, telgrafla, mektupla, kartla, 
~elsizle bu haber yay1ld1. Luton has1T 
1apka fabrikalan imalatlarma germi 
'\'erdiler. Yiiz l)apka yerine bin §apka 

lllflt yapmaga ba~Iad1lar ..• 
• Ned en~ diyeceksiniz. Ham §apka ile 

l'O ~i<;ek sergisi arasmda miinasebet anya· 

Ill c~~s~mz ve bulam1yacaksm1z:. <.;ic;ek ser· 
g1s1 1le has1r ~pk.a arasmda miinasebet 
yok amma, 8 inci Edvarclla has1r §apka 
arasmda miinasebet var: <.;~ek sergisini 
gezdi.gi zaman kraltn ba§mda hasu PP· 
ka varmt§ ..• 

Bu sayede, lngilterede modas1 g~
L,....J mege yiiz tutan has1r §apka revac; bul-

mu§, herkea hasir §apka giymege ba§la-
~ nu§ ... Lutonda ~siz amele kalmam1f ..• 

bariif' YEMi~ KOKUSU 

mittit• Giizeldir degil mD .. Buram buram 
kokan muz, mandalina, portakal, kaylSl 
kokulan gi.izeldir ..• 

l~te g{Dda olmut-t U¥antalar yemif 
kokuyor. Hollivud siiriinmeie bile bat
lam~. J can Harlow portakal. Beti Da· 
vis mandalina, Norma ~erer ananas ko· 

86 kuyorlarm&f ... Ginger Roger yemi§li la~ 
f) vantalardan kokteyl yap1p siiriiyormuf .•• 

ister misiniz Bulgar kadm artistleri de 
sarm1sak lavantast siiriinsiinler. Malfun 

I ya, Bulgaristanda Yugoslavyada samu· 
9,• aak kokusu makbuldi.ir. Orada samu.• 

87r#i sak yemek degil, yememek aytphr. On
lar: Affedersiniz, sarm1sak yedik diye 

68/ oziir dileme:iler, kusura bakmayuuz. 
25/ sarmtsak yemedik I diye mahcup olur· &i. larl .. 

12~, ZECRI TEDBiR VE MAK.ARNA 
10, 
~ Londrada ltaly~ ah~ilan., italran 
oJ lokantalan boldur. lng~izler, milli ye

mcltlerinden aiyade, ltalyaa aa~asile 
kaun doyurmasuu pek severler. Lon· 
drada, her keseye uygun ltalyan lokan-

, io,f talan vard1r. Zengin bulvarlarda bu lo· 
I 96~ kantalar miikelleftir, Sohoda ahi;t diik· 
'80 ' kamd1r. Hepsi de yemek zamanlan do
, 
91

• j ludur. 
' ' ' Zecrt tedbirler tatbik edilmege bat· 
,21,~ Jand1ktan sonra, matbaat bu diikkanla· 
,25,.r. rm da aleyhinde n~iyat yapb, Lalka bu 
~.OO) di.i.kkinlara bef,Ykot yapmasuu tavsiye 

92 '/. etti. 
' ' Nafile, ltalyan lokantalan gene dop-

dol:u: Anla"1an ingilizler: cZecri tedbir· 
lCJ" batlta. ltalyan maka.rnan gene bat
kal> diyorlar. 

KR1STOF KOl.OMB 61.tiYOR. .. 

AN1\~"EYE TAPANLAR 

7 7 7 sene evvel, iic; ingiliz asilzadesi 
Witbi manastmna gird.i. Klisede bulu· 
nan bir papaz1 k;amalad1. Papas kanlar 
i<;inde iyere yuvarland1. 

Kam goren asilzadeler yaptiklarma 
pi1man oldular, olmek iizere olan papa• 
zm i.istiine egildiler, ondan af dilediler. 
Papas §art ko§tu. Dedi ki: 

- Sizi affederim, fakat her sene, bu 
tarihte ve bu eaatte, bir metelige satm 
ahnacak bir ~ak1 ile kesilecek bir dal 
Est nebrinin kumlanna dikilecek ..• 

Bu aym 24 i.inde 7 77 inci defa bu 
merasim yap1ld1. Mera.sime Witbi epa

fmdan, ve papazm katillerinden birinia 
torunu Izaak Hutton riyaset etti ... 

$u lngilizler amma da ananeperest 
insanlar! .. 

BiZDE KLAKSON ONLARDA FENER 

Amerikada otomobillerin fenerleri 
kalktt. Otomobiller fenersiz dola§1yor· 
lar ..• Geceleri de ..• 

Nasti olur? .. Basbayag1 oluyor. Oto• 
mobiller fenersiz dolqayorlar. l;iinkii yol
lar aydmhk... Hem de giindiiz gibi ay
dml1k. Yollara l§tldak koydular. Her bir 
1§1ldak, elli kilometreyj aydmlattyor. 
l§1ldaklann ziyas1 da aynen giine§ ziyas1. 
Amerika yollarmda insan geceyi gijndiiz 
samyor ..• mu1!.. 

CiBUTi NERDEN KALDI? 

ltal>'a • Habe1 harbi, dillerde dolq
m1yan ve ismi pek nadiren ya.zilan Q.. 

putiyi dil pelesengi yapb. Aden k0rfe
zindeki bu liman elli seneliktir. 

Bu itehri ve bu liman101 kuran Cac• 
queray Frans1z gemisinin kaptamdu ... 

Eelli sene evvele gelinciye kadar da 
hie; bir haritada Cibuti ismi yoktu. Bu 
isim nereden c;1ktt? 

Hava c;ok s1cakm1§. Meteore gemisile 
Aden korfezine giren Caequeray siiva· 
risi, guvertede ahlay1p of11yan Brotan· 
yalt bir tayfanin yanina sokulmnJ. Adam 
caiiz hem terini &iler hem de soylenir
in.i§: cAman Allahl .• Ne aacakl.. Buracla 
kaymyorum .•. > 

«Burada kayruyorum» un Brolon leh
~esile terciimesi §Udur: cJ'y bous-ti, icil> 
= (Ji busti, isi) korf.i:zdeki limamn ismini 
«Jipusti» ~oymui;lar, sonra sonra Cibuti 
ofmu~ ... 

Deniz ticaret mektebl 
1slah edilecek 

Ortakoydeki Deniz tM:.aret mektebinio 
Avrupadaki emaali derecesinde ialah1 i~in 
bir proje haz1rlaom1§tlr. Bu proje, onii· 
miizdeki ders senesi ba§inda tatbik edile
celttir. Mektepten mezun o1acaklar, en 
son sistem gemilerde kaptanhk, c;arkc;ihk 
'Ye &iiYerte amirliji edecek evsafta yeti• 
geceklerdir. 

Ne sand1mzd1 ya I.. Elhette yaitiyordu. 
~arlonun diyanna ilk ayak basamn ao
yunda.n bir tek ki~i sagdi. Don Kristof do 
Veraga, 57 ~~utdayd1 ..• Bu zat Ame
rikayi k.q.£edenin on bet nesilden hiri 
tek kalan ahfachydi, bekar~ Eier olitt- Konservatuarda senelik 
se, Kristof Kolo...9.m nesli yer yiiziin· imtihanlar 
de kalm'1or. C..:ireteler de oleceiirii ya· Kunservatuvann da senelik imtib.an-
z1yorlar. T oledoda etw\l)'e:rraltlfo Aiu Jan baflam1, ve ilk imtibanlar evvelki ce· 
hastaymt§... ce yap1lnu§br. lmtihanlara bir~~k kimae-

Bu da yazilacak §ey mi demeyiniz. ler davetli oldugu halde pek.az ~i bu-
Kriatof Kolombun bir kanda~mm mev- lunmu§tur. Jkinci imtihan cumartesi gil-

. • cud oldugunu ogrend.i.tiz ya ... Fena nu> nil yap1lacakur. 
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~ 11.~w. - TALEBELERE VE AILIT.ERE ILAN ------. 
,9.3 Ecnebi lisanlan tedrisabnda miitehass1s olan 

· et1 B E R L I T Z M E KT E P L E R I 
Butiin yaz a~k olub, miiptedi ve miiterakki talebe i~in yeni kurslar viicnda getir
mek surelile talillerden istifade ettirir. l~bu kurslar atideki lisanlarda ba~larru~br. 

TOrk~e, Frans1zca, lngilizce, Almanca, italyanca v.s. 
1 Hazir'andan 20 Eyliile kadar yaz tarifesi 

Istanbul, 373 istiklal caddesi. Ankara .Konya caddesi 

a a a & a a K1z1lag haf tasi 
ba~llgor 

B RR EVLILIK SDRRI 

K1ztlaya aza yazilmak en 
mukaddes bor~lanm1zdan 

biridir 

K o canrzrn, yahud 
sevdigini nas1I 

kar1nrz1n sizi 
anfars1n1z? 

Haziramn 1 nci giinii bu yilin «K1z1lay> 
haftas1 ba~hyor. Kmlay, mernlek.etimizin 
iyilik miiesseseleri arasmda, ba§hbqma 
bir ii;timai yardJm evi, herkes tarahn· 
dan sevilen k1ymetli bir cemiyettir. Kiztl· 
ay, yurdda§lar1nuzm ba§ma gelen her· 
hangi bir felaket karfISmda, yardun elinl 
uzatan Turk faziletinin ornegidir. 

=~s 

Kad1nlar1n cevaplan 
KALBl.Ni YOKLAMALI 

Bir erkek, kansmm kendisini sevip 
sevmedigini anlamak isterse kendi 
kalbini yoklarnalldlr. Kendisi kans1-
m hakikaten seviyorsa kansmm da 
kendisinl sevdigme emin olabilir. Ka
nsma perest~ ettigi. halde sevilme
yen kocalar da varchr, fakat bunlar 
azchr. Bu azhk kaideyi bozmaz. 

Y angmlara, zelzeleler~. su b~sma1ar1- Nice kadmlar vardlr ki evlendikle-
na, dag yiiriimelerine, a~bga. kurakltia. 
bulqik bastahklara, yemeksiz okul c;o· ri zaman kocalanna ka~ 1§.kayid ol-
cuklanna, veremlilere ko§aD l<lZllaydir. duklan halde kocalanndan gordi.ikle

ri muhabbet ve ~fkat uzerine bu la-29 ilkte1rin 1923 den bugiine kadar, 
Kizilayin yapmit olduiu ~ler ve hizmet· kayidhk ortadan kal~, kocalanna 
ler, yardunlar kuru bir edebiyattan iba~ adeta a~ olmu~lardlr. Bi.iti.in mesele 
ret degildir. Bu yard1m miiessesesi, on a~ erkegin kendisini sevdirmegi bllmesin-
eeoe .zarfmda, istanbulda hasta bak1c1 dedir. 
k1z karde§ler okulunu kurdu; Eski§ehirde Ankara: $ermin 
Kmlay ambanm gerek harpte, gerek KENDf ZEVKiNDEI~' FEDAKARLIK 
sulhta laz1m olan zahire ve e~alarla YAPAN KADIN 
doldurdu; Afyonkarahisarmda madcn Koca.smm zevki, kocasrmn istira-
suyunu §i§elere doldurmak ve yaymak hati igin kendi zevkinden, kendi isti-
i~in asri tesisat yapti; lstanbulda K1Z1lay . rahatinden fedakB.rhk ya pan kadln ko
Kadm ~ evini ~~· orada yoksul kadml~n casrm seviyor demektir. Oyle kadmlar 
i;ah1ttrd1, onlan l§ ustas1 yapb, kendi di kl boyanmakt h lanmadlk-
emeklerile g~inebilecek. hale k.oydu; Av- var r an O~ .. . 
rupadaki gen~lik Kiztlhai; miiesseseleri lan halde kocasmm arz.usu uzerme 
gibi, i:nekteplerde «Genc;lik Kmlayn kur- boyamrlar, sigara dumamndan ho~-
du; Ankarada Km lay binasm1 yaptl ve lanmazlarken kocalarile beraber sigara 
binan1n biiyiik bahc;esini bjjyiik ve kii· • i!;erler. i. B. 
,iik, k.adm erkek, herkesin gezip eglen- SEVEN SEViLiR 
roesine bnaktt; gaz ma5kesi fabrikasi yap· Kocasuu seven bir kadm, kendisi de 
ti; go<;menlere mahsus q evleri ve has- seviliyor demektir. 
taneler ac;t1. 

2 9 ilkte~rin 1 9 2 3 den, cumhuriyetimi
zin kuruldugu tarihten 30 nisan 1936 ya 
kadar, felakete ugrayan yurdda§lara sar
fettigi para 3 milyon 85 I bin 641 lira· 
d1r. 

Kuzguneuk: K. 
PARASIZLIK ZA..MANI 

Bir kadlmn kocaslnl sevdigini nasil 
mi anlama.h? Kocas1 parasiz olur ve 
o evde muhabbet devam ederse kansi 
koca.sim seviyor demektir. 

A. 

_ E?£!3§!?!S 

Erkeklerin cevaplan 
MODA UGBUNA HASTALANAN 

KADIN 
Kansmm moda ugruna zay1fllya

rak ~iroz ballgma -Oonmege ~~igl.W 
gormiyen koca mesudtur. Bizimki zayi!
lamak modasuu takib edenlerdendir. Ni

hayet eski elif e benzemege muvaffak 
oldu. Oldu amma bobreklerinden de 
kalbinden de hastalandl. Aylardan be
ridir bu hastallgi tedavi ettirmege ~
~1yoruz. Doktorlar ~i~manlamasiru tav· 
siye ediyorla.r. Fakat ne miimkiln ..• 
Giden etler bir daha gerl gelmiyor. 
Biz de moda ugruna hastabaklc11:Lk e
diyoruz. 

Bir kocanm hasta kansma bakma
s1 en bi.iyil.k vazifesidir. Fakat moda 
yi.iziinden hastalanan bir kadma has
tabaklc11Ik etmek bilmem ne derece 
dogrudur. 

L. s. 
IIAYATIN l"IRTINALARINA KOCA· 

SiLE BERABER GOGUS GEREN 
KADL.'i 

Hayatm her tiirlii firtmalarma, ke
derlerine velha.sil btitlin mi.icadelele
rine, hayatim bi.rle~tirdigi kocasile be
raber gogus geren kadm kocasiru se

ven kadlndlr. 
Parah zamamnda evlendigi kocasi 

giiniin birinde i¥eri bozulup parasiz 
kahnca ondan yilz ~evirrniyen kadm; 
kocaSUll seven kadmdlr. 

Kadlkoy: A. Cevdet 
NE~ELi OLMAK.. 

Ne~ olmak, a~am yorgun argm 
eve gelen kocasrm eglendirmek ..• Bu
nu yapan kadm kocas1ru seviyor de-
mektir. D.R. Bu paralar gec;im darhima ugrayan• 

Iara, yarahlara, sele ugrayanlara, zel· 
zelelerde ve yangmlarda ac;ikta ka· 
lanlara, yurda getirilen esirlere, goc;· 
menlere, ecnebi diyarlarda felakete ug· 
rayanlara, ac; i;ocuklara, s1tma, trahom, 
verem miicadelesine, hastanelere, dispan
serlere, k.anser enstiti.isiine, kurtanlan 
memleketlere, mi.ibadil ahaliye, frrtmada 
boialanlann .-ilel~inQ: sarfedilinqtir. 

Y eni mektepler Oziim sat1~lan 

Kizllaya aza yazdmak. K1:.alaya para 
vermek. en mukaddes borc;lanm1zdan bi· 
ridir. 

Bir otomobil bir k1za ~arpta, 
k1zm ayag1m k1rd1 

Neft sindikat 1irektine aid hususi bir 
otomobil dun Bomonti caddesinden ge· 
c;erken lda admda bir ktza ~arparak sag 
ayag1m kmru§hr. Yarali kiz hastaneye 
kaldmhm~. zabata kaza etrafJ,nda tahki
kata ba1tlnn§t1r. 

Ankara Istanbul lzmirde Nisan sonuna kadar 73,006 
orta m

1

ektepler ~~1lacak tonluk mal satildi 

Maarif vek&let.i. memleketimizill orta 
mektep ihtiyac.i etrafmda bir miiddettea
beri yaptJ.ii teclk.ikatJ tamamlam11ttr. Bu 
sene. Ankara, istanbul ve i:un.irde iht:iya
c1 kar§llayacak. yeni mektepler ac;1lacaa1 
gibi mevcudlara §ubeler ilave edilecek
tir. Di.ier vilayetlerdeki mekteplere yal· 
mz §ube ilave edilecektir. 

Oiger taraftan tstanbul Maarif mu
diirliigi.i viliyetin ilk mektep ihtiyac1 ted· 

kik.atim bitirmi§tir. Bu sene mumkiin ol
duiu kadar a:i: ilk mektep ac;i.lacak, yal
mz mekteplere 1ubeler ilave ec:lilecektir. 

lzmir 25 (Ak~am) - Izmir ticaret 
odaeamn hazsrladli1 bir rapora gore ni
san soauna kadar 1xmir borsamnda 
7 3006 ton i;ekirdeks.iz k.uru iiziim sahl· 
IIU§tu. Ge~en yil ayru tarihteki sati1 
mikdan 43920 ton idi. Nisan aymda 
Izmir limamndan d1~ piyasalara 1 5 34 
ton iiziim ihrac; edilmi§lir. Nisan sonuna 
kadar bu sene ihra~ edilmi~ olan iiziim 
rnikdan 67250 tondur. , 

Oz.iimlerimizi en i;ok ~eken memle
ketler ~ta Almanya olmak iizere ln
giltere. Hollanda ve Bel~ikadir. Yaln111 
Almanyaya 38116,6 ton liziim ihrai;; edia
miftir. 

