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lspanyada ikl taraf 

ta bUyUk harp ic;in 

haz1rlan1yor. 

Telefo11: 24240 (ldare) • 24249 (Tahrir) • 24248 (Matbaa). 20113 (Kqe) 

Meclis dUn toplandl Jspa~g~davazigetJeg;~m_~J; .. 

Milli miidaf aa ibtiya~lar1 i~in 10 senede Her iki taraf ta buyu 
67 milyon lira tahsis edilecek muharebeye haz1rlan1yo 

Akdenizde bir tarafh teminatm mefsuh oldugu bugiin Ingilterenin Akdeniz filosu kuman-
mecliste resmen beyan YI ilin edilecektir dam lspanyol sulanna fitti 

But~e encumeni tahsisat layihas1n1 kabul etti . Layihalar bugun heyetl 
umumiyede goru,ulecek ve ak§am uzeri Meclis dag1lacakt1r 

Ankara 30 (Telefonla) - Biiyiik 
Millet l\leclisinin fevkalide toptintu1 
bugUn saat 14 de akdedlldl. On dorde 
~ dakika kala biitUn mebuslar Mee· 
lis salonundaki yerlerini amu. bulu
nuyorlard1. Meclis balkonu kalabahk 
bir dinleyici kiitlesi ile dolmu~tu. 

Tam saa t 14 de Meclis reisi salona 
girerek riyaset kiirsi.isi.ine ~1kti ve zil 
sesi hi.ikumetimizin Montreuxde ka
zand1gi biiyiik zaferin Tilrk mllletine 
mtijdelenccegi tarihi celsenin a~1lchg1-
ru habcr vcrdi. 

Evvela yoklama yap1ld1. Millet ve
k!llerinin hepsinin salonda hazrr bu-
1 und uklari anl~llchktan sonra reis 
Abdtilllalik Renda toplantmm Mon
trcux konferansmda hiikumetimlzin 
muvaffak1yeti ile neticelenen Bogazlar 
mukavelsinin Meclisin ittllama arz 
l!;in yap1ld1gm1 soyliyerek Montreux 
mukavelesi ile alAkall layihalarm ev
vela milli miidaf ea ve hariciye encii· 
menlerindcn mi.irekkep muhtellt en· 
ciimen tarafmdan tedkik edllerek 
mnzbatalanmn hnzirlanmasuu teklif 
etti. Teklif ittifakla kabul edlldijinden 
Jayihalar muhtelit enciimene havale 
cdildi. 

Fevkalade i~timam ilk celsesi yann 
saat 14 de tekrar toplanmak iizere 
tatil edildi. 

FIRKA GRUPU TOPLANDI 
Ankara 30 (Telefonla) Meclis i~ti· 

mamdan sonra Meclis fll'ka grupu 
toplanarak ge~ vakte kadar miizake
relerde bulundu. Bu toplanbda Bat· 
\'e~il ve hariciye vekili Montreux mu
kavelenamesine dair izahat verdiler. 

[Devami 4 ncii sahifede] 

Atatilrkiln Ankaraya mUftlAletlne aid Dd enstantane: Yukancla Reislcumhur 
Bafvekll ve Meclls reisl1e rorilPlyor, apiMla halJnn tezahtiratl arasmcla 

lstasyonclan ~yor 

S1caklar bUtUn eiddetile devam ediyor 

S1caklar ytiziinden plijlara ve sucu diikkinlanna ko~lar 

S1caklar btiti.in ~iddetile devam edi- ceden ~g1 inmiyor. Bu sebeple oda- detll s1caklar hilkilm siirmektedir. Kar-
Yor. DUn de termometre 34 derece idi. larda rahat~a uyumak kabil olam1yor. ~1yakada Dedcba~1 koyi.inden ko~rak 
!!u yiizden, ~ah,ma gilnii oldugu hal· Bir~ok kimseler ge~ vakte kadar a~1k- istasyondaki trene yeti~mcge ~all~n 
de, Plajlar kalabahktJ. Sucu dondur- ta vakit g~irerek ancak sabaha kar~1 Ahmed, birdenbire di.i~erek olm~tiir. 
~ac1 dilkkanlan da !;Ok i~ yapnu~- yatiyorlar. Yap1lan muayenesinde fazla s1cak te-
atd1r. iZMlRDE SICAKTAN BiRt OLDU sirile kalp durmasmdan Oldilgii anla-

... . 
Barselonclan Asiler iizerlne barebt eden hilkftmet kuvvetlerl 

Paris 30 (Akfa,m) - ispanyada va- 11tasile nefl'Ctt1kleri haberlerde vazl· 
~ dellfikllk yoktur. Hdkdmd yetin kendi lehlerlne inki.p.f ettigini, 
kunetlert henU. bilyilk taarrma baf- blr hmdlmet tayyareslnl dilf\irdilkle 
Jamam•ftn'. lld taraf da yenl muhare- n1 n. bir denizalb gemlsini batlrchkla· 
~ l~ hazirlanmaktadtr. ma iddia ediyorlar. 

Rtlkftmet tayyarelerl ve donanma Mo.drid radyosu lse asilerin fena va-
Aalleii bombardunan etmlftlr. Blr~t zlyette bulunduklanm bildirmekte-
noktalarda kanlt !;arp~malar olmut- mr.. Barselondan asllere kar111 mi.ihim 
tlU'. Vaziyet fenal~tigmdan ecnebl kuvvetler hareket etmi~tir. 
tebeas1 acele ispanyadan ~1kmaktadlr. • Hiiktlmet tayyareleri asilere beyan· 
1ngllterenin Akdeniz filosu kumanda- nameler at~tir. Bu beyannamelerde 
m ispanyol sulanna gitmt,tlr. Bu su- kardeflertne kaq1 sllAh atmamalan 
lnrda ~diki halde 37 ingiliz harp ge- ve asi imirlerini dinlememeleri bildirll-
m!si vardlr. mektedir. 

Asilerin b&fl general Franko Fastan llt}KfiMET KUVVETLERlNtN 
tayyare lle Sevile gel~tir. Kendisinln MUVAFFAK.tYETt 
Madride dogru lleri hareketinl ldare 
edecegl soylenmi115e de generalm tet
rar Fasa dondi.igi.i haber verilmektedlr 

ASlLERlN tDDlALARI 

Paris 30 - Asiler, Bevil radyosu va-

Madrid 30 (A.A.) - Guipozcoa eya
leUnin cenub mmtakasmda kAin To-
1~ mevkii, hiikllmet kuvvetlerinln 
ellm .. g~tir. Renteria yakmmda 

[Devami 4 ncil sahifede] 
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Geceleri de termometre 28-29 dere- lzmir (Aqam) - ~hrimizde ~id- ~br. istikbaldeki gaz maskesl modalanndan bir ~I .. 



SuJufe 2 

So:n dakika 

Mussolini, Hitler ve 
Su§nig ile gOrii§ecek 

Paris 31 - M. Mussolininin ftalyanm ~imalinde bulunmasmdan istifade ede
rck Almanya devlet ~li M. Hitler ve Avusturya b~vckililo millakat edecegi 
rivnyct olunuyor. Roma mahafili, bu ~nyialar hakkmda ademi malfunat be
ynn cdjyorJnr. 

tam a-· 
ap oldu 

HUkamet kuvvetleri Saragosa taarruza 
ba$lad1lar ispanyaya gitmkte olan 

U9 italyan tayyaresi dU!?tU 
Tanen 31 - Malani ~ehri asiler ile 

hukumet kuvvetleri arasmda vukubu
lnn kanh muharebelerdc hak ile yek
san olmu~tur. Bu l?ehrin enkaz1 iize
rindc hfilfi muharebeler dcvam ediyor. 
:;;ehir harabesinin fisilcrin clinc dii~me
si artik bir saat mcsclcsi telakki edil
mektedir. 
VALANS GARNiZ01''U iSYAN ETTi 

Lizbon 31 - Valans ~ehri garnizou
nu isyan harcketine il?tirak etmi~tir. 

tki htikumet tayyaresi nsilcr tarafm
dnn dii!liiriilmil~tiir. Madrid mmtaka
smda da bir hukumct tayyaresi asilc
rin ate~ile harab olmu~tur. 