Queen Mary hareket etti 
Vapurun bir seferinde ta~1d1g1 erzak ve levaz1m 

lngilizlerin yapttrd1klan Queen Mary 
posta vapurt! ilk seferini yapmak lizere 
dun Amerikaya hareket etmi11tir. Vapu· 
run biitiin kamaralan dopdolu icli. Bi~ok 
lngiliz m~ahiri vapurun ilk seferinde 
bulunmak ii;in Amerikaya kadar aeyaha
ti goze alnu1t1. 

Queen Mary, Fransn:lann Normandie 
vapuru tarafindan kazan1lan en yollu 
gemiye mahsus mavi kurdelayi almaia 
i;ah§acaktu. Seyahati bu bakundan bU· 
yi.ik bir merak ve ala.ka uyandtrma.k· 
tad1r. 

Queen Mary Amerika seferi munasebe
tile bir~ok yiyecek ve levaz1m almiftlr. 
tyukandaki resimde numaralarla goste• 

rilen ba levaZJm tunlarihr: 
1- l2 bin kilo donclurma, 2· 4 bUa 

kilo se~e, 3- 24 bin kilo patates_ 4- 14 
bin kilo moyva.. 5- 2000 aui\im siit, 6· 
7500 kilo piskiii, 7- 6000 kilo kuru seb
ze, 8- I 0 bin kilo §eker, 9- 25 bin kilo ta
ze et, I 0- 60 bin yumurta, 11- 200 bin 
pa~a tabak ve bardak, 12· 10 mil uzun· 
lulunda yol k~esi, 13- 255 bin havlu, 
14- 100 bin pei;ete, 15- 16 bin kilo un, 
16- 25 bin masa ortiisii, 1 7. 2 5 00 kilo 
rec;el, 18- 200 kilo havyar, 19. 2500 lei· 
lo c;;ay, kahve ve kakao. 20- 2000 kilo 
meyva konservesl. 2 1- 1 2 5 00 Ji§e mad en 
suyu, 22- 20 bin §i~e bira, 23- 14500 §i
ge itarap ve Jikor, 24· 9000 yatak c;ar§ah, 

2 5- 800() ~Hana Mg&:rul. 2 6- 2>000 pa• 
ket sigara, 2 7- 3SOOO ampul, 28- 3000 
kilo aabun, 29. 10000 aded tuvalet sabu· 
nu. 30- 5000 k.utu kibrit. 31 - I 0 bin kilo 
tavuk, 32- 6 bin kilo bahk. 33- I 0 bin 
kilo suc;uk, 34- I 00 bin aded <;atal, b1-
~ak, 35- I 500 kilo tur§u, 36- 4000 kilo 
tereyagt. 

VAPURDA 3,000 YOLCU VAR 

Londra 2 7 - ¢Queen Mary> adtndald 
81,000 tonluk lngiliz: yolcu Japuru bu· 
giin ogleden sonra ilk Nevyork seyaha· 
tini 1;-apmak iizere Southampton'dan ha· 
reket e~tir. Vapurda 3,000 yolcu var· 
dir. 



Sahife 6 AK$AM 

Goksuda sandal safasz 

" GOksu ,, mesiresi ni~in me1hur 
F rans1z artisti Sesil Sorele benzer? 

"Bay1m Bogazi~inde bu moda da yeni ~1kt1. Oniine 
gelen yal111n1n tavanlar1n1 sahyor ,, 

.. Ben Goksu mesiresini me~hur artist 
Sesil Sorele benzetlrim. Yarumda 
cGoksu mesiresb denllince akllma Se
sil Sorel gelir. Sesll Sorel denilince de 
Goksuyu habrlanm. 

Bugiln senelerin yilzilnde c;izdl~ 
buru~uklan yok etmek ic;in ugr~n 
Sesil Sorel vaktile, genc;liginin parlak 
devirlerinde ne canlar yaknn~, ~n
de nice sevgililer ko~turmu~, en me~
hur politika adamlanru bile kendine 
baglanu~. Lakin bugiln Sesil Sorel ta
mamile ihtiyardir ... 

Goksu mesiresi de boy le degil mi?. 
Bir zamanlar Goksuyu gormek i~in is
tanbullular akm akm Anadoluhisa
nna ta~mirlarrml?. Lli.kin bugiin o da 
Sesil Sorelin ak1betine ugramad1 rm? 

Kopriiden tam yanmda kalkan va
pur bizi ikide Anadoluhisarma b1rak
ti. Bu bir buc;uk saatlik yol - hem de 
buharla i~liyen medeni bir vas1ta ile 
glciilmek ~artile - bana Goksunun ne
den oldilgilnii anlatb .. Hangi kahra
man bu zamanda Goksuda bir Mem 
yapmak i~in bir bu~uk saat gitmek, 
blr buc;uk saat donmek iizere gilniln
den 3 saatini c;alabilir? ... 

Altmda sandalc1lann, kayiklanru 
yanyana dizip uyukladJ.klan yeni be
ton kopriiye geldik.. Sandalcllar bir
denbire uyand1lar. Bizi kaq1larmda 
gorunce gozlerine inanarmyorlar
m1~ gibi hayretle bakmaga b~

ladllar .. Evet . i~te iki mii~te
ri l .. Goksu deresinde sandal 
safasma gelmi~ 1ld mil~teri!.. Galiba 
bizi biraz evvel kopri.iniln golgesinde 
gordilkleri rilyanm tatlI devam1 zan
nettiler ... Mil~teri burada o kadar na
dirdi ki.. 

Biltiln sandallar oniimiize dogru 
~ekildl: 

-Buyrun bayim ... Sozleri arasmda 
hangfsine girecegiinizi ~chk... Bi
ze GOksunun genc;lik devirlerinden 
bahsetmesi ic;in en ihtiyar sandalc1yi 
sec;tik .. 

Durgu 1 derenin uzerinde llerleme
ge b~ladlk. LA.kin birdenbire bilyiik 
bir hayrete dil.\ltiik. Derenin, etraf1 
esld yalllarla silslii ilk klmum g~tik
ten sonra sagmuz1 solumuzu afbrlka.
lar sard1 .. <;ark giirilltilleri, bagmna
lar, makine sesleri... 

Eski zevk ve safa A.lemi olan GOk
su. biiyiik beton kopril ... ve fabrika
Jar ... 

i~te iic; ~ey ki birlbirine katlyyen uy
muyor... Nihayet f abrikalan gec;tlk. 
Asll c;ayira geldik ... Klmsecikler yok ... 

Bir agustos gilniinii andrran mcak 
havanm ic;inde GOksu c;ayinnda uzak-

GOksu deresinden ilrl manzara, 

tan tek bir canll mahlUk farkettlk ... 
Gene; bir e~ek .. Sank! s1caktan sarho~ 
olmu~ gibi ~yinn otlan seyreklen
rni~, tozlu bir yerinde yuvarlaruyor, 
yuvarlaruyor, habire yuvarlaruyor ... 

Bu suada gozilmi.ize derenin orta
smda duran kapkara mavnalar ~
ti ... Bir taklm insanlar bu mavnalar
dan suya sarkm1i;;lar, derenin ic;inden 
simsiyah bir c;amur c;1kanyorlardJ. .. 

<;amur c;lkaranlar o kadar ~oktu kl 
saldalc1ya sorduk: 

- Ne yap1yorlar bu c;amuru baba?. 
- Bu c;amuru dilnyamn hie; bir ta-

rafmda bulamazsm... Me~hur Goksu 
testileri i~te bu r;amurdan yap1hr .. 

- Eski testiciler duruyor mu?. 
Sandalc1 cehaletime gfildii: 
- Tamam .. Buldun .. dedi ... Bir tek 

eski testici kaldl ... i~te bak .. Kar~da ... 
Bu, Goksunun me¥iur testiclsini 

gormek ic;in sandal1 biraz durduttuk .. 
Bu sirada GOksu testicisinin mi.iteva
Zl atolyesini gormek uzere chayat bil
gisb tatbikat1 yapan bir mektebin ta
lebesi de gelmii;;ti. Hep birden testici
nln yamna gtrdik ... 

ihtiyar sanatkA.r ~1raklarile bera
ber kahverengi topraklann ir;inde bil
yiik bir a~kla c;al1~1yordu. Yen! nesil 
c;ocuklannm c;ogu biiyiik biiyilk yer 
kilplerini gosterip hocalanna soru
yorlar: 

- Bunlar evde kullanll1r rm? .. 
- Evet.. Vaktile bu kilpleri yere 

gomerlerdi ... Eski konaklarda ... 
Tekrar sandahrmza dondiik. san-

dalc1: 

YE$iL ELMALAR 
Yazan: 1 

:;;imdl, Muhtar tekrar istanbulu an
labrken bize bllhassa denizinln ma
vlligi, serinligi, hem gole, hem denize 
benzerligi iistilnde duruyor. 

Hilseyin birdenblre Muhtann .sOzii
nu kesti: 

- :;;u istanbulu olmeden bir gorsey
dik, decll. 

Muhtar bir acayip baktl Hiiseylne, 
aonra gozlerlnl bana dikerek, buyiik 
bir sir s6yliyecekmif glbi: 

- Sen de istanbulu gormek istiyor 
musun? di ye sordu. 

Hie; tereddiit etmeden: 
- Hem de, nasill dedim. Fakat .. 
Muhtar yine bir tuhaf gilldii: 
- Anhyorum, dedl, Guyan nerde? 

htanbul nerde? Blrl Amerikarun bir 
lnyismda, obiirii A vrupanm ote ucun
da. Arada ikl uc; deniz, bir koca Ok
yanus var. Degil mi? 
B~nu egdim: 
- Evet, dedlm. Istanbul nerde? Biz 

nerdeyiz? 
Muhtar oturdugu yerde ba~ml one 

dogru uzattl, boguk bir sesle: 
- Dinleyin beni c;ocuklar, dedi. 

Eger bir parc;a kendinize gilvenirse-
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niz, istanbula glderiz. 
Hiiseyinle beraber, adeta bagrrarak 

sorduk: 
- Nasll? 
- Kac;anz burdan! .. 
Ben, konu~marmzm alo~ndan ooy

le bir cevab alacaguru zaten tahmin 
et~tim. Fakat Hiiseyin bunu tah
min etmemil? olmal1 kl, dei;in bir ln.ki
sar ic;inde gilldii: 

- Alay rm edlyorsun? decll. Nereye 
kac;1yoruz? Giiyandan kac;Illl' rm hie;? 
Cehennemden kac;11Ir, burdan kac;Il
maz. 

Ve Hiiseyin, ona, sahici, lnarulml
yacak kadar cesur, gozU pek, delice, 
fakat hepsi bo~a c;1kml~, hepsi hiis
ranla sonra ermi~ firar hikayeleri an
latmaga ba~lad1: 

- Metgeyi tamr IDism? dedi. :;;u tek 
gozlii Metgeyi. O da kac;mak istedi. 

Porcheli, BarbantI, Lavernieyi sc
nin anllyacagm kiirek mahkllmlan
nm en yigitlerlni, en giic;lii kuvvctli
lerini yanma alarak yola c;1ktl. 

Altlannda denize dayarukll, yollu 
bir ballkc;1 kayigi vardJ.. Birblrlerinden 
emindiler. Kendilerinl gotilren adam-

derenln bombo' hall ve yab1ar 

- Goksuda vaktile derenin biltiln 
boyunca testiciler, ki.ipc;i.iler, saks1c1-

lar vardl ... :;;imdi bir tane kaldl ... diyor. 
DOnii~te bilyiik bir yah goziimiize 

lli~ti. 
- Ne giizel yah .. dedim. 
- Gilzeldir ... dedi, hie; unutmam ... 

Genc;llgimde orada bir diigiin yap1l
mi~t1 .. Uc; gece yahnm i~1klan dere
nin o parc;asiru gilndiiz gibi aydJ.n
latti... Yall ba~tan ba~ fenerlerle 
siislenmi~ti... Yahmn sahibi biiyiik 
harum 1ki sene once oldu... Ogullan 
da istanbula ta~ndJ.lar ... Yalmm ta
vanlan Q<>k gi.izeldir... Tavanlan c;1-
kar1p satacak.lanm~ ... Bu tavan sat
mak da Bogazi~inde ~imdi yenl moda 
oldu. Online gelen yallsrmn tavaruru 
.sOktilriip satmaga kalk1~1yor.. Arna 
yahrun tavanlanna daha mii~teri 

~lkmadl.. :;;1mdi kiraya veriyorlar ... 
17 odasi var... 8 lira klra ... 

Sandahm1z derenin ba~daki kah
vede durdu .. 

Resim c;ekmemizden bizim gazete
ci oldugumuzu anlrum~lard1. Kahveye 
Anadoluhisarhlardan bir heyet geldi. 
Merhabala~tlktan sonra: 

- Bizim bir derdimiz var... dedi
Ier .. Allah a~klna yaziruz ... Bu kar~1-
ki sahilde Kurur;e~medeki komiir de
polan ic;in Bogazda bula bula bura
Sllll bulmu~lar ... Depolan Anadoluhi
sanna getireceklermi~.. Kanhca ile 
Anadoluhisan arasmdaki yer depolar 
fc;in en miinasipmi~ ... 

Dii~liniln Kanllca lle Anadoluhisa
n aras1 eski yahlann en s1k bulun-

Iara giiveniyorlardl. Paralan da var. 
En ag1r i~leri gorerek yillarca para 
biriktlrml~ler. 

ilkonce i~ler yolunda gitti. Oyapok 
nehrinin deltas1ru gec;er gec;mez, ken
d.ilerini Brezilya klytlanna gotiiren 
bahkc;Ilara altl yi.izer frank verdiler. 

Kayik pupa yelken. Cenuba, bi.itiln 
kurek mahkumlanrun gozilnde peri 
pa~ahlrun memleketi olan Brezilya
ya diimen klv1rdJ.. 

Brezilya! Giiyandan kac;mak istiyen 
her mahkum orda serbest i~ bulaca
gma emindir. Burda her mahkCimun 
klblesi Brezilyadlr. 

Ballkc;llann onlan Amazon nehrine 
kadar gotiirmiyeceklerinl biliyorlardl. 
Fakat Frans1z Giiyaru ile Brezilya 
Giiyaru arasmdaki s1mr o kadar ge
~tir ki bir kere Cachipoura ula~tilar 
mi? Gerisi kolay. 

Cachipourdan Gounnaniye gttmek 
1.1ten bile degil. Gounnanide serbest i~ 
var, beyaz kadJ.nlar ve bol ic;ki var. 

Anhyorsun ya, daha s1tmaya tutul
madarY dalga gcc;mege ba~lam1~lardJ.. 

Cachipourda sahile c;1ktilar ve Er
zaklan daha tiikenmemi~tf. 

Fakat ilk giic;liikler bal? gostermek
te gecikmedi. 

Bir ay once Cachipour makamatt 
pasaportu olm1yan yabanc1lan hudut 
dJ.~ma atmak ic;in emir alm1~tl. 

- ~ehirde duramazsnuz, dediler 

Elazizin zirai 
vazigeti 

Meyvac1hga, nsbk~d1gi ve 
pamuk~uluga ehemmiyet 

veriliyor 
Elaziz (Ak1am) - Elazizin zirai du· 

rumunda hi1Scdilir bir iJerleme vardtr. 
Bu yal ziraat dairesinin yetittirdiKi a~1h 
be§ bin adcd kay1s1, 1cftali, erik ve 20 
bin dut fidam koyliiye daiit1lmi1 ve 
bu suretle biitiin koylerin gen{§ ij}c;iide 
agac;lanmasma yardam edilmi1tir. 

Elazizin en ehemmiyetli ziraat i§lc
rinden biri de mevcud sakaz agac;lann
dan hstak yeti§tirmek mcselcsidir. Oc; 
y1l evvel sak1z agac;lanna yapalan Gazi· 
antep f1shg1 a11s1 bu y1l baz1 agac;larda 
fisttk vermcge ba§lam1§br. Gec;en yal 
oldugu gibi bu y1l da pamuk tohumu 
tecriibeleri yap1lmaktad1r. Bu tecriibc
ler iyi netice verdigi takdirdc Elaziz pa· 
mukc;ulugu tekrar ihya edilmi§ olacaktar. 

Cenel sava§tan evvel miihim mikdar
da ipekc;ilik ve dokumncahk Elazizin 
miihim bir servet menbnam te§kil edi
yordu. llin ticaret harcketleri dii~nii· 
liirken kozacalak ve ipckc;ilik daima one 
gelir. Elaziz kozalara Bagdad cinsinden 
olup piynsaya ya§ ve kuru olarak geti· 
rilir ve aatJl1r. 

Divrikte modern bir orta okul 
Divrik (Ak§am) - Kazamaza hem· 

§ehrimiz Nuri Demirag taraf mdan modern 
bir §ckil de orta okul yaptmlmaga ba§· 
lanmathr. 

Bay Nuri Demirag bundan ba§ka yc§il 
vc guzel memleketi i<;in, iyi su, clcktrik 
tesisatlarmm da yapalmasma c;ala11yor. 

Bura genc;leri, giizel bir miisamcre 
vermi11ler, Nuri Demiragla birlikte gelen
leri memnun ctmi11lerdir. 

Hukuk fakOltesinde imtihanlar 
Hulc.uk falc.ultcsi imtihanlarma bugiin 

baglanacaktar. lmtihanlar 15 hazirana 
kadar devam edccektir. 

Deniz kenarmda yap1lacak 
binalar 

Yap1 vc yollar kanununa gore deniz 
kenarlannda yap1lacak binalann sahil
lerden I 0 metre geridc yapalmas1 laz1m
d1r. Kanundaki bu kayad, bilhassa Bo· 
gazic;inin inki11afma mani olmaktadar. Ka· 
nunun bu balamdan tadili Hizumu ileri sii
riiliiyor. ~chir miitchass1smm da fikri a
lmd1ktan sonra belediye kanunda tadi
lat yap1mlas1 ii;in hiikiimet nezdinde te
oebbiisatta bulunacakhr. 

Bakirkoy kooperatifi 
Bakarkoy kooperatif oirketi tasfiye 

muameliti bitmittir. Hisscdarlar bu pa• 
zar giinii aaat ildde raporu dinlemek iize· 
re Bakarlc.oy Halle. partisi salonuna davct 
edilmi1lcrdir. 

•Hl"lllMllllllllHlllthlllHlllllllllJHMllllHIHHlllHHllHIHllllllllHHH._ 

duk.lari yerdir ... Buras1 Bogazm en 
giizel yeri oldugu i~in en gilzel bina
lar da buraya yap1l~br. Sonra c.Gok
su~ gibi istanbulun en gilzel mesire
si de buradadJ.r ... Eger gilzellige biraz 
loymct veriyorsaruz, Bogaz1 giizlle~

tirmek istiyorsamz bununla miicade
le ediniz. Depolan buraya getirme
sinler... cBogazi~ini giizelle~tirme ce
miyeti, bunu duymad1 m1 kuzum?. 

Hikmet Feridun 

kac;aklara, Palicoura gidiniz. Orda be~ 
yI1 oturduktan sonra Brczllya tebaaSJ 
olmak hakkm1 kazamrsm1z. 

Bir insan yirmi yihm hapishane
lerde ve kiirekte ge~irirse onda mem
leket sevgisi kalmaz. Kiirekte yalruz 
1ld duygu ya~ar artik: KadJ.na ve hiir
riyete kavu~mak .. 
Be~ ka~ak kendilerlne yap1lan tav· 

siyeyl dinledi ve Palicoura gltmek ic;in 
balta gormemi~ ormanlara daldl. 

Fakat ormanda kaybcttiler yollan
m. Gilyanda bunun ne kadar tabil 
oldugunu bilirsin. Frans1z ve Brezll
ya Gilyanlan arasmdaki ormanlarda 
yolu ~~1rmamak kabil midir? Biz bi
le ormanda kaybolmu~ iki kiirek mah
kumunun lskeletlerine raslamanu11 
rmyd1k. Hatulasana! Vah~ hayvanlar 
ve ku~lar etlerini yemi~lerdi. Korkun~ 
k:lrrmzi kanncalar bu sapsan ve pml 
pml iki insan iskeleti iistilnde nastl 
dola~1yordular? Habrladm m1? Soyle
sene habrladm rm? 

Muhtann bunu habrlamamasma 
imkan yoktu. Ba~ru egdi: 

- Hat.Irlad1m, dedi. 
Hiiseyin ald1g1 cevaptan memnun 

daha ac1 bir sesle bel? ka~agm hika
yesine devam e~ti: 

- Ormanda yollanm kaybettik.le
rinln farkmda olmad1kla11 ic;in bilyiik 
bir daire c;izerek yilriidiiler, yilriidii
ler. Nihayet bu yiirilyii~ bilyiik bir 
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KADIN KO~ESI 

Ayakkab11ar 

Bu yaz giyilecek ayakkab1lar a!;' 
renktir. Yalmz koyu rcnkten ho~lanJ 
lar i~in ajurlu ayakkab1lar c;1knu~tJJ' 

1 - Siyah podosiletten ve baglldll 
Zimba Ue ajur yapilm1~tlr. 

2 - Kahve rengi podosiiet. Sand' 
~eklidir. Arkas1 ve yiizil ajurdur. 

3 - Lli.civert podosilet iskarpin ~ 
tiin yiizii z1mbahd1r. 

HUI I II lrllttlUUlllllllUllllUlffUUllllfllllllllllllltlllfUltlltfHllll 

Antalyada imar faaliyeti 
Antalya (Ak11am) - O<; dort sen 

denberi Antalyada imar hususunda biif 
fnaliyet vardu. Eski diikkanlar yeril 
betonarme ile modern magazalar inf 
cdilmektc ve caddeler iki misli geni? 
tilmektedir. Kara Ali oglu mcvkiinde 'I 
ac;alan caddc ve park ve yamnda mJ 
te~em Halkevi ve Parti binas1, Atatuif 
ko§kii ve vali konaga <;ok §irin bir m-' 
zara tC§kil etmektcdir. Belcdiye bir ga 
ret cder ve bu ac;1lan caddc ve c;ar§M 
asfalt veyahud parke kaldmm yapaff 
Antalyarmz daha i;ok guzcl olacakt1r0 

Ayanc1k Halhevinin Sinop 
gezintisi 

Ayancak (Ak§am) - Gcc;cnlerde d 
nanmanm Sinopta bulunmas1 dolay:aJ 
Ayanc1k Halkcvi geni;leri Sinoba bir ; 
zinti tcrtip etrni11lcrdir, gcni;ler SinoP' 
iki gece kalarak donanmayi gezmi~ler ~ 
donanma tak1m1 ile bir futbol mac;1 ya~ 
gecc de bir temsil vcrmiijlerdir. Gcnc;\I 
rin verdigi temsil muvaffaktyctle ba~ 
m1~, halk tarafmdan c;ok takdir edil~ 
tir. Sinop Halkevinin gostcrdigi misa~ 
pcrvcrUkten dolay1 bura gen~lcri te~ 
kiirlerini bildirirlcr. -----
Izmir valisi lstanbula geldl 

lzmir valisi bay F azh Giilcc; dun /'ii 
karadan 1chrimize gelmi~tir. Bay F-' 
Giile'li kendisile gorii§en bir muha~ 
mize: 

- Ankaraya lzmirin biiti;csi i.;in .J 
mietim. Biitc;c kabul edildi. iki giin bl 
rada kald1ktan sonra l2'llirc doneccii' 
demi§tir. 

Yann Bulgaristan ve 
Romanyadan go~men geli~ 

Y arm Bulgaristan ve Romanyadan • 
rer golljrnen kafilesinin daha gelmelli b' 
leniyor. Bunlar dogruca Tuzlaya sc\I~ 
dilcceklerdir. 

1skan idarcsi son aylarda Romat1f 
Bulgaristan ve Yugoslavyadan gelen ~ 
hacirlerin hangi mmtakalarda iskan ed 
diklerine dair bir istatistik hazarlama~f 
dar. 

agacm dlbinde sona erdi. 
Oyle yorgun, oyle ac;tilar ki olrd 

iQln oturdular bu agacm altma. 
Bir Avrupa ormanmda yol buIJJll 

ic;in i~e yanyan biltiin vas1ta1ar a 
balta gormemil?, vah~i onnanlard• 
goremezler. Pusula yol gostennez. I 
resl dell gibi doner durur. Gilne~i I 
remezsin. AgaQlann tepelerinden ; 
goriinmez ki giine~ gorilnsiln. orrd 
ebecU, korkunc; bir alaca karao1 
ic;lndedir. Guyan ormanlarmda c;iid 
bitmez. iz yoktur. 

Yol bulmak ic;in bu onnanlarda' 
gup, biiyiimek IAzun ki, bir mayti 
nun haykm~ndan, yahut bir yal' 
gm vaziyetinden nerede, hangi ist11 
mette oldugunu sezebilesin .. 

Kiirekte, gardiyanlar m~ 
ooyle bir terbiye vermedikleri ~ 
Metge ve arkad~lan yollanru kay1" 
tiler i~e. 

Brezilyaya inecek, Palicour~ ~ 
eek yerde, gitgide bliyilterek ~ 
ri daireler onlan yine ters P"' 
FranSIZ Giiyaruna attI. 

Can vermek ic;in SI~mdJ.klan al~ 
dlbinde hatalanm anladllar aJY 

1~ i~ten ge~mi¢i art1k. rl 
Ormanda dola~an yerlilerden Jdl f 

20 franga manioc unu satm a11yot 
yakalad!klan maymunlan, yils.Jlls>' 
papaganlan kaynatarak yiyorla~~ 

(Arkas1 ~ 

• 
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KADIN SEFiR OLURSA ..• 
Hab~stan mesele

sile Milletler cemiyeti 
Bay Edenin ba~a ~
rap oriiyor. Bu cemi
yet Bay Edenin en bil· 
yilk derdidir. Buna 
ragmen o gene de ~ 
aJaymda. Ge~enlerde 

Londrada, kabineye kadm ahp alma· 
Dlak meselesi miinaka~ ediliyordu. 

- Siyasi i~Jerin ba~ma kadmlan 
g~irmenin ~ok mahzuru vardtr. Me
sela bir giin gazetelerde okuruZ: «tn
giltere devleti sefiri bayan yakmda 
dilnyaya bir ~ocuk getireceginden, bu 
mesut hadisenin tahakkukunu evin
de oturup beldemektcdir.» 

Eden, ~a~Jlacak ~ey olur dedi ve ila
ve etti: 

- Qiinkti bugiin hi~ bir diplomat 
yok, ki evin de otump mesut bir h a di
senin tahakkukunu beklesin, diplo
matlar hep ugursuz hadiseler bekle
mekle me~gul oluyorlar! .. 

I $undan bundan I 
Bay kansma sordu: 
- Klzmu.z ni~anhsm1 sahiden sevi

yor mu dersin? 
Bayan gayet tabil cevap verdi: 
- Elbette; bunu neye istisna et

sin! .. 
#1-¥¥-

ilti avukat konu~uyor: 
.. - Mliekkilinin dosyasma ~oyle bir 

goz attim ... 
- Ne tuhaf tesadiifl. Ben de senin 

muekkilinin dosyasma ~oyle bir goz 
gezdirdim. 

- Mukemmel, ~u halde anla~nz! .. 
#/.¥¥ 

Marmara adalarmda zelzele var. 
Moi.z her ~eyden evvel ~ocuklanm 

d~i.intiyor ve hemen vapura bindirip 
fi~i.inu de amcalan Salamona gonde
riyor. 

Salamon iic; c;ocugun ba~ma · geldi
g:lni goriince hemen Moize bir telgraf 
~ekiyor: 

- <;ocuklanm al, zelzeleyi gander!. 

"'"""" 
Klz aghya agllya geldi, annesinin 

boynuna sanlch: 
- Kocamdan aynlacagun ... 
Annesi sordu: 
- Neye? 
- Bana ihanet ediyor. 
- Aman klzrm, bu devirde kocam 

bana ihanet ediyor diye ayrilmak ol
maz. Kocam kahve veya c;orba ic;er
ken agzin.l ~apurdatiyor, geceleri hor
luyor, dans etmiyor desen gene ney
se ... 

C:(ocuk susmak filini tasrif edi
yor: Susadim, susadm, susadl. 

Biraz duruyor ve devam ediyor: 
- ic;tlm, ic;tin, ic;ti. .. 

OPERETTE 

«Liikiis Hayat» operetinde 1\-fahmud, 
Riza bey roliinde sahneye sarho~ gelir 
ve ~rln soyler. 

On suada oturanlardan biri yamn-
dakine: 

- Kalk gidelim, dedi 
Otekt kalkrnad1: 
- Biraz daha dur. 
- Oturamam, bu sesi dinlemege 

tahammiiliim yok. 
- Benlm de yok, fakat oteki perde

de bunu komiirliige tikarlar. Bari,ko
tniirliige hapsedildigini duyayun cJa 
l~hn ferahlasm!. 

a d111U ........ 
- Biranu, ralu mi? 

- Bir fincan ~ay. 
- Qayumz yok, lsterseniz blbm>n· 

fa siit vereyim! .. 

BABE!?LER1N BtR FELSEFESt 
Ha~tan mektep· 

lerinde muallimler 
arada suada talebele
rine, hayat felsefesini 
canlanchran efsane
ler anlatulardt. Son 
vakayie pek uygun 
olan bir tanesini de 

biz anlataJnn: Ytlanla insan. 
- Y1lanla insan elele verip ava git

tiler. Avlandllar. Avian yiikleyip geri 
dondiiler. 

Yan yolda yilan durdu, insana de
di ki: 

- Ne bahasma olursa olsun bu av
ian seninle payla!?Jnam. 

- Haksizbk olur ... Kakime gidelim. 
0 zaman hakimlik eden ~akala ba~ 

vurdular. Qakal insana goz kirpt1: 
- Elinde koca bir sopa var, dedi. 

Y1lan ayaklanmn altmda silahs1z sii
riiniivor ... Daha soyliyeyim mi? filil· 
miin ne ehemmiyeti var. 

insan anlad1 yilam oldiirdii. 

Meseledir ... 

- Yamma o giin rujumu almag1 
unutmu~um. Aksi git>i de yiiz kJ.zar
tacak bir ~ey oldu... K.Izarabilirsen 
klzar... Bir tiirlU klzaramadnn... Oy
le camm sikllch ki ... 

I ... Dogrul I 
Evvel zaman i\!inde, kalbur saman 

i~inde ... Evet, buna evvel zaman i~in
de diyecegiz, !;liinkii on ~ yil once 
bizim i1tin yilz on be~ ytl once demek
tir ... 

0 zamanlar, 1stanbul nhtmunda, 
orta boylu vapurlar dururdu. Bu va
purlar Karadenize sefer ederlerdi. 
Gazetelerde ilAnlannt olrurduk: 

«Hiidayas1gm vapuru, mah.t hall 
rwnJnin 28 inci pe~mbe giinil aqa· 
m1, bbnennihiilkerim hareket edecek
tir.:1 

Ve bu ayni nam, dort ~ giin iistiis
te, yalmz hareket tarihi de~f, 
29 • 30 - 31 ohn~ olarak okurduk. 

~nlerde gene goziime boyle bk 
Din Wfti. Bir vapur kwnpanyasi 
Amerlkaya sefer yap1yor. 11Amnda di
yor ki: 

cKumpanyam1ZlJ1 Falan vapuru, 
bu aym 28 zine dogru... Amerikaya 
hareket edecekttr .•. > 

Anla.f1llyor kl bazt vapur acentala
n, blzfm. i~ln arhk evvel zaman olan 
bir devir zllmiyetini hfilft. muhafaza 
edlyor ve ancak f6yle yenlllk gosteri
yorlar& Bimennlhfilkerimi tiirk¢~
ttrlp1 ... line dogru yap1yorlar... Ale
rln! .. 

BiQ GULMEYEN ADAM 
Avusturyamn tek 

hakimi olan, Avustur
yayi avucunun i~ine 
alan !?U~ingin yeryii· 
ziinde sevdigi bir !lCY 
vardll': Qah~ak. Ve 
bu zatm omrtinde bir 
kere bile giildilgunil 

goren yoktur. Bunun i~in, mevkii ik· 
tidara gelir gelmez ~ bkrayt ortaya 
~1kardtlar: 

Bir Viyanah, bir arkada~ rash· 
yor: 

- Nihayet kendime bir ~ buldwn, 
diyor. 

- Ne i~i bu? 
- Bir kiliseye yerl~tim. Vazifem 

~amn ba~mda durmak ve ~u~ingin 
gilldilgiinii haber verecek olurlarsa 
!tanlan ~almak... Ondan sonra vazi
f em nihayet buJacak. 

- Kac; para kazamyorsw1? 
- Az, giinde iki ~ling, f akat om· 

riim olduk~ bu vazifede kalacagmt! .. 

I Yumurcaga dair I 
Yumurcak arkada$ile oynuyor. An

nesi uzaktan seslerini duyuyor ... 
Bir arahk sesler art1yor, feryad, 

inilti, nihayet lu~klnk oluyor ... 
Annesi ko~yor, i~i anhyor ve Yu

murcaga ~1~1yor: 
- Heden arkada~m sana ta~ attl

gi zaman gelip bana soylemedin de, 
ta~la mukabele ettin. 

Yumurcak annesini ~oyle bir siizti
yor: 

- 9iinkii sen taeyla ben.1m kadar 
ni~ alamazsm ki ... 

Yum.urea.gm bir tek sevdigi var: 
Kopegi Banan. Bir gtin kopegt t>lii
yor. Annesi, yumurcagm dachsllla di
yor ki: Sen usulle kopegin oldi.igunii 
anlat. Ak~ dadls1 bir arable 

- Art1k Banaru goremiyeceksin 
diyor, Banan oldi.i. 

-Ya!.. 
Fa.kat gece yatarken tutturuyor: 

Kopegimi isterim! .. 
- Oglum, dachn sana oldiigilnil 

soylemedi mi? 
- Ne bileyim ben, ben baban dedi 

sandiml. 

Yumurcak bir tfi.rlii uyumak is
temiyor. Babasi kansma usulcaclk: 

- Ona masal soyler uyuturum, di· 
yor, 

Baba ogw odaya giriyorlar. · Babas1 
bir masal ooylilyor, bir masal daha 
ooyliiyor. Bir masal daha soylilyor ... 
Nihayet ses sada kesiliyor. Anne ye
rinden kalklyor, usuica kap1dan bakl· 
yor, usulca soruyor: 

-Uyudumu? 
Yumurcak cevap veriyor: 
....._ Uyud~, uyudu ama ~ok zahmet 

~ektim! .. 

KU~tiLDtl~KE 
Adanun elinde ii~ boy kopek var. 

Ko~e ba~mda dunnu~ satJyor. 
Biri yakla'° ve buyiigunii gosterip 

sordu: 
- Bu ka~? 
- Be~ lira. 
Daha kii!;il.igiinii sordu: 
-Bu ka~? 
- On be!1 Ura. 
En kii~ugiinii sordu: 
-Ya bu? 
.:..... Yirmi ~ lira. 
- Kii~illdiik!te para artiyor. Bir 

r,ey ahruyacafnn dersem benden yiiz 
Ura mi istiyeceksin! .. 

- Yooo ... Oyunda bu yoktu, sen 
mIZlk~ ediyorsun, avc1 sen misin 
bell miyim! •• 

Sahife 7 

•• 
Ordekler ne oluyor ? 