SARAGOSA TAARRUZ BA~LADI 

Madrid 31 - Hiikumct kuvvetleri 
Saragos !lehrinc taarruza b~lam~lar
d1r. Asilcr, Akdcnizden imdad kuvvet-

Viganada muhim 
hadiseler oldu 

Avusturya nazileri, anla~
maya ragmen hadise 

~1kardilar 

Viyana 30 (A.A.) - Dtin olimpiyad 
mc.,.alcsinin ger;mesi miinasebetiyle 
nasyonal sosyalistlerin yapm1~ olduk
lan bir niimayi~ csnasmda polis kor
donu yanlm1~tir. Bwmn lizerine polis 
kuvveU niimayi~i;ileri d1~ Arrondis
manlara sevketmi~tir. Bazi tevkifat 
yap1lm1~trr. 

Polis, ktsmen harekete amade bir 
halde bulundurulmu~tur. 

Hukumet, mcmlekette sti.kt1n ve hu
zur temin ct.mesini beklemekte oldu
gu~iu Almanya - Avusturya itilafmm 
imzas1 ferdasmda nazilerin bu hare
ketlerlni pek ziyade ciddiyetle nazan 
dikkate almaktadir. 

Viyana 30 (A.A.) - !yi malf1mat al
makta olan mahafil, Avusturya hilku
mctinin diinkti karg~ahklardan me
sul o1an nazi liderlerine kar~1 !liddetli 
tedbirler almaga karar vermi~ oldu
gunu ve bu tedbirler yeni Alman-Avus· 
turya itilat1 ii;in bir tehlike te{;kil et
se bile bunlan tatblkte tereddiid etmi
yccC'gini beyan etmektedirler. 

Kt..bine, derhal bir toplant1 yapnu~
tir. 

lngiltere hariciye umumi 
katibi Berline gitti 

Londra 30 (A.A.) - ingilterenln 
Berlin bilyiik elcisi sir Phlipps, ingil
tere d1~ i~leri bakanhg1 gene! sekreteri 
B. Vansittart ve refikas1 ile birlikte 
bugiln Bertine donmektedir. B. Van
sittntln refikas1, Phlippsin refikas1-
nm karde~dir. Resmi mahafil, B. Van
sittartm Berline s1rf olimpiyatlarda bu
lunmak ilzere gittigini tebariiz ettir
mektedirler. 

Frans1z kadmlanna se~mek 
Paris 30 (A.A.) - Saylavlar kurulu, 

bir reye kar~1 488 reyle kadmlara her 
se~irnde se~mek ve scr;ilmek hakkl 
vermcyi istihdaf eden bir kanun tek
lifini tasvip etml~tir. 

---
EyOp maliye, jandarma 

nufus kadrolan geldi 
Yeni te~kil edilen Eyiip kazasmm 

maliye, jandarma, nilfus kadrolan 
gelmi~t1r. Kazamn jandarma kuman
danhgma ytizb~1 Vecihi tayin cdilml~
tir. Kadronun diger k1s1mlan da bu
gunlcrde teblig edilccektir. 

Jeri bekliyor. Sen Sebastiyen ~ehri, 
hiikUmet kuvvetleri tarafmdan temiz
Jenmi~tir. Maamafih asiler bu ~ehre ye
ni bir taarruza haz1rlamyorlar. 
iTALYANLARIN ASiLERE YARDil\11 

Paris 31 - Ramadan gelen malUmatta 
1talyanm ispanyol asilerine yard1m et
tigi haberi tekzib edilmektedir. Maa
mafih ispanyaya gitmekte olnn i.i~ ital
yan tayyarcsinden ikisi Akdenizde dii~
mG~ler, ii~iinciisii de Frans1z Fasmda 
yere inrnege mccbur olmu~tur. 

ALTIN GOTUREN TAYYARE 

Paris 31 - 1500 kilo altm ta~1yan ts
panyol hiikUmetine aid bir tayyare, 
Burje havn limanma gclmi~tir. Bu, 1s
panyadan Fransaya altm getirmekte 
olnn i.i~iinci.i tayyare oluyor. 

/stanhulda taou 
~ 

te~kilatz degi~iyor 
Tapu miidiirliigii kalk1-
yor, tapu sicil muhaf1z-

hgi kuruluyor 
Tapu i~lerinin ~abuk gorillmesl 1-

~in Anadolunun muhtelif vilayetlerin
de eski ~kilalt kaldmlrm~. tapu si
cil muhafaza te~kilat1 yap1lm1~tl. 

istanbula gelen tapu umum mii
diirii Cemal kcndisile gorii~n bir mu
harrirlmlze demi~tir ki: 

- istanbulda da tapu sicil muha
faza te~kilatI kuruluyor. Bundan son
ra tapu i~leri kanunu medeninin ve 
tapu sicil nizamnarnesinin gosterdigi 
~ekilde, resmi sened tanzimi suretile 
yap1lacakt.Ir. 

Eski te~kilattn miistahdem memur
lardan 25 i kadro haricl kalm1~, yeni 
te~kilat yap1l1rkcn tapu, kadastro 
mcktebinden mezun olan biitiin gcn~
ler kadroya ithal edilmi!llerdir. Knd
ro harici kalan yirmi be~ rnemurdan 
bir klsm1 vilayetlerde mtinhal bulu
nnn vazifelere tayin edilecek digcrlerl 
ise tekaiide sevkolunncaklardir. 

f?imdilik Usktidar tapu sicil muha
f1zhgmdan gayrisi Sultanahmedde 
tapu merkez binasmda, Uskudar ta
pu sicil muhaf1zhg1 da ger;en sene Us
ktidarda yaptmlan kendi binasmda 
9al1~caktir. 

Eminonil muhaf1zhgma ge~en sene
denberi denemeleri yapan Talat, mua
vinligine Nafiz ve Ahmed Faik, Fatihe 
izmir muhaf1zlanndan Abdullah, mu
avinligine Adil ve Ya~ar, Beyogluna 
Ankara muhaf1zi Necmeddin, mua
vinligine Sadi ve Hasan Basri, Uskii
dnra: Zonguldak tapu mildilrti Nusret, 
muavinligine millga Istanbul memur
lrmdan Ziya ve Cemal, Kad1koye Bur
sa muhaf1z1 Yakup Veli, muavinligine 
K1rklareli tapu mtidihii Hasan Nafiz 
ve Cennp, Be~iktai;;a Diyanbekir tapu 
mildilril CeJal, muavinligine Baki vc 
Yusuf Kenan, Sanyere Mala.tya tnpu 
slcil muhaf1z1 Ziya, muavinligine Nec
meddin, Eyiibe Bilyilka.da tapu sicil 
muhaf1z muavinl $emsi tertian, mu
vinligine umum mildtirlilk memurla
nndan Azmi, Istanbul k~yid biirosu 
mi.imeyyizligine tcrfian Necmedc.lin, 
$emsiden miinhal kalan BGyiikadn ta
pu sicil muhnf1z muavinligine de Ma
nisa tapu sicil muhaf1z muavini irfan 
tayin edilrni~tir. 

31 Temmuz 1936 

(~_• __ a._s_a_b_a_h_k_i_T_e,_l_g_r_a_n_a_r_) 

Montreux an1a,mas1 ve Fransa 
hariciye encUmeni allnan Ayan 

neticeleri memnuniyetle kar~1lad1 
Paris 30 (~am) - Frans1z tlyaru 

Hariciye encilmenl toplannu~ ve gii
niln meseleleri hakkmda bai;;vekil ile 
Hariciye nazmrun verdigi izahati d.in
lemi~tir. Hartciye nazin bu arada Mon
treux konteransmdan ve elde ed.ilen 
neticelerden bahsetmi~tir. Konferan
sm kararlan tasvip edilmi~ ve Fran-

Ataturk yakznda 
lstanhula geliyor 

.Ankara 30 (Telefon) - Reisicum
hur Atatilrk bir iki giine kadar istan
bula gideceklerdir. 

Mare~al Fevzi 
9akmak geldi 
c;anakkalede yapbgt 

tefti§ler bitti 

<;anakkale 30 (A.A.) - Genel kur
may b~aru mare~ Fevzi <;akmak 
refakatinde albay Nizameddin Ataker, 
orkamutaru general Fahreddin Altay 
ve tum kamutam Hliseyin Hi.isnti Kll
kl~ bulundugu halde diinkil gtin Ana
dolu sahilini gezmi~ ve bugiln kar~1 
sahile g~erek askeri kltaatI. teftii;; et
ml~lerdir. 

Mare~al Fevzi <;akmak lmroz vc Boz
caadalannda yaptig1 tetkiklcri bitir
dikten sonra Tmaztepe rnuhribile Gc
liboluya gclmi~ ve oradaki k1taatl tef
ti~ ettikten sonra halkm co~kun tczn
hilrleri arasmda 1stanbula hnreket et
mi~tir. 

* Mare§al Fevzi <;akmak, yanmda 
orgeneral Fahreddin Altay oldu~u hal
de Tmaztepe torpidosile bu sabah 
§ehrimize gelmi~lerdir. 

Italya ile ticaret 
Y eni bir anla§ma i~in 
Ankarada konu~malara 

ba~land1 
italya ile yeni bir ticaret anl~mas1 

yap1Imas1 i~in Ankarada miizakerelere 
batilanm1~tJ.r. 

Sehrimizde ihracat tacirlerile temas 
ed .. ek dilek ve mil~ki.illeri hakkmda 1-
zahat alan Tilrkofis ikmci teisi B. Bur~ 
han Zihni bu hususta haz1rlaclig1 ra
poru diln Ankaraya goti.irmti~tiir. Ra
por, plyasam1zm italyanlarla ne gibi 
esaslar dahilinde l~ yapabilecegini or
taya koydugundan ~ok ehemmiyetli 
gorilltiyor. Yeni mukavelede eskisi gi
bi klering esasma dayanacakt1r. 

Zecri tedbirler tatbik edildigi s1ra
larda italyaya ihrai; edilen mallar ve 
bllhassa taze bahklann bedellerinden 

almarnanu~ kls1mlar vardlr. Ankaradaki 
kcnlll?nlalarda bu meseleye de temas e,. 
dilPrek alakalllann alacaklan iyi bir 
nP.Hceye baglanacaktir. 

Yeni polis tayinleri 
Ankara 30 (Telefon) - Yenl polls 

tayinlerl bugilnlerde belll olacaktir. 

Sevgiliye bOyQ 
Akb1y1kta oturan Nafia adlI bir ka

dm kirac1s1 Ay~e ile birlikte scvgilisi 
Mehmede btiyti yapmaya karar ver
mi~ler ve iki tahta ka.?1gm uzerine bir 
taklm manas1z yazilar yazd1ktan 
sonra bezle sararak Edirnekap1daki 
mezarllga gotiirmil~lerdir. 

iki bilyiicti kadm, ka~1klan bir me
zara koyarkcn yakalanm1~Iardir. 

Bir mektepli kayboldu 
Kad1koyiinde ba1Ik91 SaduIIahm 

r;ocugu ilkmektep talebesinden 9 ya
l?lllda Adnan ii¢ gilndilr kaybolmu~tur. 

Ailesinin zab1taya ba~ vurmasma 
ve her tarafta aranmasma ragmen 
heniiz kay1b mektepli bulunamanu~
br. 

siz ba~ murahhas1 M. Paul Boncourun 
~all¥UBSI takdirle arnlm~, hiikfunete 
mtmnuniyet beyan edilmi~tir. 

Hariciyc encilmeni hiikumetin Fran
sanm emniyetl ve diinya sulhil husu
sundaki ~al~aslill memnuniyetle 
kaydetmi~tir. 

Filistinde vaziyet 
Petrtol borusu be~inci 

defa bozuldu 
Kudiis 30 (A.A.) - Arablar tnrafm

dan di.in bir kafileye kar~ yapilan hu
cum esnasmda yirmi iki Arab olmti~
ttir. 

ingiltere tarafmdan Filistinde tah
kikat icras1 i~in bir komisyon viicude 
getirilmii;; oldugu haberi, Yahudiler a
rasmda memnuniyetle kar~lannu~tir. 
Fakat Aarblar mtitemadiyen greve de
vam etmek tehdidinde bulunmaktadrr
lar. 

Diln be~inci defa olarak petrol bo
rusu hasara ugratilrm~tJ.r. 
TARKiK IIEYETi TE!:!KiL ED1LDt 

Londra 30 (A.A.) - Mi.istemlekat 
nazm M. Ormsbye, Avam kama
rasmda Fillstinde tahkikat lcrasma 
memur komisyonun ~u suretle te~ek
kill etmi~ oldugunu bildirmi~tir. 

Reis, Lord Peel, rels vekill sir Hora
ce Rumbold, aza: Sir Maurice Carter, 
sir Laurie Hammond, sir Ormold Mor
ris . M. Reginald Cooper ve M. Martin. 

Knmisyonun hareketi, heni.iz tesbit 
edilmemi~tir. Komisyon, rnesalsine an· 
cak Filistinde slikiin tamamlyle tees-
stis cttikten sonra b~layacakt1r. 

Habe,istanda 
Gorede saglam bir 
hiikumet kurulmu~ 

Londra 30 - Habe~istandaki ingiliz 
salibi ahmerine mensup bir doktor 
Sudamn Hartum ~ehrinden tayyare ile 
ur;mu~ ve Habe~i5tanm italyanlar ta
rafmdan i~gal edilmiyen kismmda bir 
cevelan yapm1~tir. 

ingiliz doktor, Habe~lerin Gorede 
saglam bir hlikumct kurduklanm bu 
hilkumetin Galla ve Amharayi idare 
etmekte oldugunu, yeni htikumetin 
100 bin kilometre murabba1 araziye 
hakim oldugunu bildirmi~tir. 

Feci bir tren kazas1 
fzmir 30 (Ak~am) - Ankara ekspresi 

tzmire gelirken Manisanm Muradiye 
istasyonu civarmda hayvan otlatan 16 
ya~mdn Afet nammdaki 1aza ~arpa

rak par~alam1~hr. -----
HOrriyet tepesinde bir 

gazino yand1 
Htirriyet tepesinde madam Mariye 

aid iki kath bir gazinodan diln yangm 
91km1~tir. itfaiye gittigi zaman gazl
noyu ate~ler i!;inde bulmu~tur. Gazi
no yanrm~tir. -----

Barometre dQ~Qyor 
Kandilli rasadhanesinden ald1guruz 

malumata gore diin hava tezyild 
756,5 idi. ikl gilnden beri hava tazyi
klnde di.i~ilkliik varchr. Maamafih 
bugtin ve yann yagmur yagrnasi ihti
mali yoktur. Tazyik birnz daha yiik
selirsc o zaman yagum yagmas1 ihti
mali ba~ gosterecektir. Diln riizgftr 
a.zami 8 metre siiratle yild1zdan es
mii;;tir. 

Valiler arasmda nakiller 
Ankara 30 (Telefon) - Erzurum 

valisi Ballkesire, Kayseri valisi Sivasa, 
Mera~ valisi de Kayseriye nakleclilmii;;~ 
lerdir. 

lngiliz amele partisi lideri 
Sovyet Rusyaya gidiyor 
Londra 30 (A.A.) - Avam kamara

smdaki muhalif amele partisi lideri 
binba~1 Attlee, bugiln Sovyet Rusya
ya hareket edecektir. Mumaileyh, bir 
~ok Sovyet liderleri ile goril~ecektir. 

Paris 30 - BR9Vekil ve Hariciye na• 
zm ft.yan hariciye enciimeninde be
yanatta bulunduklan s1rada Fransa
nm ispanyaya silflh vermi~ oldugunu 
kati surette tekzip etml~lerdir. Haricl
ye nazm, ispanyayi atei;; i~inde b1ra
kan ihtilafta Fransamn tam bir bita· 
r~fl1k muhafaza ettigini soylernil?tir. 

Turk - Yugoslav 
dostlugu 

Belgradda Kamalist 
T iirkiye hakk1nda verilen 
konf er ans ~ok alk1~land1 

Belgrad 30 (A.A.) - Avala ajansl 
bildiriyor: 

istanbulda Yugoslav gazetecilerln· 
den B. Cura Bukilitza, Valjevo'da Ka
malist Tiirkiye hakklnda muvaffak1-
1'et1i bir konferans vermi~ ve yiiksek 
ve kalaballk dinleyici kiltlesi kar~1sm• 
da Tiirkiyede son on yil ir;inde yaptl
m1~ olan bi.iyiik devrimleri anlat.m1~
tir. 

Ttirkiyenin d1i;; siyasasmdan bahs
eden konferans91, bu siyasarun sulh
perverligini tebarilz ettirmi~ ve bil
hassa Kamal Atati.irk ile btiyi.ik Yu· 
goslav kral1 birinci Aleksandrm istan· 
bulda vukua gelen tarihi gorii~melerl 
esnasmda temeli at1lan s1kl Tiirk • 
Yugoslav dostlugunu bilhassa kayd· 
etmi~tir. 