ProfesOr 
hUnerin 

Zati Sungur bir 
s1rr1n1 anlat1yor 

Zati Sungur Haziran1n ucOnde lstanbuldan 
ayralacak, Anadoluda bir turne yapt1ktan 

Bursada baba~1n1n y~n1nda C:f inlenecek 

lt 

tlliziyonist profesor Zati Sungur armonik ~ gibi iskambil 
destesiyle oynarken 

Haydi igneleri avurdundan ~I

kardm; haydi ku~iiltti.igi.in iskambil
leri degi~tirip gosteriyorsun; haydi 
cam cekmeceye dolan toplar, ~emsiye 
k111!mdan c1kan mendiller alet ustah
fl, ya 0rdekler ne oluyor? .. 

Zati Sungur muhakkak, ki sevirnli 
b!r adam. Cin gibi gozlerile yi.iztime 
baklyor. Tatll tath gilli.imserken goz 
bebekleri de gilltimsiiyor ... Sonra ~ati
bp, biraz somurtuyor: 

- Hokkabazh.k! diyor. 
Hayir, Zati Sungurun yaptiklari 

hok.kabazlI.k degil. Bir zaman Fransa
run me~hur Kaznovii vardl. Bu adam 
hokkabazhg1 tam bir el ~abuklugu, 
tam bir illiziyon - gorilr gibi olmak
fekline soktugu i~in beynelmilel bir 
iln kazarum~. Fransamn bir ~siyeti 
olmu~tu. Hokkabazm biitiln meha
retJ, ortiilil masaSllllil altmdadlr. Ya
mnda da - el ~abukluguna yard.Im 
eden - yarchmc1s1 vardir. Zati Sungur 
tam bir llliziyonist. sanatkardlr, hok
kabaz degil, htinerbazdlr. Hi.inerbaz 
fie hokkabazm arasmdaki fark rm? .. 
Elektrik ampuli.i ile isperme~et mu
mu arasmdakl farktll'... Hokkabaz 
nlhayet ~ocuk kanchnr. Htinerbaz 
biiti.in di.inyada biiylikleri hiinerleri
le eglendiriyor ve en durmu~ oturm~
lan meraka dil~iirilyor. Yaptigi hii
nerlere, el cabukluklanna hayran bl
raklyor. Zati Sungurun seyircilerini 
tetkik ediniz, ~ocuktan ziyade btiyilk
leri goreceksiniz. Mtinevvere bile ne 
giizel, ne hoey kafa dinlendirici saatler 
gegirtiyor. Dii~i.inmeden, hi~ bir ljleyi 
anlamaga gah~madan ne iyi vakit ge
~iriyorlar. 

Zati Sungur anlatiyor: 
- Yapbklar1m1 ne kadar diieyiinse

niz, yaparken ne kadar dik:kat etseni.z 
an11yamaz ve yapamazsm1z. Kadm 
kesme m.aharettmle de iftihar ede
rim. <;iinkti o hiinerin mekanizmaSI 
bir Turk kafasmdan c;1ktru~tir. o me
kanizmayi ogrenmek i~in cihan hi.i
nerbazlan binlerce lira teklif ettiler. 
Hie; birine ogretmedim, gostermedim. 
Eger bu kadm kesmek hilneri ve me
kanizmas1 basit olsaydl, hi~ gizli ka
hr nu yd.I? Bugi.ine kadar yiizlerce 
kadm kestim. Bu kadmlar gittigim 
yerlerde ucretle tutulmu~ ki~ilerdir. 

NRSll olsa soylerlerdi. Ben buradan 
gittikten sonra yarumda ~~nlara 
ve bizzat kestigim kachna sorunuz, 
hatta bin lira da teklif ediniz, size bir 
~ey soyliyemiyecektir, c;iinkil nas1l ke
sildi~ni kendi de bilmez ... Yammda 
~ll~anlann hie; biri hiinerime vAklf 
degillerdir. Bildiklerini de yapamaz
lar, c;iinkii hilnerbazllklan yoktur. 

1 

GOzi.imtin onilne bilardo oyunu geldi. 
Bilyalan atiyor, yok ediyor, ~onra paga
smdan, cebinden g1kanyor. «~te boy
le yap1yorum-. dedi, gosterdi. Ne g1ka-r 
bundan, yapam1yacak ve kimseye bu 
mehareti gosteremiyecek olduktan 
sonra ... Meselc el c;abuklugu sanatm
da. Zati Sungurun parmaklar1 elek
trikle i~leyen otomatik bircr cihaz ... 

c;ayuu i~tikten sonra profesore ri-

ca ettim: 
- Bir meharet goster de nas1l yap 

tig1ru anlat. 
Yuzi.ime bakb., giiliimsedi: 
- Bir deste iskambil aldlr, dedi. 

Benim kagitlarla yaparsam belki ~iip
he edersin ... 

Bir deste iskambil aldlrdlm. Ac;trm. 
Kari$tirdun. Bekledim. 

- Bir kag1t begen, araya koy, dedi. 

C:(ektim. Karo dokuzlusunu gene 
kari~brd:un. Zati Sungur desteyi eline 
alch, yi.izume bakb ve ... Karonun do
kuzlusunu caketinin yan cebinden c;1-
kardl, elime verdi .. 

Bunu nasll m1 yapb? .. Soyleseydi 
bile yaparmyacaktim, yapannyacak
bk, yapannyacaklardl. Bundan sonra 
yapabilecetim, yapabileceginiz, yapa
bilecekleri bir oyunu tarif etti. 

K!g1tlan reslmde gordi.iguni.iz gibi 
yelpaze ~ekline sokuyor ve: «Bir tane
sine dokun:. diyor. Bir k~g1da doku
nuyorswiuz. 

Hemen dokundugunuz kftg1chn bu
lundugu klsrru desteden ayinyor ve 
size gosteriyor: cBu mu?> Cevap: 
«Evet O> 

,. 

Bundan sonra destenin iki par~a
srm da birle~tirtyor ve size veriyor~ 
cKaneytirlillZ>. Si.z kan~tinyorsunuz, 
1yice kan~bnyorsunuz. 

Dcsteyi clinizden, aIIyor, saymaf« 
ba~hyor: 

(Devam1 sekizinci sahifede) 

I 
c:: 
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Diinkii biit~e miizakereleri 
(Raf tarah birinci aahifede) 

ve dalga.klran in~atma talip oldu· 
gunu, milzakerelerin inki~af halinde 
bulundugunu haber verdi. 

i~IT]YAZLI ~iRKETLER 
Ali Qetinkaya iran transit yolu· 

nun acele bitirilmesine gal1~1ld1gm1 
da soyledikten sonra imtiyazll ¢rket-
ler bahsine gc~ti ve ~ izahatl verdi~ 

- cArkada{l1m1z Berg Tiirker imti
yazh ~rketler mevzuu uzertnde c;a· 
b~akllgtm1za memnuniyet gOsterdi
Ier. Benlm kanaatime gore imtiyazll 
~irketler meselesl memleket, ~zan 
ile istiklfllinl temln ettikten sonra 
tamarnen halledilmesl lazun gelen 
bir piirtiz idl. Her hangi bir ecnebi 
~irketin memlekette i~ yaprnasma itira
z1m olmad1gm1 bir kere daha soyle
rim. Fakat bu Jmklar rnenfaatler 
muknbill olrnal1dlr. 

Bu ~irketlcri hak prensibine bir tiirlu 
innnd1ram1yoruz. Ufak bir misal goste• 
recegim: lstanbul clcktrik tirketi 1925 
has1lat1 2 milyon 71 7 bin lira ilten 1935 
de 5 m1lyon kiisur lirad1r. Halbuki §imdi 
irketlerde garip bir itiyad pcyda oldu. 

lstikrazlanm arttumak ve her i§lerini 
mumkiin mcrtebe istikraz ile yapmak is
tiyorlar. Vekulete de miitemadiyen tari· 
felerin ucuzlugundan ve saireden §ikayet 
ediyorlar. Bunu kendilerine adeta bir 
meslek ittihaz etmi§lerdir. Evvel ve ah1r 
bu 11irketlerin vaziyetini islah etmek va· 
zifesi kar§1smda bulundugumu a1:1k11a 
ifade etmek isterim. 

~ARK DEi.\liR YOU.ARI 

~rk demiryollannm satm almmasa yo• 
lunda sorulan suale de cevap vererek 

dedi ki: 
- Muzakereyc yakmda giri~iyoruz. 

E.vvelu mii~kiilat ~1karmak istediler, Fa
kat hiikumetin mutlnkn hnllini istedigi 
bir §i oldugundan davct ettik. Gclecek· 
lerdir. 

Mesele gudur. Vaktile istt1trnzlar ~
p1larak para kendilcrine tevdi edilmif, 
1slctme imtiyaz1 da i.izerlerine b1ralulm1, .. 
f.dirneye kndar hat asgari 25 milyon li· 
ra kaymctindedir. l!lletmc sermayesi o
larak bunlann koydugu para isc 5 bu!5uk. 
6 milyon raddcsindedir. 1929 senesinde 
bir mukavele imzalamt§lar, bo~lanndan 
bir hisseyi tediye etmi§lcr, buna mukabil 
intizar hesab1 diye kabul edilen bir 
maddeyi one siircrek buraya getirdikleri 
hesaplarla bir tak1m pnralar istcmckte
dirler. Dcvlete de I 0 para hissc vermc
mi~lcridr. lyi bir hcsap: 25 mil-yon lirahk 
hatt1 i§lct, devlete on para verme. sonra 
da intiznr hesabm1 giiniin birinde bizden 
iste ..• 

Biz bunun iizerine te§e"bbi.isnta giri,. 
tik, kendilerine defaatle yazd1k bu i:iin 
yanh~ oldugunu anlatmnga ~ah~tik, §Un· 
di bizce bu §irketin miilkiyeti tamamcn 
devlete aittir. Bunda ihtilaf1m1z ve miina• 
ka~m1z yoktur. 

Kendileri de bunu kabul etmi~tir. 
Gelccekler memlcket hakkma, gerefine 
uygun olarak miizakercye de am ede· 
cegfz. 

Dedi ve Naf1a biit~csi okunduktan son· 
ra knbul cdildi. 

BESfl\1 ATALAl'I .. TENKITLERI 
Bundnn sonrn iktisad vckU.lcti biit

i;esinin miizakeresine ge~ildi. Bu miina· 
sebetle 13esim Atalny soz alarak dedi Id: 

- Acaba kurulan sanayi memlekctte 
mii teri bulacak, i~ ticarct donanmast ya· 
pacak m1 ~ Koyli.iniin satin alma kabili
yeti bugiinki.i hnldc knlacak ve ilerliyecek 
mi~. Unu, §ekeri halletmi1, pamukluyu 
da halletmek ih~ere yiiri.iyen ~nonii hii· 
kumetinin t;ah1malanna candan tqekkiir 
edcrim. Fakat memleketimizde biiyiik 
bir kiitle koyliidiir. K0yli1 de fakirdir. 
(T oprak karm doyurmaz. <;if~ilikten ~uha 
giyilmez.) diye atalar soylemi1tir. Koylil 
bu vnziyette sanayi mamulium satin 

alam1yacakt1r. Y eni a~Jan fabrikalar 
koylii nrasmda miitenmmim olan doku· 
mac1hk i§ini de glii;le§tirdi. Hi.ikumet 
koyliiye iplik verdi. Kendi giyccegini el 
tez.gahmda iyapsm, koyliiye bf g\inli bir 
az i~ bulahm, u,ak civannda el 1aoayii 
dokumac1hk t;ok ilerlcmi§tir. Buralarda 
oturanlar 10 kuruf yevmiye ile Japoa 
amelcsi gibi t;ah§JYOr. YaptJklan bezleri 
ta Adanaya kadar sat1yorlar. Fabrika· 
Jar bunlarla rekabet cdemiyor. Bunun 
iizerine iplik fiatlerini yiiksclttiler. Koy• 
liiye pamuk iplik vcriniz. Hiikfunetin ya· 
pacng1n1 hiikumete, halkm yapacaguu 
halka birakm hdir. Memlckette sanayi 
kurulurken l, knnununu da ~ikarmah 

idik. ~imdiye kadar t;ok vadettik amma 
t;akaramadik. 

Dedi, Besim Atalay bundan sonra 
koyli.i i~in bir amele ekmcgi de t;ikanl· 
m Slnl merkcn: 

- Ahi,;1 di.ikkanlan camekanlan, t;etit 
t;Cllit yemcklcr le siislii, knrnm1 duyura· 
nuynn bazi vatandn~larm ag1zlanm su-

land1rmanm mnnas& var mi. clime bir 
l:>ombn gc~e bunlan berhava etmek is· 
terim. Bu camekU.nlnr kalksm koylii 
81rtndan gci;inen adam birinci sm1f l~ 
kantaya girip yesin, dedi, 

GtlRtJLT:tt fLE MUCADELE 

Ci.iriiltii ile mi.icadeleye de tcmas 
ederek Istanbul gazeteleri tntturmuo ne 
o tiehirde ~ok kiiriiltu yap1hyormu1 Ya· 
pan da s1rbna yuz kiloluk kufeyi 
ahp sabahtan ak§ama kadar 40 pa· 
rahk marul, 40 paral1k cbegiimeci sa• 
tan koylii ..• A.dam ne yapsm ekmek 
parast it;in bagmyor. Ote tarafta oto· 
mobil giiriiltiisiinden bahscdilmez. <;amur· 
Ianni sic;rata st~ratn ba8'tra bn8'tra ge~cr 
C zeteler bunn bil'§ey demczler. Hele 
gazete milvczzilcrinin giiriiltiisii, veytan 
gibi !WOcuklar as1l giiriiltii ~ikaran 
bunlar oldugu halde kendi gnzetderini 
sattiklan i~in goz !Yllmarlar dedi. 

18 KURU~A ~EKER Mi? 

Besim Atalay, ~ker fabrikalan mev
zuuna da m~erek bu f abrikalann dii
~ilntilerek yap11mad1giru, bu yiizden 
bir tanesinin kap1sma kara kilit asil· 
dlguu, memlekette boyle muazzam fab
rikalara degil, yer yer kii~ilk miles· 
seselere ihtiya~ oldugunu soyledi. f?e· 
keri ucuzlatmak 1mkanmdan bah· 
setti vc blr tak1m hesaplar ileri silre· 
rek ~cker 18 ku~a mal edilebilir. 

Dedikten sonra eskidcn yoktu, !?im
di yeni bir ticaret ~kti. Koylil pan· 
canm vagona kcndi yilkletecektir. 

Dcdi. Bu olur mu, bu zulum degil 
de nedlr. Sonra Sira paraya gelince 
haydi koyilne git te gondeririz. Aylar 
gecer para gelmez. 

Bundan sonra sigorta ~irketleri 

mevzuuna ge~rek: 
- ~irketlerln kontrol edilme

sini dilerim . Ben ~hsan be!;I 
~rkete para verclim. Hep kill oldu. 
Son sigorta 11lrketleri meselesi de 
meydanda, vekfilet ~mdiye kadar bun
lari hi~ kontrol etmedi mi, dedikten 
sonra: 

A~IKIN DEDiGt OLUR Al\iMA 
G'ON GE~ER 

- Sevinerek gortiyorum kl sanayi 
yolunda bir k1rruldama var. Yalruz 
bu bir aksakllk yapmasm. Bit taraf· 
tan ziraat f~erimiz kara sapana da· 
yamrken, obiir tarafta sanat i~lert· 
miz en yilksek bilgiye dayanmaktadlr. 

Dedi. Matbaa i~lertne de ternas 
ederek bu i~ tetkik ettigini, devlet 
matbaalannm senede 25 bin lira ge· 
tirrnesine mukabil 2 milyon lira ser· 
mayenin buralara yatmld1gm1 soy· 
lerken: 

- Canu, kagtd1, demirt hiikumet 
yapsm, rnatbaac11lg1 olsun halka bl· 
rakallm. 

Dedikten sonra: 
- A~kln dedigt olur amma gun ge. 

~er. i~lmde besledigim dilde tilrk~il· 
Jilk, sanatte tilrk~Uliik, iktlsatta 
tiirk~iililk gayeleri glinden giine ta
hakkuk ediyor. Siz ~rndi bu ·sozlerime 
de giilerslniz.. diyerek s5zlerlni bl· 
tirdi. 

BESi:\I ATALAYD.i\'S TARZIYE 

Ziya Gevher derhal kiirsiiye ~1ka
rak Besim Atalaym gazete miivezzi· 
led hakkmda soyledigi yersiz sozlere 
eskiden gazetelerde ~al1~mI~ olmak 
miinasebetile itiraz etti. Gazete mu· 
vezzil de efrad1 mfllettendir. Reddede. 
rim, gelsin tarzlye versin dedi. Be
sim Atalay kiirsiiye geldi: 

- Yahu ne tuhaftlr. Anlayan soy· 
ler, anlam1yan soyler. Ben gazetecl
lere dil uzatt1m rm arkada~lar. Fa· 
kat bagirnuyorlar rw, yalan nu, dedi. 

iKTISAT VEK.tLiNiN BEYANATI 

iktisat vekill CeW Bayar ktirsilye 
gelerek tenkitlere ayn ayn cevaplar 
verdi ve iktisat vekfiletinin ~a.ll.pnak 
istedigini izah etti. 

Cel~l Bayar ~eker fabrikalanrun ku
rul~larile halka yarat~ oldugu r&

f ah ve servet derecesinin ehemmlye
tini ve .,eker istihlAld artbk~ bugUn 
hesapsiz a~1ldlklan ileri si.lrillen f alr 
rikalara ilftveten bir ~k fabrikalar 
daha a~llmasma zaruret hasil olaca· 
~ru soylemi~ ve rnevcut f abrikalann 
istihsal kudretleri ve fabrikalann zilr· 
ra ile olan munasebetleri etrafmda 
izahat vcrmi~tir. 

EL 1~i, KfigUK SANAYt 

El i~ ve kU!(iik sanayi meselesine 
de temas eden Celfll Bayar, «hal1 sa
nayii clddi bir surette etiid edilmege 

deger, Bu sanayi ile ~tigal eden va· 
tanda~lanmiza yardlm etrnegi arzu 
cdiyoruz. Bu sebepledir ki ilerisl igin 
yapmakta oldugumuz sanayi prog
rarnlarmda baz1 yerlerde mi.i~terek 
boyahaneler, santrallar viicuda getir· 
mek suretlyle onlann istihla.k ettigl 
maddelcrin keyflyetini islah etmek c;a
resini aramaktayiz. Ve bi.itiln bu me
seleler ilzerinde duruyoruz. Nitekim 
el i~erlne laz1m olan iplik igin ted· 
birler aldlk. 

~ayet tasavvurla11nuzi rnevkii fiile 
gikanrsak pamukludan kuma~ imali 
i~n ~ark villlyetlerinde ve bilhassa 
Igd1r pamuklarmdan istifade ic;in 
milnhaSiran iplik yapan bir fabrika 
kurmak nlyetindeyiz. 

1KL~Ci BE~ SENELiK PLAN 

Celal Bayar blrlnci sanayi progra· 
m1 tatbikah henilz bitmeden ikincl 
be~ yilhk planm tatbiki ic;ln paramn 
neredcn bulunacagi yolundaki bir su
ale cevaben derni~tir ki: 

- Program demek hesap demek· 
tir. Biz yap1p ilan ettigimiz progra· 
nun rnu~filatm1 rnudrik ve fakat 
mutlaka yenecegimize de ernin bulu· 
nuyoruz. 
~unu soyleyebllirirn kl ikincl 00, 

senclik sanayi prograrn1rmzin hedef 
ittihaz ettigi ~ey yeralti servetlmizin 
i~letilmesi ve elektrifikasyon ~lcrldir. 

ZiRAAT VEJ{ALETi BUT<;ESt 

iktisat vekaleti bilt~esi de okuna· 
rak kabul edildikten sonra ziraat bilt
~eslnin milzakeresine ba~nd1. Be
sim Atalay gene kilrsilye geldi: 

- Yurdumuz c;if c;i memleketidir. 
Ziraat mcmlcketidir. Nillusumuzun 
10 rnilyonu ~ifc;ldir. :istatistiklere ba· 
k1yorum rnemlekette 1 rnilyon ka· 
ra saban var. Demek ki 10 ~ye bir 
kara saban di.i~iiyor. Bu kara saban 
10 ki~yi ge~indiremez. Ben bir ~are 
buldum. Bunlann adedini 2 milyo
na \Ikarahm. B~ ki~iye bir saban 
vererek istihsalimizi bir misli artt1ra-
1Im. Bunun tanesi 80 k~ almabi· 
Ur. Yllda 9 rnilyon lira vermekle 10 
sene sonra be~ ~iye bir saban dil· 
~er dedi ve ~imdilik koyliintin pulluk· 
Iara degll sabana ihtiyaci oldugu yo. 
lunda sozler soylcdi. 

Koyun meselesindcn bahsederek, 
koyunculugu himaye laz1m geldigini, 
ziraat enstittilerine liizurnsuz yere 
nillyonlar dokilldi.igunil, bu lilzurnsuz 
masrafiardan cvvel koylilniln ihti· 
yaclamu gidermek yolunun tutulma
s1ru istedi. 

Bundan sonra, ziraat veklli kursil.· 
ye gelcrek ziraat i~leri etrafmda iza· 
hatla beraber yap1lan tenkitlere ~Y· 
lecc cevap verdi: 

RECEP PEKERiN BEYANATI 

Ziraat biit~c~ de kabul edildiktcn 
aonra Halk partisi genel sckreteri Recel:i 
Peker kiirsiiyc gelcrek. Besim Atalayin 
bii~e mUnasebetile soyledigi haZI IOZ• 
lerin parti umdclcrine uygun olmad1guu. 
bir tak1m igeti vas1talann medhini yap• 
tigm1, karyola yerine ot minder pulluk 
yerine kara saban diyen bu arkacla§in 
mantik1 ile yiiriiniir ise clektrik. ycrine ~· 
ray1 da istemek laum gclecegini izah et• 
ti ve dedi ki: 

- Biz oyle bir neslin miimcuiliyiz 
ki aaban ml pulluk mu diye soruldugu 
zaman bir tek Turk koyliisuniin agzm· 
dan saban ~ikmayacaktJr. 

Reech Peker parti prcnsiplerini izah 
ettikten sonra sozlerinin Besim Atalayui 
gahsma dcgil fikirlerine k.argt oldugunu 
aoyliyerek: 

- Umdclerimize uynuyan bu gihi 
aozler kar11Stnda buyiik. mccliaio 11usmut 
va.ziyette kalmadiguu goslermek makaa.
dile sizi rahatsIZ ettim. diycrek aozlerino 
nihayct verdi. 

Miiteakiben milli miidafaa biit~esini~ 
miizakerelerine gei;ildi. Millt mildafaa 
vekili Kawn Ozalpin kua bir beyana• 
tmdan sonra milli mlidafa.a biitccsi de 
kabul edildi. 

CUMUR1YET ORDUSUNA iNAN 
VE SELA."'1 

Rasih Kaplan (A.ntnlya) ve arkad&J" 
)an tarafmdan vcrilen a§ag1daki takrft 
lttlfakla ve alk1olarla kabul edilmi,tir. 

c Y cni y1l askeri biit~elerinln kabuly, 
miinasebetile yurdun a111l koruyucusu v~ 
biiti.in nziz varhklammzm yiice kolla)"I• 
cm Cumuriyet ordusuna Meclisin inan 
ve selamlannm bildirilmesine .karar ahn .. 
mnsm1 teklif ederiz.~ 

Meclis ynnn (Bugiin) saat 14 de va• 
ridat biit~csi miizakeresine pa~hyacnktu. 

•• Ordekler ne oluyor? 
ProfesOr Zati Sungur bir 
hUnerin s1rr1n1 anlat1yor 
(~ tarab '7 w:i sahUcdo) 

r I ve sizm begendiginiz k!gldl, yani ma
c;arun lltillsini gosteriyor: Bu nuyd!? 

Tam slzin begendiniz kAgtda gelin
ce, yani ma~nm ikilisini bulunca: 
ci~te buydu> diyor. 

Bu oyunu nasll yap1yor? 
Size yelpaze gibi desteyi uzatt1gi ve: 

Kftgltlardan birine dokununuz, de
dlgi zaman, destenin altmda, kendi· 
nin bllerek koydugu bir kAgit var: 

Ma~arun ikilisi parmaklannm ucun· 
da bir yel.kova.n gibi doni.iyor ve sizln 
begenmek iizere olan ellnizin istika· 
metinl takib ediyor. Slz herhangi blr 
kftgl.da dokundugrmuz zaman, o kA
pdm altmda ~nm ikills1 var. 

Derhal kftg1tlan iki klsma ayinyor 

Evetl diyorsunuz. 

Ondan sonra kagttlan o kan~m· 
yor, veya siz kan~nyorsunuz. Ne ya. 
parsaruz yap1ruz. 

Ma~a ikilisi bulunacaktu' ... Hi~ fe
na degil, hafif bir el c;abuklugu ile gii
zel bir salon eglencesi... Herhalde 
dedikodu yapmaktan daha zararSIZ 
bir valdt g~irilir. 

illiziyonist, hiinerbaz, sanatkAr Za
ti Sungur gelecek aym i.i~e kadar 
burada. Sonra Ankaraya gidecek:. 
Anadoluda klsa bir turneden sonra 
Bursaya, babasimn yaruna gidip din
lenecek. 

- Kolay zannetmeyiniz bu· yap
tlklanmI, diyor, ikinci hilnerlerimin 
provalanru yapmak i~in bir giln sa
bahtan ertesi sabaha kadar c;ab~tun, 
o gece hie; uyurnaclun. Bcnd.e gastc
rilecek daha ~ak .hiinerler var. Kl.~ 

gelsin, kl~m da ~ka numaralar gos
tc.recegim. 

Eglencesi kit istanbula eglence ge
tiren ve bizi be~ on giln hJ~ Sikrnadan 
eglendiren hiinerli sanatkft.r vntanda· 
~am1za te~ekkiir edelim. 
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AK~AM 
Abone UcreUeri 

SENELlK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

rarktJ/!_ Ecnebi 

1400 kunlf 2700 kurup 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
:so • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ecoebi memlekctler: Scneliii 

3600, alti ayhg1 1900, iic 
qhit I 000 kuruftur. 

Adre...tebdili ~ yirmi bef 
kuru~luk pul gondermek laz1mdir. 

Rebiulevvel 7 - Ruzuh1zar 23 
S. lmuk Gune, ~la lkindi Alqam Y 
F. 6,49 9,2 4,40 8,38 12,00 1.57 
Va. 2,20 4133 l2,ll 16,10 19.Sl 21,28 
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(~I. YANLI$ BiR A$K --£2¥3 .. 
Ilk dakikadan itibaren ilk mektubu 

ahr almaz gene; kadm mukavcmct cdc· 
meyecegini anJam1§tJ. Bu onun namus
suz olmasmdan, namuslu kalmak ic;in 
ic;inde biiyiik bir arzu duymamasmdan 
ileri gelmiyordu. F akat kuc;uk HUlya ede· 
biyat aleminin 0 me§hUr, par}ak. VC BC• 

• vimli iistadma, biiyiik romanc1 Agaha 
hayu diyebilmek cesaretini kendinde 
bulam1yordu. 

1Ik saadetin verdigi heyecan ic;inde, 
hayatmm bo§a gitmi§ gi.izel senelerini 
hatulad1g1 dakikada, Hiilya dii§iiniiyor· 
du: «Neden onun gibi bir adam beni 
oimdi seviyor!» 

Evet, bu a§k iki sene gecikmi§ say1la
bilirdi. <;iinkii Hiilya iik senedenberi evli 
bulunuyordu. Fakat evlenmese Agah1 
tamm1yacaktt. Bir kag lakud1, asabi bir 
el ile yazilm1§ bir iki kelime gene; kadm1 
saadet ve heyccandan aglatmaga kafi 
gelmi§li. Fakat buna bir tiirlii inanam1· 
yordu. «0 bir kartal, hen bir kanncal> 
diyordu. 

F akat kartal kanncay1 gormii§tii. Onu 
c;agmyor, hay-at ve a§ktn yiiksek sema• 
lannda beraber uc;maga devet ediyordu. 

Kiii;;iik HiiJya korkuyordu. Onun c;ok 
yi.ikseklere i;;1kmaktan ba§t donerdi. Faz· 
la aydmhk gozlerini kama§bnrd1. Onun 
minimini kalbi, bir aile ocagrom 1hkhg1 
ic;inde asude bir ko§ede uyuklamayi ter
cih ederdi. 

Hiilya biitiin bu hislerini bi.iyiik ro• 
manc•ya anlatmak istiyordu. Hepsinin 
eiik.Un ve selameti i1rin bu Iizimdi. Bun· 
Ian dii§iinurken iyi kalpli kocanm miip· 
hem, miitebessim 1rehresini hayalinde 
goriiyordu. 

Hiilya i~ini c;ekti, ayaga kalku. Nemli 
ve ate§ gibi avcunun ~indek.i mektup 
i.~eta kendi etlerinden bir parc;aya hen• 
21yordu. 

Ona bir mektup ya:zay1m, olmaz ce· 
vab1m vereyim, diye diitlindii. F akat 
kendi imlasm1, yazia1m di.i§iindil. Kipkir· 
m1z1 kesildi. T elefon etmeyi miinasip 
buldu. ~imdi titrek bir sesle !)'aVa§ yav&.§ 
soyliiyordu: 

- Agah, siz misiniz •.• ~ey.,, Mek
tubunuzu okudum. 

- Okudunuz mu) Ben bu akpm 
eize gelecegim, Hiilya. Kocaniz miisa· 
mereye davetli biliyorum. Yalmzs1mz 
konu;uruz; laz1m bu. Oriivv~. Hiilya. 

Sonra siikut. 
Hiilya kendinden g~mit gibi idi. 

Kim bilir, belki onun gibi hep ruhl bir 
yalmzWc ic;inde ya§aml§, degersiz, kii1riik 
bir kadm i1rin de hayat biiyiik bir 
luymet iktisap edebilirdil. 

0 ak§am Agah da huna 0yJe eoyli.i
y~~du. Y am~a o kadar sokulmu§tu k.i 
Hul~a onun agzile nefes al1yor gibi zan• 
ned1yordu. llk dakikadan bi"n· H""J 
k 

... u ya 
"endisini onun kollan araSJnda huldu- • 
gunu, dudaklannm harareti iJe viicudun· 
da yanginlar hissettigi zaman, giine§ ve 
•aadet diyanna dogru bir kartalin pen· 
~eainde yi.ikseldirn zannetti. Nihayet o 
da hi.iyiik ~ir a§ka kavu§mU§tu. 

11-:r.:r. 
Mesud giinler u~up gidiyordu. Hiilya 

timdi YB§ad1g1 aJem ic;inde hi.ikiimran 
olan bir kadmd1. Saadete garkolmu§ 
biitiin insanlar gibi biraz melal ic;inde, 
Agalnn yarunda Y&f!Yordu. Puise gel
mi§lerdi. 0, biiyiik iistad, ~erki yazi 

• 

odasma kapanm11, yeni romanlDl biiyiili 
bir hararctle yazayordu. Hiilya bu eaa· 
detin kendisine nasip oldugunu hila an• 
Lyanuyor, hayretler ic;inde ya11yordu. 

Agah gee; vakit yaZJsm1 p11ak1yor, 
yorgun, fakat mesud bir c;ehre iJc Hiil· 
yanm yanma koi,uyor, onu kollannm 
arasma ahyor. Bir c;ocuk gibi ok§1yarak, 
aeverek, yatagma gotiiriiyordu. Bazan 
ona siivare esvabm1 giydirerek Parisin 
cglence ~erlerini dolatmak iizere sokaga 
~1kanyo:rdu. 

Agah ona s1k s1k: 
- Entresan bir kadmsm, hem pek 

entresan I derdi. 
Bu sozler Hiilyay1 biiyiik bir meser· 

ret ra§esile me§ud edjyordu. Fakat acaba 
cseni i;;ok seviyorum> dese daha c;ok 
mesud olacak degil miydi;>. 

Oc; ay gec;ti. Nihayet, bir ak§am Agah 
yazi odasmdan bir sarho§ gibi ne1eli bir 
halde 1rtkarak: • 

- Romamm1 bitirdim, dedi. Haydi 
gidelim, bu ak§am eglenelim. Ya rm •.• 

CfunJesini bitirmedi. F akat, ertesi gii· 
nii, Hii}.ya c;antalarm ve e§yalann kori~ 
dora yig1lm1§ oldugunu gordii. Hemen, 
bir c;1lgm gibi Ag aha ko§tu: 

- Gidiyor musun) 
- Evet yavrum, gidiyoruz. 
Hiilya rahat bir nefes ald1. 
- Ne tarafa;> 
- Tabii, lstanbula. h icab1... Hem 

romam matbayaa vereceiim. Bu ihtimal 
ki benim phserim olacak. lc;indeki kah· 
raman da sensin. 

Hiilyay1 giigsiine dogro c;ekti. Sac;la
rlDl hafif ve dalgm dudaklarla ok§ad1. 

- Seni uzun uzun tetkik ettim, ruhu· 
na niifuz ettim. Hani yava1 yava§ do§e· 
nen bot bir eve niifuz edilir gibi. Senin 
ruhun benim ellerim altmda, benim B§· 
lnmdan dogdu. Onu dalmdan kopanp 
aldun. Giizel tasvir ettigimi iimid ede
rim... <;unkii hen onu i~imdeki artist 
azbrabmdan yarattim. 

Hii)ya biraz geri 1rekilmi§, gozlerini 
a1rrm1, Agaha bak1yordu. 

- Nen var Hiilya '? Soylediklerimi 
duymuyor musun '? 

- Duyuyorum. Ben senin ic;in bir tet• 
ki.k mevzuu ic:lim demek} Sen benirn ka· 
dmhguru sevmedin. Cehaletimle, saff e· 
tim!e, imammla, senin a1kmla kar11la· 
1mca nas1l bir vaka 1ahs1 olabilecegimi 
tctkik etmek istcdin. (}yle mi) 

Agah kar111smdaki gen~ kadmm elle
rini bir c;ocugu ok1ar gibi tuttu: 

- Neler soyliiyorsun, Hi.ilya .•• Ben 
her zaman seni severim. 

Hiilya ellerini c;ekti. Kar11smdaki er
kekte artJk ortadan kalknu§ olan 1evgi
Ji.sinin hayalini gormemek i1rin yiiziinii 
orttii. ~imdi Hiilya o eski saf, tecriibe
siz ve muhakemesiz kadm degildi. Ha· 
yali ve hakikati sezebiliyordu. Fakat kar· 
1umdaki adam1 iyice anlamak istedi. 
Mmldamr gibi: 

- Ah, geriye donmek kabil olsayd1 r 
de di. 

- Sahiden bunu istiyor musun, Hiil· 
ya? 

- Biltiin ruhumla 1 
- 0 halde .•• Nas1l istersen ... 
Hiilya odasma girdi. Gozlerinden 

ho1anan yavlan gostermemek ve dindir· 
mek istiyordu. 

.Agah, pencerenin oniinde, eJleri Ce• 

-

Nil COCUKLARI 
lskender Fahreddin Te/rika No. 151 . 

- Ben, Mis1r sirurlan dl~daki 

yabanci d~anlannnza hi~ bir za
man cal<;ak> damgasllll vuramam. 
Fakat, Riyos hem al~ak, hem de yurd 
haini bir adamm1~. Ona haddini bil
dirmek i<;in hemen yola c;lkmallyiz. 