Konferans91, dinleyiciler tarafmdan 
i;ok alk1~lanm1~br. -----

Yunanistanda milli birlik 
hukumeti i~in muzakereler 
Atina 30 (A.A.) - Bir mllli birlik 

hiikumeti tesisi mnksadiyle siyasi 11-
derler arasmdaki milzakerelere tekrar 
ba~lamlm1~tir. 

Iktisad vekili 
-

Kiitahyada elektrik i~leri 
hakk1nda tetkikat yaph 
Kiitahya 30 (Ak~am) - iktisad VC• 

kili Celfll Bayar Balikesirden buraya 
geldi. VaUmlz Sedat Erim kendisini 
Tav~anlida kar~lad1 Celft.1 Bayar, 
iklnci be~ y1lhk plana konulan Elek
trik tcsisatI ve linyit havzBSI etrafm
da tedkikatta bulunmak iizere vali 
ve miltehasstslarla birlikte Seyidomere 
gitmi~. ak~ama donmil~ti.ir. 9erefleri· 
ne Partide bir ziyafet verilmi~tir. 

Yaklnda kurulacak elektrik sana· 
yiile zengin bir istikbale kavu~ak 
olan Kiitahya ~imdiden bilyiik bir se
vinr; duyrnaktad1r. 

lktisat vekili dondO 
Ankara 30 -1ktisad Vckili B. Celal 

Bayar tetkik seyahatinden buraya don• 
mii~tiir. 

Parti merkez burosu 
lstanbula geliyor 

Ankara 30 (Telefon) - Cumhurl· 
yet Halk partisi umurni merkez bilrosu 
agustosun ilr;iincil istanbula nakledi
lecektir. Parti umumi idare heyeti t~
rinlsaniye kadar istanbulda ~al1~· 
trr. 

lngiltere krah Akdenizde 
seyahat yapacak 

Londra 30 (A.A.) - Resmen bildi· 
rildigine gore, 1ngiltere kral1 sekizin., 
ci Edouvard, Nahlin yati lle Akdeniz
de gezinti yapmaga karar ve~tir. 
Kral, onilmlizdeki hafta Londrayi 
terkedecek ve Akdeniz klyilannda 
halen tesbit edilmemii;; bulunan bir 
mahalde yata binecektir. J 

lngiliz - Sovyet deniz 
mOzakereleri neticelendi 
Londra 30 (A.A.) - ingiliz - Sov

yet deniz miizakercleri tam surette 
nihayetlenml~tir. Londranm, mesele
den Vapngton mukavelesi filtitlerint, 
Almanyay1 ve Polonyayi haberdar ct
mesi ilzerinc ingiliz - Sovyet anla~
mas1 parafe edileccktlr. 



31 Temm• ltM 

"S1cak plaj,, 
Masallarda dinleriz, dilnya gilzell 

b-.izi klzlar, iyi saatte olsunlnr, ecinni
l~r:n kahrma u~rarlar. Onlardan bir 
tokat yiyerek insan kll1gmdan c;1kar
lar, ya bir silpilrge ~ekline girerek ka
p1 arkasmda yer allrlar, yahut ~rkln 
bir hayvan yiizft b~glarlar; biitiin 
omilrlerince as1l htiviyetlerini tekrar 
elde ctmege hasret ~ekerek iztlrab 
tc;inde ya~arlar. 

Buna masal der, ge~eriz. Halbukl 
talihin slllesini yiyerek insa.n k11Igm
dan c;1km1~ nicelerlne tesaduf ederiz. 
Fakat tstanbulda bu ac1 ve insafs1z 
stlleyi ycmi~ zavalh bir ~heser varchr 
kl senelerdenberi eski hiiviyetini bul
rnak ic;in c;ekmedigi ~zab kalm1yor da. 
bir tiirlii c;ilesini doldure.nnyor. Aya
sofyadaki mimar Sinan hamammdan 
bahsetmek istiyorum: tc;inde te~hir 
cdilen e~yasmm Ankaraya ta~macag-I
ru duydugum zaman, uzak bir iimide 
kap1lm1~tim. Belki tekrar hamam ol
rnak s1ras1 gelmi~tir diye dil~i.indiim. 
Ne bo~ hulya! Belediye tekrar onu bir 
rnilze olmaga mahkum etmi~. Bir ta
raftan Kag1thanenin ihya edilecegi 
miljdesinl allrkcn diger taraftan Aya
sofya hamamma bir tokat vurularak 
rniizeye kalbedllecegi yolundaki kara 
habcri de okudum. 

Vaktile faal ve miite~ebb!s bir ~
reminimizin her ncdensc bu za vP.lll 
hamam slrJrine dokunmu~tu. Onu 
ortadan kald1rmak, yok etmek isU
yordu. Mimar Sina.nm bu k1ymetll 
yadigAnru kurtarmak i~ln, istanbul 
muhiblerl cemiyetl azas1 si!atile, ben 
de bir hayli ugrn~nn~tim. Onun i~in, 
hamannn hA.lA. mevcudiyetini muha
f aza etmeslnd~ biraz mesuliyet hissesl 
bana da dil~er. Fakat bu rnillt sanat 
ve kiiltilr ese1ini kurtardik zanne
derken onu ne ac1kh ve sefll bir haya
ta ebediyyen mahkum ettiglmizin 
far.landa degilml~iz. Zavalll hamam 
bir tilrlii hamamhg1ru anlatarmyor; 
benzin depoluguna varmc1ya kadar 
her ~ey oluyor, !ak!lt hamam olmak 
f~n yarabld1g1 halde bir tilrlil hamam 
olannyorl Bu ne hazln mukadder~t

t1r, anhyam1yorum. 
Haman1'1ann kabahati nedir? Tiirk 

hamarm dlye medeniyet tarlhine blr 
milessese hedlye etmliJiz. Sonra, en gil
zel hamam1m1z1 kendi elimizle tahrlb 
ediyoruz. Yoksa mcmlckctte hamam 
thtiyac1 m1 kalmad1? Ayasofya hama
num tertemiz, muntazam bir te~ki
lA.tla vazif esini if a eder bir hale getir
sek bilyilk bir gilnah m1 i~lemi~ olu
ruz? 

Eger bu talihsiz ~aheseri canland1r
mak i~in ona mutlaka bir cmodern> 

asfnu yap1~tirmak IaZlm ise, onun 
da c;aresi var. Bu hamam ikl tara!l1-
d1r. Aradaki duvan yikallm. isminc 
hamam demiyclim, cs1cak plaj> adm1 
verelim. i~eri gireceklere birer mayo 
giydirelim. Bu suretle plaj safas1 yal
niz yaz mevsimine miinhas1r kalmak
tan kurtulur. Ne yaparsak yapahm, 
hkat ~u hamam1 yedigi silleden kur-
tarahm. Ak~mCI 
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Bir sarah denize dO~erek 
boguldu 

Beykoz kundura fabrikasmda ~all
~an ve otedent-·ri sara illetine miipteta 
bulunan Basri admda blri diin fabri
kadan ~rak deniz kenanna inmiftir. 
Sahilde dol~1rken Basrinin gene aa
rasi tutm~ ve denize d~~tilr. Ka
zayi etraftan gorenler k~m~larsa da 
Basriyi kurtarmak kabil olama~ ve 
dalgalar arasmda bogulm~tur. Bu
rtnin cesedi de bulunarnanu~br. 

- Seyyah celbi l~in yaptlan reklft.m
lann masrafma hi~ ac1mam Bay 
Anica .•• 

Karikatiir sergisi 
Eski, yeni mizah 

mecmualari fe~hi,. 
edilecek 

Festival komitesi diin de belediye
de toplanm1~t1r. E~lencelcrdc a~Ilrnas1 
kararla~tmlan karikatiir ve mizah ser
gisine aid bir program haz1rlanm1~tir. 

Programa gore scrgidc Abdiilhamld 
devrinden evvel ve me-?rutiyet iptida
larmdan beri ~1kan mizahi mecmua
Iar ile Abdiilhamid devrinde Paris, Ce
nevre ve Kahirede Jon Tiirklerin ~1-
kard1klart mizah ve karikattir gazete 
ve mecmualan te~hir cdilecektir. 

Eglencelcre i~tirak ctmek uzere 
c;orum vilayetinden gelerek Horun 
isminde bir oyunu oymyacak olan bir 
hcyetten b~ka Trabzondan gelecek 
bir heyet Karadenlz oyunlanm oym
yacak, Ballkesirin Pnmuk~u koyiinden 
gelecek zeybekler de zeybek oyunu oy
myacaklard1r. Belediye terafmdan f es
tival i~in renkli olarak bastmlan afi~ 
Ier Balkan memleketlerine gonderil-

rnl~tir. 

Giimriik 1slahat1 
Yeni memur ahnd1, 

te!)kilat kuvvetlendirildi 
Giimrilk ve lnhisarlar vekili B. Ali 

Rana Tarhan bugilnlerde ~ehrlmize 
gelecek ve gilmriiklerde _yap1lan isla
hat1 gozden ge~irecektir. Istanbul gilm· 
riik b~ mildiirltigiinde vekilin ~all~
mas1 i~in bir oda hazirlannu~tir. 

On gilndenberi Ankarada vekaletle 
temasta bulunan gilmrilk ba~ mildilr 
vekili B. Mustafa Nurl diin gelmi~tir. 
B. Mustafa Nuri, idare ~leri hakkm
da vekalete izahat verdigini, giimrilk 
ambarlanrun llman i~letmesine dev
ri hakkmdakl talimatname alakah ve
kAleUerce kabul edlldigmt, bu ltlbarla 
ambarlann liman idaresine gecmesine 
artlk hie; blr engel kalmadlgm1, giim
riik idaresinln bu l~ b~lamaga hazir 
oldugunu, fakat liman i~letmesinin 

heniiz hazirllklanru tamamlamamas1 
yii~imden deyir muamelelerinin ge
ciktigini bir muhanirimize soylcmi~ 
tir. Agustosun ilk haftasmda ambar
lann devrine ba~lanacagi temin edill
yor. 

B. Mustafa Nuri giimriiklerdeki 
milnhallere yapllan yeni tayinle1in lis
telerini getirm~tir. Muhtelif giimriik
lerden 15 memur almarak istanbul 
te~kiUitJ. kuvvetlendirllmi~tir. Bundan 
b~ka imtihanla gfunrilklere yeni ele
manlar aluunas1 kararl~tmlnn~br. 
Ecnebl dili bilenler tercih edilecekler
dir. Bu maksatla yakmda irntihanlar 
yapllacaktrr. Kabul edilenler gilmriik
lerde staj gordiikten sonra vazifelen
dirileceklerdir. VekAiet, biit~ede ma
a~Iara zam ic;ln mevcud 20,000 lira11k 
tahsisattan istif ade cderek kldem ve 
chliyetleri rnilsaid bulunan az ma~ll 
memurlara zam yapmaga karar ver-
~tir. 

Bunlann llsteleri agustos b~mda a
IA.kahlara tebllg edilecekir. Boylece 
gu·ru·illderde kil~ilk memurlarm terfihi 
yolunda milhim bir adlm atllm1~ ola
caktlr. 

AK,AM 

lpekli kuma§lar 
Istanbul ve Bursa fabrika

torleri aras1nda gorii§ 
fark1 var 

istanbul Ticaret odas1 ge~enlerde 
!?ehrimizdeki ipek fabrikatorlerinln ~
tirakile bir toplantI yaparak ipekll 
kum~larm kaiitelerini dilzeltmek f· 
c;in miihim bir rapor haz1rlarnu~t1. 

Ancak bu raporda llcrl silrillen ba
ZI esaslarm Bursa Ucaret odasmm 
tekliflerine uygun olmad1g1 gorilldil
gilnden aradaki aynhklan telif ic;in 
diln istanbul Ticaret odas1 sanayi ~u
bcsinde alakalllar ~agmlarak mesele 
tekrar gozden ge~irilmi~tir. Bu i~tima· 
da uzun milnaka~alar neticeslnde bazi 
esasla~ ilzelinde mutab1k kalmrm~, 
fak .t Istanbul fabrikatorleri Bursa U
caret odasmm bir k1s1m dileklerine uy 
mayan noktai nazarlarmda israr et
mi~lerdir. Bu hususta yeni bir rapor 
hazirlanacak ve yakmda fabrikaWr
lerin i~tirakile son bir toplant1 yap1-
l~r .ik mescle bir karara baglanacak. 
vekalete bildirilecektir. 

OndOlasyon yalntz elektrikle 
yap1lacak 

Son zamanlarda ondill§.syon llleti ts
tanbulda ve Anadoluda salgm halinl 
alm1~tir. Bir~ok perilkarlarm elektrik
ten b~ka tilrlil tilrlil ilA~Iarla da on
diil§.syon yaptiklan ve bu y~den ka· 
zalarm vukua gcldlgi gorillmil~tiir. 
. Slhhat i~in muZlr olan ila~Iarm istl
mali ve elektriktcn gayri herhangi bir 
ild~Ia ondillasyon yap1Imas1 s1hhiye 
miidilrlilgii tarafmdan menedilmi~Ur. 

Olimpiyatlarda 
Esad Mahmud Karakurd 

bugiin Almanyaya 
gidiyorl 

Gazetcmiz mu- · 
harirlerinden kly· 
metli arkada~1-

nuz Esad Mah
mud Karakurd 

bugiin limam
nuzdan kalkac.ak 
::>Ian Romanya 
vapurlle Alman
yaya gidiyor. 
Esad Mahmud 
Karakurd bir bu· 
~uk ay silrecek 
olan bu seyaha-

tinde biltiln merkezl Avrupayi do
la~cak ve gordilklerini giinil gil
nilne gazetemize yazacaktir. 
Arkada~1m1z ayni zamanda bu 

seyahatten bilistifade Berlin olim
piyadlarmda da bulunarak inti
balanm bildirecektir. Maruf ha

kemlelimizden Ahmed Adem de 
aynca olimpiyadlann teknik ta
raflanru yazacaktir. 

Okuyuculannnzm k1ymetll ar
kada~uru.zm yazilanru bilyiik blr 
lezzetle takib edeceklerinden ernl
nizl. 

BaJ" 

Konservatuar 
Binanzn in~as1na 

olen mimar1n 
zevcesi bakacak 
~ehzadeb~mda yapllacak konserva

tuar binasmm pldn mtisabakas1ru ka
zanan Alman mimar1 profesor Polzitin 
vetat ettigl yazilm1~tI. Profesor olii· 
miinden bir ka~ giln evvel konserva· 
tuar binas1 plAnlariru hazirladlgm1 ve 
gotilrmek iizere bulundugunu blldlr
mi~U. Fakat araya mimarm olilmii gir
mi~ ve planlarm gelmesi de gecikm* 
ti. Belediye imar m~aviri Vagnerin 
zevcesi gefi:enlerde Almanyaya gitmi~ 
Ur. Madam Vagner bu plA.nlan milte
veffa mimarm zevcesinden allp get1-
recekt1r. 

Profesor Polzlk yalruz blnanm pIA.
ruru yapm1yacak, ayni zamanda in
~ata da nezaret edecekti. Beledlye, 
pllnm tanzirninde yakmdan alakadar 
olan ve profesoriin ayni zamanda mes
lek arkada~1 olan zevcesi madam Pol
zite kocasma verllen bu nezaret i~ini 
te'Ydi etmek fikrindedir. Plilnlar gel
dikten sonra hemen miinakasa ac;1la· 
caktir. 

Orta mektepler 

Oskudar ve Suleyma
niyede de birer orta 

mektep ac1hyor 

Bu sene ~ehrimizde yeniden a~Ilacak 
orta mekteplerin bir kismmdan diin 
bahsetmi~tik. Diln yerlcrinl kaydettitl· 
miz mekteplerden b~ka Uskudarda ih
san!yede Koprillil konagmda yeniden 
ve ilaveten bir orta mcktep daha a~ll
mas1 muvaf1k gortilmi.i~ttir. Bu mek· 
tebin miidiir vekilligine eski Uskiidar 
orta mektep miidiiril Hiisnil tayin e
dilmi~tir. 

Siileymanlyede a~llacak orta mek
tep icin Bozdogan kemerinde Miinip 
p~ sokagmda bir blna bulunmu~tur. 
Bu mektebin mudiir vekilligine Kum
kap1 orta mektebi mildurii Bal1a tayln 
edilm~tir. Uskildar, Silleymaniye, Ga
lata ve Fatihte ac;1lacak olan bu yeni 
orta mekteplerdc tedrisat levaz1mlru 
ikmal ve mekteplerin ac;Ilmasm1 temln 
etmek iizere Maalif vekaleti u~ bin li
ra tahsisat gondermi~tir. 

Beykoz Kasnnda acllacak orta mek
tep icin Kasrm tarnirine b~lanm1~tir. 
Tamir bu sene tamamlan1rsa Beykoz 
mektebi bu sene a~1lacaktir. 