Kralige ordu karargfillmdan ayn
hrken, zabitlerden biri, arkadasmm 
kulagma f1s1ldlyordu: · 

- Helyosa, hasmmdan tic almak 
firsati dii~tii. Ge~en sefer kendini 
kra1ic;eye begendiremiyen kahraman 
Helyos, umanm ki, bu sav3.?ta ~erefli 
bir rnuzaff eriyet kazanarak, giizel 
krali<;ernizin gozi.ine ve kalbine gire
cektir! 

•¥• 
LiBYA KRALi MENFiSTEN 

AYRILffiKEN .. 

"Argaros, M1s1r krali<;esi Titana ile 
esasll bir dostluk anla~as1 yapIIU~. 
0 giin Menfisten aynlacaktl. 

Sabahleyin erkenden yatagmdan 
frrhyan Nuam o giin krali~eden ev
lenme sozii alacag1ru umuyordu. O 
giine kadar fikrini a<;Ikca soyleme
mii;;se de, kendisini ne kadar ~ok sev
digini bir ~ok vesilelerle kralic;eye an-

• 
lattigmdan ernindi. 

Nuam sevinc;le odasmdan ~1kt1 .. 
Kralic;enin dairesine ge<;erken, geni~ 
bir koridorda Titana ile kar~1la~b. 

- Ben de size geliyordum, krali
~eml Ne giizel bir tesadiif ... 

Titana, bu toy i;ocuga - M1s1rdan 
gitmeden - iyi bir ders vermeyi du
~linmu~tti. 

- Benden hediye olarak bir papa
gan rm istiyecektin? 

Diye sordu. Kralic;e, bu ~ocuk ruh
lu delikanlmm papaganlara ne kadar 
d~ oldugunu gortiyordu. 

Nuam ne diyecegtni, sozun nere
sinden b~1Iyacag1m bilmiyordu. Kra
lic;eyi koridorda yalmz olarak gortin
ce ~rnn~tl. 

- Onu da istlyecektim, dedi, fakat 
sizden, ondan daha biiyi.ik bir dilegim 
var. 

Titana her ~yi onceden ha.zlrla
~tI. 

Delikanhmn dileklerini soylemesi
ne meydan vermeden, birdenbire ko
ridorda korkak bir sesle hayklrmaga 
b~adl. 

- Ah .. Kar~IIllZ& blr canavar ~Ik-

· .. _Rael 9 ' \. 
AK~AM m tavsiye ettigi giiniin 

milhim programt 

28 May11 Pstembe 

Istanbul - 18 Dans musikisi (plak) 
19 Haberler, 19, I 5 Muhtelif plaldar, 
I 9,30 S1hhi konferans: Profesor Dr. 
Fahreddin Kerim tarahndan. 20 Halk 
musikisi: Sivash Veysel ve Ibrahim ta· 
rafm<lan. 20.30 Stiidiyo orkestralan. 
21,30 Son haber1er • 

Saat 22 den eonra Anadolu ajan11• 
nm ga~etelere mahsus havadis serviJi 
verib.cektir. 

Ankara - 12, 30 Plak yaymu ve 
ajans haberleri. 19,30 Doktor konu!?u~ 
yor. 19,50 Plak yayun1. 20, 10 Karpi~ 
lokantasmdan nakil. 20,30 Ajans haber· 
leri. 20,40 Karpic; ~ehir lokanla!llndan 
nakiJ. 

29 MaYlS Cuma 
Istanbul - . 18 Oda musikisi (plak). 

19 Haberler. 19, 1 5 Muhtelif plaklar. 
19,30 Zehirli gazlar hakkmda konfe· 
rans: Kimya muallimi Mazhar tarafm· 
dan. 20 Kernan solo. Sti.idyo sanatkar· 
Ian tarafmdan. Piyano refakatile. 20,30 
Stiidyo orkestralan. 21,30 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi veri
lecektir. 

Ankara - 12,30 Plak yay1m1 ve 
ajans haberleri. 19,30 <;ocuklara ede· 
biyat. 19,50 Hafif plak yay1m1. 20, 10 
Karpi4; ~ehir lokantasmdan nakil. 20, 30 
Ajans haberleri. 20,40 Karpic; ~ehir lo· 
kantas1ndan nakil. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nobetc;i eczaneler 

Bu ak1am nobetci eczaneler tunlardu-: 

~i§li: Kurtulu§ caddesinde Kurtuluit, 
Taksim: Kumbarac1da Garib, Mis soka
gmda Limonc1yan, Galata: Okc;u Musa 
caddesinde Asri lttihad, Eminonii: Bah
c;ekap1da Agop Minasyan, Kas1mpafa: 
Yeni Turan, Haskoy: Ha11c1oglunda Ye
ni Tiirkiye, Heybeliada: Tomadis, Bi.i
yiikada: Halk, BakJTkiiy: Hilal, Sanyer: 
Osman, T arabya, Y enikoy, Emirgan, 
Rumelihisarmdaki eczaneler, Aksa· 
ray: Z. Nuri, Be1ikta§: Riza, Oskiidar: 
Ahmediye, Kad1koy: Merkez, Modada 
Faik lskender, Fener: Emilyadi, Samat· 
ya: Erofilos, ~ehremin'i: A. Hamdi, 
Karagiimriik: Arif, Alemdar: Obeyd, 
Ku~iikpazar: Hikmet Cemil, !?ehzade· 
ba§t: Asaf, Beyaz1d: S1tk1. 

,_ Gavsi Halid Ozansoy 

Sevmek icin Sevmek 
Yeni ~1kt1 

Bir a~km~ Bir 1zbrabm, Bw 
aldam~m hikayesi 

Biitiin kita~1larda bulunur. 
Fiyatl 20 kr~. I 

•HllUllUIJUlllUlllllHlllllllHllllllllUlllllllUUUlfllllllHlllUUUUlllllHI-

binde diitiiniiyordu: 
- cMinimini bir ruh» giizel bir isim. 

Fakat romana cBir kadm uyamyor> 
adm1 versem belk.i daha iyi ..• 

lc;erki odada, kiic;iik kadmm aglamas1 
durmu§tu. 0 timdi ge~ekten uyanm1ftl. 
F akat Agabm zannettiginden bi.iti.in bii· 
tiin ba~ka bir surette. Arkasma modas1 
ge1rmi§ garp esvabm1 giyiyor ve hayab· 
nm bu act safhaama ebediyen veda edi-
yordu. Hikayeci 

ti.. ikimizi de par~ahyacak. imdat .. 
imdat .. 

Kraligenin sesine kirnseler ko~mu
yordu. 

Sanki biittin saray halla o saatte 
afyon uykusuna yatrm~ gibi.. Kralic;e
nin c;1g1lgiru duyan bir ferd bile yok
tu. 

Nuam b~m arkasma ctevirince, 
dizlerinin bagi i;oztiliivermi~ti. Korl
dorun ortasmda iri, heybetli bir as
lan duruyordu. 

Titana: 
- VahJ?i hayvanlar bodrumundan 

nas1lsa ka'tmI~ .. Onu gebcrtmeden ca
mrmz1 kurtaramayiz. 

Diyerek delikanlmm arkasma s1gm-
m1~ti. 

Nuam: 
- imdat .. Can kurtaran yok mu? 
Diyerek duvann kenarma sindi .• 

Krali'teyi gozii gorm:iiyordu.. Kendi 
camm kurtarmak kaygusuna di.i.f
mii~tii. Titana: 

- Ne duruyorsun - dedi - erkek de
gil misin? Sana s1gman bir karunr 
~ kudurmu~ aslanm v~ pem;esin
den kurtaramiyacak m.lSm? 

Nuam titreyerek elini beline gotiir
dii.. Hant;erini ~ekti. Fakat bu, Lib
yada muvaffak oldugu yaban ordek 
avma benzemiyordu. Aslan b~ kal
c:hrm1~, miithi~ hamlelere hazirlamm~ 
gibi, koridorun ortasmda dimdik ve 

Sahife 9 

Haftabk borsa ve piyasa 
Borsada iinitiirk ve Merkez bankas1 

tahvilleri iizerine fazla muamele oluyor 
Bu hafta ic;inde horsada en ziyade 

iinitiirk tahvilleri iizerine hareketler ol· 
mu1tur. Ge1ren hafta Tiirkiye • Fransa 
uumda yeni bir mall anla1ma pyian 
iizerine iinitiirk fiatleri 2 4 5 franga ka· 
dar c;1km11ti. F akat son bir kac; giin i1rin· 
de bu haberlerin ash olmad1g1 tahakkuk 
etmi§tir. Son bir iki giin ic;inde iinitiirk 
fiatlerinde, Paristen gelen telgraflar i.ize· 
rine dii§kiinliik gori.ilmektedir. Maamafih 
bu di.i§kiinliigiin mali anla§ma hakkmda 
c;1kan haberlerin yalan olmasmdan ileJ"i 
geldigi de dogru degildir. Bugi.inlerde 
Paris bankalan i.initiirk kuponlanm te· 
diye ettigi i~in fiat 20 I franga kadar 
diitmii11tiir. Kupon tediyesinden evvel, 
Paris borsasmda iinitiirk iizerine c;ok 
muamele oldugu ii;; in, ge~en haf ta fiat
ler yi.iksekti. 

lstanbul borsasmda iinitiirk i.izerine 
4;0k muamele olmaktad1r. Borsa tarafm
dan yap1lan istatistiklere gore, iinitiirk 
iizerine olan muameleler her sene art· 
maktad1r. 

Borsada diger esham ve tahvilat iize· 
rine ehemmiyetli bir muamele olmaml§· 
br. Yalmz yerli tahvillerden Cumhuriyet 
Merkez hankas1 tahvilleri iizerine ~ok 
muamele olmaktadu. Bu yiizden Mer· 
kez bankas1 tahvilleri 6 7 liraya kadar 
yi.ikselmi§tir . 

BUGDAY FiATLERt 

Y eni sene mahsulii kar!}tsmda bugday 
fiatlerindeki dii§kiinliikten bahsetmi§· 
tik. Bu diitki.inliik hadisesi kar11smd;l, 
zi.irra elinde kalan son mah da piyasaya 
vermektedir. 

Diger taraftan evvelce eline pahalt 
mal gec;en tiiccar da fiatleri11 daha zi
yade dii~mesine mani olmak i1rin, zilrra· 
dan az mal ahyor. Has1h yeni sene mah
eulii kartismda piyasaya mal vermek is
teyen zi.irrala, az mal almak isteyen tiic
car araamda menfaat itibarile bir tezad 
goze ~arpmaktadir. Her i.ki ziimre ara~ 
smdaki bu tezad devam ettik<;e, bugday 
fiatlerinde daha ziyade dii~kiinliik bek
lemek dogru degildir. Evvelce tiiccann 
pahah olarak ald1g1 mallar sattlmadan, 
ziirradan fazla mikdarda mal ahnm1ya· 
caktir. 

Y eni sene mahsulii hakkmda iyi ha
berler almmaktadi:r. Anadoluda son 
yagmurlann mahsul iizerine iyi tesir 
!J'apt1g1 anlat1lrnaktad1r. BilhaNa <;ukur· 
ova mmtakasma yagan yaimurlar<lan 
dolaya koylii sevinc; ic;indedir. 

TiFTiK SATl~LARI 

Bir mi.iddettenberi piyasada yeni sene 
mahsulii tiftik satilmaktadu. Son gun· 
lerde ahc1llnn ha§mda F rans1z firmalan 
bulunmaktadu. Eyice mallann fiati 102 
kuru,a, oglak nevinden olan mallann 
da fiati I 09 kuru§a kadar yi.ikae~tir. 

Alman firmalan heniiz tiftik ve ya
pait piyasasile a1akadar degildir1er. 
Ahc1lar araemda Sovyet Rusya da bu
lunmaktadu. Gec;en 1ene mabsulii 
yiiksek fiatle tamami1e aat1ld1it gibi, bu 
aenek.i mabsuliin de aattlacaiJna §iiphe 
,-oktur. G~en sene mahsuli.inden piya
eada tek bir balye stok ma] kalmmm§br. 

Halbuki tiftik piyasas1 be~ alt1 sene-

bareketsiz duruyordu. 
ihtiyar Elefana sik sik cesaretin

den bahseden Uuam aslamn iizerine 
ytiriiyemedL Korkudan dizleri ve el
leri titremege ba~ladl. Benzi balmu
mu gibi sarar~. c;ene1eri birbirine 
gec;mi~ti.. Elinde tuttugu hant;er bir
denbire yere dii~tii. Eger Titana bu 
oyuna biraz daha devam etseydi, Lib
ya vellahchmn korkudan Odil pathya
rak yere yuvarlanacaktI. Titana: 

- Haydi carom, ben de seni cesur 
bir erkek samyordum. Meger sen 01-
mu~ hayvanlar1 bile canll goren kor
kaklardarum~m! 

Diye soylendi .. Birdenbire aslarun 
iizerine yuriiyerek, hayvanm sirtma 
bir tekme vurdu.. igi samanla doldu
rulm~ olan aslan yere yuvarlandl .. 
ve Titana kahkahayla gillerek: 

- Haydi, ktic;ti.k prensim .. Yolunuz 
a~ olsun! Libyaya vard1gm zaman 
artik yaban ordekleri avlamaktan vaz 
gee; te, biraz atmaca ve kartal vur
maga c;all~ I 

Titana prensi koridorda b1rakarak 
gec;ip gitti. 

Bu sirada birdenbire meydana ~
kan cariyeler gene; prensi kucakhya
rak odasma goti.i.rmu~lerdi. 

·~--
KAllRAMAN BELYOS, ORDUNlJN 

BA~INA GE~iNCE.. 
S1cak bir yaz sabah1ydl. 

denberi miithi1 bir buhran gec;iriyordu. 
lki sene evvel tiftik fiati 38 kuru§a ka
dar dii1mii1tu. Alb yedi aydanheri tif· 
tik • piyasasma kar§l olan bu hararetli 
talepler, tiiccarm senelerdenberi gec;ir
digi s1kmt:Jy1 unutturmu1tur. 

ZEYTtl\"VAGI NEDEN 
PAHALILA~IYOR? 

Zeytinyag fiat1eri artmaktad1r. Hal
buki mevsim miinasebetile, zeytinyag 
sarfiyatt <;ogalmaktadu. Fiatlerin artma• 
sma sebeb, bu seneki rekoltenin az ola• 
cag1 hakkmdaki §ayialard1r. 

Soma, Manisa, Kirkagac; taraflarm• 
daki zeytin aga<;larmm donlardan mii• 
teessir oldugu soyleniyor. Edremid, Ay· 
val1k taraflanndaki zeytin aga<;lan, ge• 
1renlerde c;;1kan futmadan ziyan gormiit
tii, has1li tabii afetlerden dolay1 zeytin 
mahsuliiniin az olacag1 soyleniyor. Ala· 
kadar1ann soyledigine gore bu tabii 
afetler de olmasayd1, gene zeytin mah· 
sulii bu sene bol olm1yacakt1, c;iinkii zey• 
tin mahsulii bir sene fazla, bir sene de 
az olmaktadu. Bu da, zeytin toplama 
usullerinin fenal1gmdan ileri ge!mekte
dir. 

TUTON PiYASASI 

Tiitiin piyasas1 hararetini muhafaza 
etmektedir. Ege mmtaka.smdaki sati§lar 
hitmi§tir. Son giinlerde Samsun, Mar· 
mara havzasmda satt§lar yap1lmaktad1r. 
Samsunda kiloau 250 kuru§tan ma] sa• 
tilmaktad1r. Bu sene Tiirk.iye tiitiinlerine 
kar§I, ecnebi firmalar tarafmdan talep
ler ~oktur. 

Bunun boyle olu1undaki sebeb mah• 
sullin her senekinden ziyade kalite iti
barile jyi olu§u, aym zamanda mahsulilil 
daha itinah bir surette ~eti§tirilmesinden 
ileri gelmektedir. 

YAli FiATLERi 

Piyasada yag fiatlerindeki ucuzluk 
durmu,tur. Bunun sebebi yeni sene mah• 
1uliiniin heni.iz piyasaya gelmemesidir. 
Trabzon yagla11 75 kuru§a satJlmakta• 
du. Trabzon k.oylerinde, havalar soiuk 
gittigi i~in, koyli.i yaylaya <;1kamam1§br. 
Bu sebeple her sene bu mevsimde yay• 

11 
Jada yap1lmakta olan yag istihsaline 
heniiz bqJanamam11tir. 

Kare mallan da piyasaya gdmemip. 
Bu yiizden Trahzon piyasumdan, lstan• 
hula, iimid edildigi kadar ho) yag geJe
merni§tir. Gec;en hafta ancak 40 aanchk 
yag gelmi§ti. Mahn az gelmesi iizerine 

fiatlerdeki ucuzluk durmu§tur. A. 0 

Kirahk mobilyah 
konforlu apart1man 
Be~ oda, Slcak SU, asansor; fev

kalide havadar ve manzarah. tt~ 
ay i~in biitiin mobilyasile kirahk

br. Taksim to~u caddesi 2 nu
marah (UYGUN) apart1maru ka
p1c1sma miiracaat. 

Helyosun kumandasmda bulunan 
bi.iyiik bir Mlsrr ordusu Menfisten ay
nhyordu. 

Helyos bu sava~tan muzaffer dO. 
neceginden emindi. 

Zaten o, bu sefer de ~h bir zafer
le donmiyecek olursa, krali.;eye layik 
bir kahraman olmadJ.g1m anhyacak 
ve Titanaya gorilnmeden Amon ma
bedinde karuru akltacakt1. 

Helyos ~hirden ~lkmadan biiyiik: 
mabede ugrarru~ ve mabutlar mabu· 
duna: 

- Muzaffer olmadan donersem, ya .. 
~mam .. 

Diyerek ~diden kamru Amona 
nezretmi.%i. 