Belediyeye devredilecek 
tarihi binalar 

Belediyeye devredilmesi kararl~t1n
IW1 tarihi binalarm idare tarzim tayin 
etmek ilzere diln belediyede reis mu
avini Ekremin reisligi altmda blr ko
rnlsyon te~kil cdilmi~tir. Komlsyona 
hukuk ~leri rnildiiril Muhlis, muha
sebe miidfir rnuavini Nail, emlaik rnil
diirii Muhsin ile Belediye avukatlann· 
dan bazilari iftirak etrnl~lerdlr. Komta
yon gerek belediyenln elinde mevcud 
bulunan, gerek bundan sonra beledi
yeye aevredilecek olWl eml8.kin ne su
reUe idare ve muhaf aza edileceklerine 
dalr bir talimatnarne haz1rlayacaktll'. 

Sahlle 

,,,,.. isTANBUL BAYAn 

"Haydi bakahm, pa 
kapanacak ... 11 

Giin~n k1zil alevleri en kuytu 
~lere kadar sokuluyor. Ko~maca 
flamak icin erkenden sokaklnra f 
yan af acanlar bile bogucu s1cak 
tmda kim1ldanamaz hale geliyo 
evlerinc ka~1~yorlar. i~ b~mda 
~nlann cektikleri azap maltim. H 
ter dokerek k1vramyor, didiniyor 
ak~am uzeri bu ezici yorgunlugu b. 
olsun defedebilmek ic;in daircler 
evlerden sokaga f1rhyorlar. 

Keseslne gilvenenler icln me 
ket~ az, c;ok yorgunluk, gider 
dinlenme, eglenme yerleri var. Fal 
bittabi herkesin butceslnde bu 
rafa dayanacak takat yok. Gc~en 
de bu takats1zhgm c;ok ac1 blr neU 
sini gordilm. A~am ilzeri Sultan 
med parkma dogru c1ktim. G 
duziln bogucu s1cag1 yava~ yav~ 
kiliyor, tltre~en yapraklarm yelp 
leri altinda biraz nefes alabilmek i 
~olugunu, ~ocugunu alan bir ~ok 
leler parklara ko~u~uyorlar. Buyil 
dinleniyorlar, miniminiler ihk gol 
lerde ko~u~yorlar, oyna~1yorlar. 

T1kl1m tikhm dolu tramvaylar, o 
mobiller eglence meraklilarm1 sa 
soguk blrah bah1relere ta~1rken bu 
daki zavalhlar da ~u bir ka~ kane 
iistilnde hi~ olmazsa doya doya ne 
almaga ~a1I~1yorlar. 

Fakat ne yaz1k ld doya doya ne 
almak ¢yle dursun yol yorgtmlukl 
nm almaga bile vaklt bularnadll 
Saat yediye dogru sagdan soldan d• 
dilk sesleri duyuldu. As1k suratll pu 
bekcileri diidiiklerini ilflcyerek par 
larda oturanlan kovalamaga b~h 
dllar. 

- cHaydi bakallm, park kapan 
Biran i~inde her taraf bo~aldI. 

niminl yavrucuklar golgelikte ya 
kalan oyunlanru tozlu caddelcr 
tramvaylar, otomobiller arasmda i. 
mamlamak i~in k~u~urlarken par 
kapllarma kocaman kilitler as1ldI. 
~imdi d~ilniiyorum. Parah bah~ 

lerde eglence henilz b~Iad1g1 ~u s 
rada umumi parktan kogularak zor 
evlerlne tik1lan bu zavalhlann kab 
hatleri nedir? .. Halkm hava alm 
dinlenmek gibl en milbrem ihtiya 
karf1lamak Icin belediye otede berid 
rniltemadiyen yenl parklar a~maga 
ll~1rken burada daha saat yedide e 
deposu gibi kap1larma kilit asllan 
bahc;elerden kimler ve nezarnan isU 
fade edecek? .. icinde esasen sabah 
kadar elektrik yanan bu bahc;elere b 
ka~ bekc;i konularak geceleri hi~ ol 
mazsa saat dokuza hatta ona kad 
halkm oturmasma, dinlenmcsine mil 
saade etmckte ne mahzur var acaba? 

C.R. 
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Bahkesir mOddeiumumi 
muavinli~i 

Istanbul sckizinci lhtisas mahkem 
istintak hAkimi bay Hakkl ~ilkrti Ta
limcio~Iu lhtisas mahkemelrinin lAgn 
ilzerine Bahkeslr miiddeiumumi mu 
avinligme tayin edilmif ve yeni mem 
rlyetine b~lamak uzere diln Ba11ke
sire gitmi~tir. ---
Galatasaray izcilerinden 30 

ki~I Almanyaya gitti 
Galatasaray lisesi izcilerinden mU. 

rekep 30 ki~illk bir kafile Berlin ollm
piyadlarmda bulunmak ilzere bugiln 
Alrnanyaya hareket e~Ur. 

Talebelerirnlz ollmpiyacllardan son
ra blr muddet Viyana ve Peftede de 
larak maari! miiesseseierini gezecet. 
lerdir. Heyete Galatasaray liseinden 
il~ muallim refakat etmektedlr. 

... Hem atalar sozildilr: cKaz gelen 
yerden tavuk esirgenmez> derlerl.. 

. . . MeselA. bir propaganda bro~iiril 
yap1lacak degil mi? .. Bro~ilre ~ehrin 
ale!Ade manzaralanru ucuzca ve ale
J.Ade basmaktansa ..• 

.. . En fevkalade manzaralanm 
bOyle en !evkaldde blr ~ekllde bas1p 
yaymahd1rl .. <;iinkii seyyah bu bro
filrlere baklp da gelecekl •• 

B. A. - O halde bro~ilrlere rniim
kiin oldu~u kadar alelade resimler 
basmah ki seyyal1lar ~hre gelmce 
fevkellde gorsilnlerl .. 
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Cihangirdekl aile faciasr 

Samuel Levi annesini 
zorla bamama sokmu§ 

• 

Annesinin zehirlenip : olmesini isterken 
kendisi de ham1z1 karbondan zehirlendi 

Cihangirde Klll~ All mahallestnde 
ttUekci soka.gmda :ihsan apartunam
mn 2 numarah dairestnde oturan Ga
Jata Osmanh bankas1 muhasebe .p!fi 

muavinlerinden Samuel Levi ile ana
Sl ~terin banyo dairesinde olii ola
rak bulunduklanm diin tafsilAtile yaz
~tlk. Bu feel hldise etrafmda ad
llye tahkikata devam ediyor. Alchg1-
nuz malfunata nazaran bu aile facia
Slllln i~ yi.izii ~dur: 

Samuel Levi bir miiddettenberi an
nesile beraber bu dairede oturmakta 
ldi. Samuel 40 y~mda, anas1 madam 
&ter 60 y~mdachr. Samuel Levi ih
tiyar annesini cok sevmekle beraber 
son zamanlarda kendisi bir lazla se
't!~ ve bu izdivaca razi olmachgi icin 
annesile aralan ~llml~t1r. Slk slk si
nir buhranlan geciren Samuel Levi 
bu qk macerasmm arzu ettigi ~ekilde 
neticelenmemesi yiiziinden biisbiitUn 
tendini kaybederek ihtiyar anasim ol
d\inneyi kararl~~tir. 
~gm ~bu karan verdikten son

ra bundan dart giin evvel annesine his
aettirmeden gece apartimanm banyo 
dairt'sine ~ ve tq d~emeler u
aerinde uc yere mangal komi.iril yiga
rak bunlan tu~turduktan sonra ban
JO dairesinin kaplSlill slklca kapayip 
ciJmu~tir. 

Komtirler birka~ saat yandiktan son
ra Samuel Levi kap1dan ba~lnl uzat
Dlll? ve banyo dairesinin karbon ga
lile iyice doldugunu anlaymca saba
ha kar~1 annestnin odasma git~ ve 
tadim banyo dairesine gotilrmek iste
rui~tir. Zaten bir miiddetenberi oglu
nun buhran icinde oldugunu bilen ma
dam Ester bu defa Samuelin telA.~h va
zt~ etinden biisbiltiin ~iiphelenerek 

bllnyo dalresine gitmek istememi~ ve 
yatagmdan kalkma~tir. Samuel Le
vi anaslnl kanchramaymca i~i zorla hal
letmege karar vermi~ ve kadm.I kar
yoladan kucaklayip kaldmm~tir. 

Samuel karyoladan bir de yasbk al
Chktan sonra anasim s1lri.ikleye sfuiik
leye banyo dairesine sokm u~tur. Ka
dmcag1z komtir kokusunu duyunca ba
flll8. gelecek felAketi anl~, oglunun 
elinden kurtulup ka~mak istemi~tir. 
Bu vaziyet kar~ismda Samuel anas1ru 

ancak baylltmak suretile banyo daire
slnt: kapayabilecegtne kaanat getirmi~ 
ve odadan gellrken alchgi yastig1 kadl
mn suratma kapayarak agZllll, bur
nunu t1kam1~ ve nihayet kadm da ba
~tir. Fakat bu ~lerle ugra~irken 
bir taraftan da annesile beraber kar
bon gazrm teneffils eden Samuel Levi 
farkma varmadan kendisi de zehir
lenmi~tir. Kadm bay11Ip d~tUkten son
ra Samuel Levi de teneffiis ettigi zehir
den b~ donerek anas1mn yaruna 
d~ti~ttir. Bu suretle anasile beraber 
Samuel Levi de zehirlenip olmi.i~ler

dir. 

i& Vaka mahallinde yap1lan tedkikatta 
madam Esterin karyolasmm ye1inden 
fazlaca oynamI~ ve yatagm karma ka
~k oldugu gorillmii$tiir. Bundan ve 
daha bir~ok izlerden Samuel ile anne
sinin yatakta bir mtiddet bogu~tuklari 
ve kachm zorla kucaklayip ~1kardlg1 
anl~Ilmaktadlr. Banyo dairesinde ise 
yakll~ ii~ yigm komiir ve bir de 
yastik bulunmu~tur. Madam Ester yer
de yan iistil yatmakta idi. Burnu da 
bir tazyik neticesinde ezil~ vaziyette
dir. Yarunda duran yastigin i.izerinde 
de madam ~terin bumundan has1l 
olan bir ~ukurluk vardlr. Bunlarda 
Samuel Levinin bu yastlkla anasmm 
agzm1 ve burnunu kapay1p bayilttig1-
m gootermektedir. 

Adliye doktoru tarafmdan cesedler 
muayene edildigl zaman ikisinin de ko
mtirden zehirlenerek oldi.ikleri anla~1l
~t1r. Buda gosteriyor ki, Samuel Le
vinin tazyiki esnasmda madam Ester 
olmeyip ba~ ve bilahare komilrtin 
zehlrile olm~tilr. Cesedlerin ikisi de 
morga kalchrllm1~tir. Morg henuz ra
porunu vermemi~tir. Tahkikat devam 
ediyor. 

Kamyondan du~erek yaraland1 
Necdet ad.mda biri diin ~ofor Meh

medin kamyonuna binerek kamyonda
ld yUklerin -0.Zerine c;1km1~t1r. Kamyon 
Tozkoparan caddesinden gec;erken Nec
det muvazenesini kaybedcrek kamyon
dan di.i.\lm~, ba~mdan tehlikeli suret
te yaral~tir. Necdet hastaneye 
kaldlrll~, kaa.zda kimsenin suc;u ol
madlg1 anl~1lrm~br. 

slJ~~~A MontrO zaf ~rin~~Il evvel VB ~onra 
~.&l\T .&KK.&LB 
Tiirk~e sozlii muazzam ve heyecanJ1 hadisat filmi... Her Tiirkiin iftiharla 

gorece~i film ..• Aynca Avrupadan yeni getirilen TOCCAR HORN: Yeni_~~PY':_ 

Oikkat: "Montro zaf erinden evvel ve sonra <;anakkale,, filmini gostermek isti
yen sinema miidiirlerinin lpekfilm'e telgrafla miiracaat etmeleri rica olunur. 

BULMACAMIZ 
l 

Soldan saga: 
I 

1 - Az p~~ yumurta (7) Alfabe- 3 
de bir hart (2) 

2 - Avuc ic;i (3) Bir yem111 (4) .. • 
3 - Sutten c;lkan (6) ooz rengl ·cs>: 1 
4 - Klzumzin kocas1 (5) Bqma "" 

8 9 10 

cB> koyarsamz ilk rakkam olur (2) . 
6 

5 - Sakal kesme (4) Par~a (5) · ~ 1 

6 - Budala ( 4) t-+--+--
"I - Riimu'.z (3) Yadetmek (5) 
8 - Altm (3) Temiz (4) 9 " ......... -9 - Klr!lllZl (2) Para dolab1 (4)' 10 

10 - Klimes hayvanlarmdan kaba- _iiiiolm_..._.._.....,_ 
ran (5) Hisse (3) 

Yukardan a~fl: 

1 - Tenis aleti (5) Anlatmak (4) 
2 - Avu~ i~i (3) Avruparun pr-

11 (6) 

3 - Zarann aksi (5) Haya (2) 
4 - Ate~ tutan alet (4) 
5 - Haile (4) Sozde kalan (5) 
6 - incenin aksi (5) 
"I - Sual (2) Topuz (6) 
8 - Nota (2) ArabistanlI (4) 
9 - Seccade (5) Uzun degil (4) 

10 - Akaretler (6) Oasyan (8), 
~ bulmacanm halli 

GEQEN BULMACANIN BAJ.I.I 

Soldan saga: 1 - Kiiul - Tam , 2 - As
ker, 3 - Kolayllk, 4 - Uvey - As - Mi, 
5 - Raket - Azil, 6 - Etabli, 7 - 11 - Kim
ya, 8 - ilim - Saat, 9 - Ta - in, 10 - Anir
ma - ilm. 

Yukardan •ii= 1 - Kiiktirt - ita, 
2 - Ova - ilan, 3 - Lekell, 4 Ayet - Mor, 
5 - Ay - Tak, 6 - Asla - Bis, 7 - Klsal
mak, 8 - Tek - Ziya, 9 • Ar - Mi - Atik, 
10 - Kilo - Na. 

Maslak cinayeti 
Karar vermek icin 

muhakeme talik edildi 
f'. Galata postahanesi veznedan Htise
yin Hiisntiyil Maslak yolunda Oldtir
mekten su~lu Abdullah ve Yunusla bu 
cinayette alakas1 gorillen Mtikafat a
dlndaki kadmm muhakemelerine diin 
agrr ceza mahkemesinde bakllm~tir. 
Bundan evvel maktul Htiseyin Hiisnii
ntin karde~i doktor Zeki ifadesinde ci
nayetin ertesi gtinu Yunusla Abdul
lah Kadlkoyi.inde bir ahc;1 diikkamnda 
yemek yedikten sonra tela.~11, tela.~h 

konu~arak «Urkilbe gidiyoruz.» diye 
91ktiklarm1 ve bu tela~lI kon~madan 
o zaman tahkikat1 yapan eski polis 
ikinci ~be mlidi.ir muavini Sabrinin 
malt1matI oldugunu soyledigi cihetle 
mahkeme evvelce ~ahid olarak dinle
nen Sabrinin tekrar mahkemeye 9a
gmlarak kendisindcn bu hususun so
rulmasma karar ver~ti. 

Di.inkti celsede Sabri mahkemeye 
gelmi~ ve yeniden verdigi ifadede: 

- Ben boylc bir ~ey duymachm. Ab
dullah o zaman ifadcsinde vakay1 mil
teakip Yunusla konu~arak ertesi gi.in 
Haydarp~ada birle~meyi kararla~tir
dlklanm ve ertesi gtin de Kadlkoyiinde 
bir dtikkanda rak1 i~tiklerini soylemi~
ti. Bundan fazla bir $ey bilmiyorum .. 
demi~tir. Mahlrnme kararuu vermek 
uzere muhakemeyi ba~ka gtine b1rak
mi~tir. 

T okatta ~ocuk bah~esi 
Tokat 29 - Tokat <;ocuk esirgeme 

kurnmu 9ocuklar ii;in bir bah<;e yap
rm~tir. 

mt1111111111111u11111111111111111111111u1111111111111111111111uu11111111111111u111-

Nobetc;i eczaneler 

' 
Bu ak§am nobet~i eczaneler §unlardll': 

~illli: As1m, Taksim: Kiirk<;iyan, Fi-
ruzagada Ertugrul, Kalyoncukullukta 

Zafiropulos, Beyoglu: istiklal caddesin-
de Galatasaray, Tune1de Matkovi!<, Ga

lata: Oki;;umusa caddesinde Y eniyol, 
Fmd1klida Mustafa Nail, Kas1mpa§a: 
Mi.ieyyed, Haskoy: Aseo, Eminoni.i: Ye
mi~te Bensason, Heybeliada: Tomadis, 
Biiyi.ikada: Halk, Bakukoy: Merkez, Sa-

nyer: Nuri, Tarabya, Yenikoy, Emirgan 
ve Rumelihisarmdaki eczaneler, Aksa
ray: Z. Nuri. Be§ikta~: Receb, Oskiidar: 
Omer Kenan, Kad1koy: Merkez, Moda
da Faik 1skerider, Fener: Emilyadi, Sa
matya: T eofilos, $ehremini: Naz1m, Ka
ragiimriik: Arif, Alemdar: Ubeyd, Kii-
1ti.ikpazar: Hikmet Cerni!, $ehzadeba§1: 
lsmail hakk1. Beyaz1d: S1tk1. 