M1s11· ordusu ~ehirden aynhrken, 
Menfisin gene; klzlan Helyosun atmm 
bastigi yere almlanm suriiyorlar ve 
M1S1r zabitlerine demet demet ~i~ek 
atiyorlardl. 

Mls1r kadmlarmm eski inam~arma 
gore, cenge giden me~hur kahraman· 
Jann atmm bastig1 yere almru sil.ren 
gen~ klzlar hem ~abuk, hem de iyi 
ahlftkll ve temiz ruhlu erkeklerle ev
lenirlerdi. 

Bu klzlar arasmda Menfiste gazelll· 
glle taromm~ olan bir kipti klz1 Hel• 
yosun goziine <;arp~. 

Tama .. Bu lozm gozlerini bir defa 
gorenler hemen ona ~ olurdu. 

(Arkas1 var) 



Sahife JO , Bugun saat 17,30 da 

Manyatizma - lspiritizma : F akirizma miitehass1s1 

Prof. ZATI SUNGUR 
Yeni ve goriilmemi~ prorgramla FRANSIZ tiyatrosunda 

verecegi matine has1labm : 

HAYA KURUMU menfaahna terketmi§tir. 
ka~1rmaym1z. Fiyatlar 50-75-100 kuru~tur. 

•• SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Bankam1zca tesisine ha,lanan demir ve ~elik fabrikalannda tek
niker olarak istihdam edilmek vc tahsil ettirilmek iizere ecnebi 
memleketlerine goad~rilmek ic;in 25 sanat mektebi mezunu ac~i
lecektir. 

Bu namzetlerin tahsile gitmelerine ve avdctlerinde Banka hiz
metinde c;ah,malarrna mani olacak fekilde resmi veya hususi bir 
miiesseseye kar~1 hizmet taahhiitleri olmama11 ve askeri hizmetle
rini yapmtt olup s1hhi vaziyetlerinin demir ve ~elik fabrikalar1 bii
tiin fubelerinde c;ahfabilmelerine miisait olma11 liz1md1r. 

Yukar1daki evsaf 1 haiz olupta Bank a hesalnna tahaile eitmek ia
teyenlerin alag1da yaz1h vesaiki en g~ 30 Haziran 1936 tarihine 
kadar (M. E.) remziyle Sumer Bank Umum Miidiirliigii Ankara) 
adresine gondermeleri icab eder. 

VESiKALAR: 

1. - Hal terciimesi 

2. - Mektep ,ahadetnamesi 

3. - ~ah,llg1 yerlerden bonservfaleri. 

4. - S1hhat raporu 

5. - F otograf 

Bu vesikalar iis:er niisha ve makine ile yaz1lm1t olacakbr. 

SOMER BANK 
Um um Miidiirliigiinden: 

Bankam1zca tesisine batlanan demir ve ~elik f abrik~lar1nda va· 
zif e deruhde etmek iizere ihtiaaa aahibi olmak i~in ecnebi memle
ketlerinde staj gormek maluadiyle on T eknite Hoh,ule veya mil· 
masil mekteplcr mezunu makine, inetalliirji, maden ve elcktrik 
miihendisleri ile on teknukum mezunu ae~ileccktir. 

Bu miihcndis ve tekniaiyenlerin aakerliklerini yapmtf olmalar11 

resmi veya husuai miieueaelere karf1, ataja gitmelerine ve avdette 
Bankanm hizmetinde ~ahtmasma mani olacak fekilde hizmet ta
ahhiitleri olmamas1, 11hhatlarin1n demir ve ~elik f abrikalar1mn her 
hangi !.>ir fUbesinde ~ah,masma musaid olma11 liz1md1r. Namzetlc
re stajla?'t esnastnda miisait tahaisa t verile:ektir. 

Yukar1ki p.rtlan haiz olupta ataja gitmek iateyenlerin ataiida 
yaz1h vesaiki (Sumer Bank Umumi Miidiirliigii, Ankara) adresiDe 
(M. E.) remziyle gondermeleri icapeder. 

VESAIK: 

1. - T erciimei hal 
2. - Diploma sureti ve imtihanlara aid notlar 
3. - Varsa bonservisler 
4. - S1hhat raporu 
5. - Fotograf 
Bu vesai~.:: ii~er niisha ve makine ile yaz1lm11 olacaktir • . 
En ge~ Haziran 1936 sonuna kadar miiracaat edilecektir. 

Naf1a bakanbg.ndan: 
1/Temmuz/936 ~artamba giinii saat 15 de Ankarada Naf1a Ba

kanhi1 Malzeme eksiltme Komiayonu odaa1nda 200000 lira muham
men bedelli 4000 ton kreozot kapah zarf usulii ile ekailtmeye ko
nulmuttur. 

~artname ve mukavele proje1i on lira mukabilinde bakanhk mal
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 11250 lirad1r. 
isteklilerin teklif mektuplar1ni 1 Temmuz 936 ~artamba gilnil 

saat 14 e kadar Bakanhk Malzeme Miidiirliigune vermeleri liz1md1r. 
(1030) (2613)' 

28 May1s 1936 
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Istanbul Liseler Sat1nalma Komisyonundan: 
Erzak1n cinsi Miktari Muhammcn Teminat Eksiltme Eksiltme giin ve saati 

bedeli tekli 
Katar peyniri 11200 6720 504 Kapah zarf 10/6/936 ~artamba aaat 14,30 
Beyaz peynir 21100 5275 395.62,5 » » 10/6/936 » lt 14,45 
Yumurta Adet 390000 4875 365.62,5 lt • 10/6/936 • • 15 
Tere yag1 4300 4300 322.50 » » 10/6/936 • • 15.15 

Kase yogurdu Ad et 11300 565 » » 10/6/936 • » 15,30 
Siit 44500 5340 • • 10/6/936 • 

5905 442.42,5 

Silivri yogurdu 34200 5814 436.05 • • 10/6/936 » • 16 

Kok komiirii Ton 730 14235 1067,62,5 • • 12/6/936 Cuma • 14,30 
Tiivenan M. komiirii 2950 32450 » • ~artnamesi iki lira bcdel 
Kriple M. komiirii 200 3400 • • mukabilinde ahmr. 
Blok M. komiirii 250 4250 • • 12/6/936 Cuma • 15 

40100 3007,50 

Mete ve gurgen odunu Ceki2900 7540 565.50 • • 12/6/936 » lt 15,30 
Mangal komiirii 34500 1035 77.62,5 » » 12/6/936 » • 16 

t - Komisyonumuza bagh yabh lise ve ogretmen okullarm1n yukarda miktarlara, muhammen bedelle
riyle ilk teminat ve eksiltme giin ve $aatlan hizalarinda yaz1h erzaklar kapah zarf usulii ile eksiltmcye 
konmuttur. 

2 - Eksiltme Istanbul li1eler muhasebeciliginde toplanan komisyonda yap1lacakhr. lsteklilerin ,artna
melerde yaz1h kanuni vesikalardan batka Ticaret odaa1mn yeni y1) vesika11 ve tcminat makbuzlar1yla be
raber teklif mektuplar1nt ihale ic;in tayin edilen saatlardan bir saat e•vel makbuz mukabilinde komisyon 
batkanhgma vermeleri, ilk teminatlar101 belli giin ve saattan once komisyon batkanhgmdan alacaklan ir
aaliye ilc liseler muhasebeciliii vezneaine yabrmalan. (2753) 

Miihendis aran1yor 
inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
lnhisarlar idaresi merkez ve miilhakat tetkili.tmda ~aht br1lmak ii

zere Miihendis ve Fen mcmuru ahnacakbr. 
Miihendi•: 
1 - Makinc, Maden ve Naf1a Miihendisi olmak iizere dokuz miihe04 

dia ahnacakllr. 
2 - Taliplerin diplomah miihendis olmalar1. 
3 - Askerliklerini if a etmit bulunmalar1. 
4 - Memur olabilmek i~in liz1m1elen evsaf ve vesaiki haiz bulua

malar1 tartt1r. 
Fen memurlan: 
1 - Nafia Fen Mektebinden veya buna muadil Avrupa fen mekte

binden mezun olmak. 
2 - Aakrligini yapm•t bulunmak. 

T urkige Cumhuriget Merkez En ho, meyv.a uaarelerile b&ZJrlan· 
• miftlr. Hazm1 kolaylaftinr. lnki· 

3 - A1gari ii~ sene intaat ve 1u itlerinde tecriibe gormiit olmak 
f.&rtbr. lsteklilerden miihendislere tecriibelerine ve tayin edileceklerl 
mahalle gore 150-250 lira ara11nda ve fen memurlarma 100-150 lira a· 
ra11nda iicret verilecektir. Bankasl Istanbul $ubesinden: baza izale eder. Kant temizliyerek 

viicuda tazelik ve canhhk bah,. 
istanbulda Kad1koy Su ~irketi Tahaildar1 Bay Naci adma yaz1h 

D. sm1fmdan bir hisselik 2531 nurruah Bankam1z alc1iyonu kaybedll· ~~ KANZUK ECZANESI 

diginden bu aksiyonu art1k hiikmil kalmad1g1 ve ba,Jca numara ile Bay BEY~U _ fSTA.NBUL 

N ... ciye yeniden aksiyon verileceji bildiriliyor. ~<2~} . f .. •••••••••••• .. 

Taliplerin nihayet 5/6/936 tarihine kadar bir istida ve ve1ikalar1 ile 
birlikte bizzat, bu kat'iyen miimkiin olamad1g1 takdirde yaz1 ile GalatWI 
Hmer A.bit han ii~iincii katta lnhisarlar Umum Miidiirliigii Hususi ka· 
lem mildiirliiiiine miiracaat etmeleri liz1md1r. (2700). 
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Llman1m1zdan bareket edecek 
vapurlar 

CELiO vapuru 29 Mayis cuma saat 
9 da (Pire, Brendizi, Venedik ve Tries· 
te)ye. 

BOLSENA vapuru 4 Haziran per1em
J:>e saat 17 de (Burgaz, Varna, KoBten· 
CC. Odesa, Saturn, Trabzon, Samsun, Va-r
nave Burgaz)a. 

QU1R1NALE vapuru 5 Haziran cuma 
nat 9 da (Pire, Brendizi Venedik ve 
)' ricate) ye. 

MERANO vapuru 6 Haziran cumarte• 
Ii aaat 17 de (Burgaz, Varna, Kosten· 
ce, Sulina, Kalas, lbraile, Sulina, Batum, 
Kostence, Varna ve BurgazJa 

ALBANO vapuru 6 Haziran cumarte· 
Ii aaat 17 de (Selinik, Midilli. Izmir, Pi
re, Patt as, Brendizi, Venedik ve Tries
te) ye 

Kumpanyanin mesu) olam1yacag1 te• 
ahhurler veya degi11iklikler miisteanad1r. 

~rnali, Cenubi ve merkezi Amerika 
ile Avusturalya, Yeni Zeland ve Aksayi 
tark ic;in dognt bilet verir. c:lT ALlA> 
vapur lumpanyumm liiks vapurile muh
te}jt eervis. 

Her nevi tafsilat ic;in Ga.latada Merkez 
R.ihtim hanmda kB.in (Lloyd Triiestino) 
'5er acentasma. Telefon 44870 vieya Ga
latasaraymda sab1k Selanik bonme.r~esi bi
nasmda1ci yazihanelettine telefon: 44666 

istanbul Levazrm 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlan 

Kukli A&keri liseai i~in monta· 
j1 da dahil olmak iizere miiteah· 
hit nam ve heaab1na hir adet bula· 
tik yikama makineai 15 /haziran/ 
936 pazartesi giinii saat 15 de Top
hanede aabnalma komiayonunda 
a~1k eksiltme ile almacaktll'. T ah
min bedeli 3000 lirad1r. Uk temi
nab 225 lirad1r. ~artnamesi ko
misyonda goriileyilir. lsteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte 

komisyona gelmeleri. (508) (2303) 

* Levaz1m amirligine bagh miies-
•eseler i~in 5000 lirahk arpa 29 / 
Mayis/936 cuma giinil saat 15t30 

da Tophanede S.itmalma komisyo
nunda pazarhkla ahnacaktir. Ar
pamn beher kilo tahmin fiah 4 ku
ru~ 75 santimdir. Son teminab 750 
lirad1r. lateklilerin belli saatte !ko
misyona gelmeleri. «550» «2876» 

* Istanbul Leva:r.1m amirligine 
bagh miiesseseler i~in 60 ton lava
marin komiirii 29/Mayis/936 cu
ma giinu suat 15 de T ophanede aa
tmalma komisyonunda pazarhkla 
ahnacaktar. Tahmin bedeli beher 
tonu 14 bu~uk lirad1r. Son temi
nab 130 lira 50 kurutlur. lsteklile
rin kanuni vesi.kalnriyle beraber 
belli saatte komisyonda bulunmala· 
r1. (551) (2877) 

" Istanbul Leva21m amirligine 
bagh miiesseseler ictin bef bin lira
hk yulaf 29/Mayis/936 cuma gii· 
nii saat 16 da Tophanede Sabnal· 
ma komisyonunda pazarhkla alma· 
cakbr. Tahmin bedeli yulaf1n be. 
her kilosu 5 kuruf 25 santimdir. Son 
teminab 750 lirad1r. lsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 
«552» (2878) 

The Turkish American 
Shippins and Tradin1 Co. 

Ha,.; • Arabofla n ,...- America 
Export Lines The £sport St41111D1lp 

Corporation NEW • YORK 
Her on ailnde bir Nnyork ile J1niae 

IWDIZ •11l1Ulda muntazam po1tas 
Her aym I 0, ve 25 inci giinleri Nev 

)' ork.' dan h1ueket. -
.Yaktnd. New-)'orkdan selecek n-

purlar: 
Examuer vapuru 4 Hazirana doiru 
Examelia vapuru 21 Hazirana dogru 
Exchange vapuru 3 Temmuza dogru 
~.&Inda N-T - York. Fladelfi7a ft 

Boetona f,.in yoku Te eva3'' ticari7• 
a!arak hareket edecek vapurJ.r. 

Exrnanuer vapuru 9 He.zirana doiru 
Examclia vapuru 26 Hazirana dogru 
Exchange vapuru 7 T emmuza dogru 
Kumpanya. mliftierilerinin menafiine 

claha iyi bizmet n fe.kallde 1eri po•ta• 
1-r tak!im emelile lakenderiye nya Mar· 
eilyada aktanna turetile Te doiru kono• 
timento ile Nc'YJ'ork i~n mezkGr liman• 
lard.an muanen tarihlerde hareket eden 
qre. Ye lWr:e vapurlanna yoleu •• ... 
ra1i ticariye kabul edeoektir. 

Sa<;lann ltoklerini lruvvietlendirir. 
Dokiilmesine mani olur. Kepekleri 
izale eder. Ne~viiniimu1n1 kolay
l~hrarak. hayat kabil.iyietini aTtb· 

nr. Ut:if rayihah bir sac; ekairidir. 

lNGlLtZ KANZUK ECZANF.Sl 
BEYoGLU • tsTANBUL .. 

Sahi.f e 11 

I lnhisarlar U. MO.diJ.rlO.iilnden: I 
50,000 tabaka Tampon slinger kag1d1 

150 top battal ~izgili kag1d 
750 top «2» No. ~izgili » 

Yukarda cins ve mikdarlan yaz1h k1rtasiye pazarhkla satin ahna• 
caktir. Vermek isteyenlerin tartname ve niimuneleri gormek mere 
her giin ve pazarbk i~in de 12/6/936 cuma giinii •aat 14 de % 7,5 gii· 
venme paralariyle birlikte Kabatatda Levaz1m ve Miibayaat $ubeain· 
deki Alon Komiayonuna miiracaatlan. (2905) 

Eregli komiir havzas1 Sagl1k 
Komisyonu 8a§kanl1gindan: 

Havza Saihk tepdli.tJmn eczayl bbbiye ihtiyac1 c17000» lira mu· 
hammen k1ymet iizerinden kapah zarf usulile ve ()D bet gun muddetl~ 
eksiltmeye konulmuttur. . \I 

lateklilerin 11/6/936 pertembe giiniine kadar Zonguldakta Saihk I 

tetkilatuntz l>atkanhg1na teklif mektuplan ve muvakkat teminat ak~esi 
olan 1275 lirahk nakdi veya banka teminat mektu.bu gondermeleri ve 
teklif mektuplannda ,artname bukiimlerinin tamamen kahuJ olundu
iunu aarahaten kayit etmeleri liz1md1r. Bu upurlar Amerikanr~ dahilt •• 

bUt«n Yil17et1eri ile Kanada, Goll, 
Mekeika Ye Loa An1elo1 ile Sar; FT&n• 
lielto Seatt1e veaaire biitiin limanlar 19a 
doiru Kontmento ile etyayt ticariye ka• 

fateldilerin Tiirk: vatandat• olmalan gerektir. $artnameler latanhul
da 4 ncii Vak1f han1nda ii~iincii kat; lktiaad Vekileti Maden lrtibat 
memurluiundan; Zonguldakta SaiL.k Komiayonu Batkanhimdan pa-
ras1z ahn1r. (2864) l bul eder. ';::::::::::::::::::::::::::::::; 

Fazla tafsillt ic;in Galata•cLt. Tahir ban i 
Oc;Unc6 kat Hayri - Araboilu ve teriki Istanbul komutanbg. -----------------------------
miiracaat Tel: .f4991-2-3 •• s.a.tm.alm-a K·o·m-is.yo.nu.1.1a.nla·n-· Maliye v ekil eti n den: 

Istanbul Harici Askeri 
GiimiiflUyu haatanesinin aenelik 

v -taab II"' Ian Hazll'· an 936 baA1ndan lkinci te1.rin sonuna kadar alti ay i~inde Dol-
n.i an ihtiyacJ olan 25,000 kilo yogurt T T 

12/6/936 cuma giinii •aat 15 de mabah~e ve Saraybumu depolar1 ile ba,ka daireler ambarmda topla-
Kiitahyada yaptir1lacak yap1lar 

kapah zarfla eksiltmeye konmuf· 
tur. Ketif bedeli 497514 lira 15 
kuru,tur. Ilk ina~ paraai 23651 
liradll'. lhalesi 10/6/936 ~artam
ba giinii saat 15 tedir. Ke,ifna· 
me resim ile idari ve fenni 1art-
namesini almak iateyenler 25 lira 
kar91hgmda Komisyondan ahriar. 
Ekailtmeye gireceklerden ilgili 
bulunanlar i~in 2490 say1h kanu· 
nun 2, 3 iincii maddelerinde ia
tenilen ve Baymdirhk Bakanh-

' gmdan ahnmas1 gereken fenni eh-
liyetnameler i~in ihale gilniinden 
sekiz gun evvel mezkur bakanhga 
miiracaat edilerek buradan da ah· 
nacak belgelerle i~eri •artname· 
de istenen ve behemehal verilmeai 
mecburi olan vesaikle birlikte 
teklif ve teminat mektuplar1 da 
ihale saatinden en g~ bir saat: 

• 
evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalma komisyonu· 
na venneleri. (698) (2702) 

* Manisa Merkezinde bulunan k1-
t' atm ihtiyac1 i~in 80700 kilo s1g1r 
eti kapah zarf usuliyle miinakaaa· 
ya konulmu,tur. ~artnamesi bedel
aiz olarak Manisada Tiimen satm· 
alma komisyonunda verilir. Miina
kaisas1 15/Haziran/936 pazartesi 
giinii saat 15 de Manisada Tiimen 
Sabnalma komisyonunda yap1la-
caktir. Eksiltme kapah zarf usulii 
iledir. 80700 kilo s1g1r etinin beher 
kilosunun muhammen fiah 20 ku
ruttur. Mecmu tutar1 16140 lira
d1r. Ilk teminah 1211 lirad1r. lstek
liler Ticaret odasmda mukayyet 
olduklarma dair vesika ihraz etme-
leri laz1md1r. Ilk teminat makbuz. 
lariyle birlikte mektuplarm1 miina
kasamn yapdacag1 belli satten en 
atai1 bir saat evvel satmalma ko-
miayonuna venneleri. (707) (2912) 

* Kora bagh kit'alar1n ihtiyac1 i~in 

a~ik. eksiltme ile ahnacaktir. Mu- nacak ambalaj, tahta, kag1d ve ~enberlerile hurda sand1k tahtalar1 ve 

hammen tutan 3570 liradir. Ilk larp1nb kii1dlar artbrmaya ve bu miiddet i~inde gelecek ve gidecek 
etyan1n laf1nmaa1 ekailtmeye konulduiundan iateklilerin 'artnamesiteminatt 282 lirad1r. ~artnameai 
ni gormek i~in Dolmabah~ede K1rta1iye depoauna ba' vurmalarJ ve hergiin ogleden evvel komisyonu-

muzda goriilebilir. lateklilerin ilk artbrma, eksiltmenin yapilacag1 28/5/936 per,embe giinii aaat 14 de 
her biri i~in 120 lira muvakkat teminatlarile birlikde depoda haztr bu-

teminat makbuz veya mektuplariy- lunmalari. (2483) 
le beraber belli gun ve vakti muay
yeninde Fmdikhdaki komutanhk 
satmalma komiayonuna gelmele
ri. (2915) 

* Gi.imiifs~yu hastaneainin senelik 
ihtiyac1 olan 1000 adet pili~ ile 
3000 adet tavuk 12/6/936 cuma 
saat 14,30 da a~ak eksiltme ile ah· 
nacaktir. Muhammen tutarlan ta
vugun 1800 ve pili~in 300 lirad1r. 
Uk teminatlan tavugun 135 ve pi

Band1rma Malmiidiirliigiinden: 
Vergi bor~lanndan dolay1 tahsili emval kanunu a'hkamma tevfikan 

haciz edilip aattl1ga ~1kar1lan Behcet pafa veresesinden Ismail Hak
k.inm Diimbe koyiinde 33, Refikamn bir bu~uk, Haticenin 9, Fatmamn 
on bu~uk doniim, Zehramn u~ bu~uk, Hacerin 3 doniim ii~ evlek tarla-
11 ile degirmeninin 480 hissede 21 hisseai ve Celalin 6 doniim tarlas1 
15/5/936 tarihinden itibaren yirmi giin miiddetle miizayedeye ~1ka
nlm•ttll'. 5/6/936 cuma giinij aaat 15 de ihalei evveliyeai icra edilecek· 
tir. Taliplerin Band1nna kazau idare heyetine miiracatlar1 ilan olu-
nur. (2795) 

licin 22 lira 50 kuruttur. $artname- -;;;;==----------------------------_;,_--
~i hergun <>ileden evvel komisyo- FEN MEMURU ARANJYOR 
numuzda goriilebilir. lsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektup
foriyle beraber belli giin ve vakti 
muayyeninde F1ndikhdaki komu· 
tanhk satlnalma komiayonuna gel· 
melel'i. (2916) 

* Giimiiirsuyu haataneainin koyun 
etine verilmit olan fiat makamca 
pahah goriildiig\inden timdilik ih
tiyac1 bulunan 2000 kilo koyun eti 
1/Haziran/936 pazartesi giinii aa· 
at 11 de pazarhkla ahnacakbr. Mu
hammen tutan 900 lirad1r. lstek
lilerin 125 lirahk kat'i teminat 
makbuz veya mektuplariyle bera
Ler belli giin ve vakti muayyenin· 
de fmd1khdaJd komutanhk artbr
ma eksiltme komisyonuna gelmele
ri. (2913) 

* Komutanlak birlikleri i~in alman CO'-< 
E TLI OLUR 

Hali Taafiyede bulunan 

VAPURCULUK 
Turk Anonim !?irketi 

Modem Alman san'ab vc 
Alman Tezyin San' atlan 
SERGiSi 

Istanbul' da Fmd1kh' da 
Giizel San'atlar Yiiksek Okulunda 

30 May1stan 8 Hazirana kadar 

---• ac;1k bulunacakbr. ----

Y az mevsimini 

YE$1LK0YDE GECiRiNiZ. 
~hre 25 ve Florya plajma 5 dakika 

mesaf ede en miikemmel sayfiye 
mahalli 

a~1k eksiltme ile 219,300 kilo tiive-

1 nan komiirii aabn ahnacakbr. Be
her tonunun muhammen bedeli 18 
lira 50 kuru,tur. ilk teminab 304 

S1g1r etine verilmit olan fiat ma
!kamca pahah goriildiigunden fim
dilik ihtiyac1 olan 12000 kilo s1g1r 
eti a~ik eksiltme ile 1/6/936 pa
zartesi gunii saat 11/30 da alma
cakbr. Muhammen tutan 4800 Ii~ 
rod1r. lateklilerin 720 lirahk kat'i 
tt.:minat makbuzu ve mektuplariy
le oo•aher belli giin ve vakti muay· 
ycninde Fmdikbdaki komutanhk 
a~tt1rma clcsiltme komiayonuna 
f;elmele~i. (2914) 

Tufiye Heyetinden: 

Karadenizde Karaburun mevkiinde sa· 
hile oturmu§ bir vaziyette olan c:CER
ZE> :vapuru hakkmda icra kihnan ac;1k 

arttirmada elde edilen bedel, haddi layi
kmda goriilmiyerek arthrmanm uzattlma-

FENNI S0NNET~1 

EMiN FiDAN 
Y e~ilkoy Palas 

Her tiirlii konforu havidir. 

DENIZ 0ST0NDE LOKANTA 
Biitiin odalarda akar su. Uzun ilca
metler i~in hususi ~erait. Giin~ ve 
deniz banyoJan i~in otelin hususi 

plait vard1r. 

BOTON SENE A~IKTIR. 
Telefon: 18.86 

lirad1r. 22/MaYJ.s/936 da yapilan 
a~tk eksiltmeaine kimse i,tirak et· 
medginden ihalesi 1 /Haziran/936 
pazartesi giinii saat 10 da yapila
caktir. ~artname ve evsafm1 gor
mek isteyenler hergiin miinakasaya 
i~tirak edeceklerin yukarda yaz1h 
gun ve saatte ilk teminat parasma 
aid makbuzla Corluda Kor satmal· 
ma komisyonuna miiracaatlar1. 

,(706). (2911) 

1 Hazirandan itibaren 
Tamamen tecdid edilmi§ Biiyiikada· 

nm en giizel ve en biiyiik oteli 

SPLANDiD PALAS 
Bay A. L A L A idaresi nde 
Yaz mevsimi i~in a~1liyor. Miimtaz 
bir §ef idaresinde birinci sm1f mut
bah, fiyatlar mutedildir. Telefon: 5622 

sma karat verilmi§ oldugundan talip o
lanlann 17 Haziran 936 tarihine musa· 

'dif c;aroamha giinii saat onde.n on ikiye 

ke.dar Sirkcci Llman harunda birinci kat· 

taki dairei mahsusada toplane.n T asfiye 
Heyetine muracaatlan ilan olunur. 

Zayi - Oniversite fen fakiiltesi kim
ya 1ubesi 934 yilmda alm111 oldugum hii
viyet vesikaauu kaybettim. Y enisini ala
caiimdan esldsinin degeri yoktur. 

554 aumaracla mukayyecl Limim 

Be§ikta§ Erip apartunam 
Telefon: Kabine 44395 ev 40621 

Dr. MUZAFFER DiLEMRE 
Birinci sm1f 

Dahili hastahklar mlltehaSSlSl 
Fatih - K1zt~1 - Macar Karde~er 

caddesi • Hafiz flyas apt. No 1 
T elefon : 22324 



Sahife 12 28 lbayu 1936 

Fareleri ile Ha~arat1 AYD ile Oldiiriiniiz. 

Ac;ILIYOR 
T elefon : 49091 

Deniz k1z1 EFTALYA SADi ve Bestekar BiMEN ~EN 
Saz heyeti: Keman:' Necati Tokyay, Kemen~e: Aleko, Okuyanlar: Agyazar, Celal, Yahya 
Piyano: Yorgi, Ciimbii~: Cemal, Klamet: Ramazan, Bayanlar : Mahmure ~enses, Nebile, lhsan 
Kanun: Ahmed Ayda, Kii~iik Muzaffer 

------------------------------------------------------------. Selanikli me~hur Abdi i de sahnemizde dinli eceksiniz . 

• 
llE 

ltUllANINIZ 

• 

101 

UCUK CiFTLiK PARKI 
29 May1s Cuma gunu ac1hyor. 

Albn yaldazh k61klerl ve letafetlle 1ohret bulan bab~emizde her 
ak1am memleketimizin en yOk1ek mu1iki sanatkirlan lcra11 

ahenk edecektir. Her Pazar caz Yard1r. Telefon: 41992 

MOdiriyet 

Devlet Demiryollart ve Limanlara l~letme 
Umum ldaresi llanlar1 

~ebekemiz iizerinde itleyen 1iir'at, yolcu ve muhtelit trenlerin vakti 

Jaareket saatleri; Alsancak • Eiirdir Ju1m1 ha~; 1/Haziran/936 &ii· 
n\inden itibaren deiittirileeektir. Yeni vakti hareket cetvelleri i1ta1-

yonlanm1za a11lm1tbr. Daha fazla malumat i~in iataayonlara miiracaat 
edilmeal. (1145) (2858) 

* Muhammen bedeli 6227 lira olan 1ckiz takun komple Tiruvar 14/7 / 
936 1ah gilnii 1aat 15,30 da kapah zarf uwliyle Ankarada idaTe bina· 
smda 1atm ahnacakttr. 

Bu ite girmek i1teyenlerin 467,05 liraltk muvakkat teminat ile kanu• 
nun tayin ettiii veeikalan ve tekttflerini ayni ai1n aaat 14,30 a kadar 
komiayon reisliiine Yermeleri laztmd1r. 

~artnameler Ankarada Malzeme mUdiirliigunde, Haydarpatada tea 
.ellilm ve aevk miidiiTluiiindo ilteyenlere para11.Z verilmektedir. (2923 

Istanbul Naf1a $irket ve Muesseseleri 
Mufetti,liginden: 

Bir binada muayyen bir te1i1at~i taraf 1ndan ya pt Ian elektrik te1i1a• 
tma cereyan verdirmek ~in It aahibile anlatarak o tesiaah kendine 
rnal eden ve elektrik 9ir1Cetine imza veren ehliyetnameli Enstelatar
lerin J>u yoldaki hareketlerinin ilk def uanda tescil edilmesi ve ikincl 
defu1nda ellerindeki ohliyetnamenin geri ahnmaa1 Naf1a vekaletlnili 
emrl lktiza1mdand1r. Ehliyetnameli enstelatorlerce bllinmesl (2919): 

BOTEjiN 
Frengi ve Belsoguklugundan muhafaza eden en mUessir ilA.~tir. 

ve kadm ivekli ~ama1ir tak1mlan, pija• 
malar, bro_!!e, pentiir ve aplike yorgao 
tak1mlan, sabahltk ve robdo1ambrlar, 
banyo havlulanmn iyi ve ucuzuou BUR· 
SA P AZARINDA buluraunuz. 

Sultanhamam 24, Beyoglu. fstiklal cad· 
desi 376. 

Cild Giizelligi 

VENOS PUDRA.Sh 

Cehreye hilkatin veremiyeceji yum~ 
ca.zip ve tath bir beyaz.hk veri1'. · 

VENUS KREMl: 
llo beslenen bir cild diinyan1n en tan.vet .. 
Ii gilzelliiiidir. 

VENUS RUJU: . . 
Kullanan bir dudakdan ~1kan her keUme 
bir atef damlas1 gibi yak1c1 olur. 

Beyoglunda tanmmtf Karlman, N. Tari• 
ka, ~ark Merkez, ltriyat ve tuhafiye ma• 
ga.zalann<la aat1hr. ~ 

Oeposu: EVUYA ZADE NUREDDtN 
EREN. Kimya, Ecza, Alat ve ltn· 

yat ticaretha.ne&i, latianbul • Bah~ekapi. 

Giizellitin Bahar1 
DI$ LE RD i RI 

Siz de giinde iki defa 

R DY LIN 
kullanarak agz1n1zdaki bahan 

muhafaza ediniz 

• Istanbul beledlyesl lllnlar1 • 
Senelik muhammen muvatkkat 

Kira11 teminatl 
Zeyrekte Demirhan mahalleainde Mehmed paf'l 1okaginda 
18 No. lu Soiu:k kuyu medresesi. 348 26,10 
Eminoniinde Ref,Adiye mahallesinde eski kantar kuliibesi 330 24, 7S 
Aluarayda Hiiseyin aga mahallesinde k1r1k tulumba ~oka· 
gmda 11 No. lu Dariilhadis Bosnavi medresesi 84 6,30 
<:emberlitatta Divani ali mahalleainde Y eni~eriler 1okagmda 
Merzifoni Kara Mustafa pa fa medresesi 300 22,50 
Siileymaniyede Hoca Hamza mahallesinde Kepenek~i Si· 
nan sok&gmda 5 No. lu Siyavuf pa9a medresesi 360 27 
Fatihde Ebiilfad1I mahallesinde Nitanca aokagmda 50 No. 
lu kii~iik medrese 96 7,20 
Kopriiniin Galatada mahallesinde R1hhm taraf1 1okagm-
daki ki9e 840 63 

Yukarda semti bir senelik muhammen kirasile tcminatl yaz1h olan 
mahaller 937 ve 938-939 aeneleri May111 1onuna kadar kiraya verilmeli 
iizere ayr1 ayr1 a~1k arthrmaya konulmu,tur. ~artnameleri levazam mu• 
diirliigiinde goriiliir. Arthrmaya girmek isteyenler hizalarmda gos
terilen muvakkat teminat makhuz veya mektubile beraber 29/May11/i 
936 cuma giinii saat 15 de daimi enciimende bulunmahd1r. (I.) (2630): ---.. 

* Senelik muhammen kiras1 300 lira olan «;artambada Denit Ali ma• 
hallesinde Kurt aga 1okagmda Defterdar Ibrahim efendi medreaesi 
(1 ve 2 numarah odalar hari~dir) teslim tarihinden itibaren 937 veya 
938/939 y1h mayi11 aonuna kadar kiraya verilmek iizere a~lk artnr
maya konulmutdur. $artname1i levaz1m miidiirliliiinde goriiliir. 1stek· 
liler 22 lira SO kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile ~ 
raber 2 Haziran 936 aah aiinii 1aat 15 de daimi enciimende bulunmab• 
chr. (I.) (2735) i 

ASKERf FABRiKALAR UMUM MUDURLU8U 
Satanalma Komisyonu l1anlar1 

40000 metre ham ipek kumaf. 
~ahmin edilen bedeli (32000) lira olan yukar1da miktan Te cinal 

yaz1h malzeme Aakeri Fabrikalar Umum miidiirliiiii Sahnalma ko
mi1yonunca 10 Haziran 936 tarihinde Cartamba 1linii 1aat 16 da k.,.. 
pah zarf ile ihale edilecektir. ~art.name cBir» lira c60» lrurut muka• 
bilinde komiayondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 2400 
liray1 bavi teklif mektuplar1n1 mezkUr giinde saat 14 e kadar komil" 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun · 2. v• 3. 

'maddelerindeki ve1aikle mezkur giin ve 1aatte komi1yona miiracaat• 
lari. (2776) 

Tiirk Okutma Kurumu 
May1sm 31 inci Pazar giinii saat on dortte senelik ictima1ru akdedecekinden 
saym iiyelerin sozii gecen giin ve saatte Darii~~afakada bulunmalanm dileriz. 

Sahibi ; Necmcddin Sadik Umumi ne~rlyat miidiirii: Enis 'l'ahsin 
A.kpm matbaas1 