Te~ekkur 
Sevgili annemiz Haticc Asgarinin ve

fatJ dolay1sile tahriren ve ~ifahen beya
m taziyet ve cenaze merasimine i§tirak 
etmek suretile kederlerimizi payla§an 
zevat1 muhteremeye bilhassa arzt te~ek
kiir eyleriz. 

KEMAL - RizA - 1FFET 

\1111.a...-. .......... T AKSiM bah\;esinde 
Bu ak§am 21,45 te 

DENIZ HA VASI 

yakmda: Babahk 
75,50,30 me~rubatla 

beraber 
Pazartesi kad1koy 

Sureyya bahc;esinde 
BAY - BAYAN 
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I BORSA! 
Istanbul 30 Temmuz 1936 
,(AK~AM KAPANI~ F1ATLER1) 

Esham ve TahvtlA& 

1st. dahlll 96,50 If B. Hamiline 9,9:) 
Kuponsuz 1933 • Miles.sis 85,-
latlkrazi 96,- T. C. Merkez 
Onitilrk I 21,50,- Banku1 72,50 

• ll 19,95,- Anadolu hfsse 25,50 
• III 20,30,- Telefon 8,SO 

MQmesail I 46,80 Terkos 12,~0 
• n 45,10 Cimento 10,so 
• III lttibat detfr. 8,60 

It Bankw 9,90 Sark • 0,70 

,(Para (Qek flatlerl). 

Paris 12,03,50 Prat 
Londra 631,- Berlfn 
Nev York 79,45,- Madrft 
Milano 10,06,38 Belifad 
Atlna 84, 10,94 Zlotf 

19,19,50 

1,97,36 
5,83,86 

34,68,92 
4,22,13 Cenevn 2,43,25 

Brilkael 4,70,80 Penro 4,31,63 
Aiuterdam 1, 16,90 BUkref 107 ,55,25 
Sofya 63,35,93 Moskova 24,90,40 

Meclis dun topland1 lspanyada vaziyet 
(Bai tarah birmci sahifede) 

l\fontreuxde alman muvaffakiyetli ne· 
ticeJer siirekli alk1~larla takdir ve hil· 
kumetin takip ettigi siyaset tasvib 
edildi. 

Bu arada Mcclis biit~e enci.imeni ile 
milli mtidafaa ve hariciye enci.imen
lerinden miirekkep muhtelit enctimen 
toplamm~tir. 

Hasan Saka (Trabzon) un riyase
tinde toplanan muhtelit enci.imen Bo
gazlar rejimi hakkmda Montreuxde 
20 Temmuz 1936 da imza edilen mu
kavelenamenin tasdikine dair kanun 
layihasm1 miizakere etmi!?tir. !Ayiha
nm esbab1 mucibesinde ~ cfunle var
d.Ir: 

«Aana vaatnm en miihim topraklan 
iizerinde gayri askerligi kaldirarak her 
noktadan T iirkiyenin hakimiyetini ta
mamliyan ve beynelmilel siyasette mev
kiini bir kat daha yiikselten ve milli 
miidaafamiz bakimmdan kudretmizi 
arttiran bu mukavele encii.menimiz ta
rafindan ittifakla ve takdir ve rukran
la kabul olunmu$ ve tasdikini muta
zammin kanun layihasi aynen tasvip 
olunmu$tur.» 

Muhtelit cncfunen bu layihayi mtis
tacelen mlizakeresi ricasile heyeti u
mumiyeye sevketmi~tir. 

67 milyon lirahk taahhud 
Ankara 30 (Telefonla) - Dugi.in 

toplanan butce enctimeni 25 milyon 
780 bin lirahk fevkalade tahsisat ve
rilmesi hakkmdaki 3037 numaral1 ka
nuna ek olarak hazirlanan yeni ka
nun Ia.yihas1m mi.izakere etmi~ ve mu
zakere s1rasmda Maliye vekili Fuad 
AgralI izahat vermi~tir. Yeni layiha 
Milli mildafaa vekaleti kara klsmi 
biit\!esi ile askcri fabrikalar biiti;elerin
de agilacak hususi faslllara dal1a 5 mil
yon lira tahsisat verilmesi maksadile 
haznlanm1~t1r. 

Fevkaltlde membalardan temin edil
dikqe yeniden ar;ilacak hususi faszllara 
tahsisat kaydedilecek olan bu be$ mil
yon liranm 3 milyon lirasi icra vekil
leri heyeti kararile askeri levazzm, tec-

hizatz harbiye ve tahkimat masrafi ola
T<A.k kara biitqesine, 1 milyon 200 bin 
lirasi top ve cephane sipar~i igin kara 
butr;esine 100 bin lirasi cephanelikler 
in$asi iqin gene kara biitqesine, 700 
bin lirasi da askeri f abrikalar biitqe
lerinde yeniden aqzlacak hususi f asil
lara aynlmaktadzr. 

Biit\!c cnciimeni bu layihayi da ay
nen kabul eedrek mi.istacelen mtizake
resi teklifile hcycti umumiyeye sev
ketti. 

Bugiin toplanan biitc;e enciimeni
nin kabul etti~i kanun projeleri ara
smda memleket miidafaasmm istilzam 
ettirdigi fevkalade ihtiyac;Ian talmin 
ic;in senelik tediye mikdan 3,5 milyon 
liray1 gec;mcmek ve tamam1 1946 mali 
senesi nihayetine kadar Odenmek iizere 
67 milyon lirahk taahhiide gfri~ilmesi 
ic;in 2980 unmarah kanuna ek olan 
proje de vard1r. 

Bugi.in but~c enci.imeninde rilsumu 
s1hhiye kanununa eklenen maddelere 
aid kanun layihas1 da gori.i~illerek ka
bul edilmi~tir. 

Sahil s1hhiye idaresinin ifa ettlgi 
hizmet mukab\li olmak uzere alm
makta olan slhhiye riisumu evvelce 
bir kanunla tesbit edllmi~, fakat Bo
gazlardan transit olarak ge~en gemiler 
i~in bu resimler 2810 numarah kanun
la yiizde 25 nisbetinde tenzil8.ta tabi 
tutulmu~tu. Yeni Montreux mukave
lesi lle bu kanun arasmda taarruz 
husule geldiginden riisumu Slhhiye 
kanununun birinci maddesine cBo
g~ardan transit olarak ge~ecek ge
milerin istanbul limanmda yalruz za
ruri ihtiya~lanru temin veya acente
leri lie temas etmek tizere talimatna
melrindeki hiikiimlere uygun olarak 
klsa bir zaman kalmalan bu gemlle
rin transit slfat1ru bozmaz» f1kras1 
eklenmi~tir. 

Yeni layihaya ilft.ve edilen digerbir° 
fikra ile 6 ay i~inde gittigi istikamet
ten avdet etmek tizere Bogazlardan 

\ 
transit suretile ikinci de!a ge~en ge-
milerden de aynca slhhat resmt alm
miyacaktir. Bil~e enciimeni bu IAyi· 
hayi aynen kabul et~tir. 

Hariciye enciimenine bugtin sevke
dilen Suriyell Til.rklere ve Tilrldyede 
Suriyelilere aid olan emlAk hakkmda
ld kanunla derp~ edilen mtlddetin 11 
temmuz 936 dan ltibaren 3 ay daha u
zatllmasma da1r olan kanun rn.yihasi 

degi,ti 
(Ba, tara!1 birinci sahifede) 

~iddetli mi.isademeler olmu~ ve bir~ok 
kirnseler olmii~ttir. 
BALEAR KU1\1ANDANI lIUKUl\IETE 

SADIK 
Barselon 30 (A.A.) - Balear ada

lan askeri kurnandam, Barselon htikO..· 
meti reisi Companyse bir mektup ya
zarak kendisine sadlk bulundugunu 
bildirmi~tir. 

U~ KARARNAME 
Madrid 30 (A.A.) - Gaceta Madrid 

ft~ karamame metni ne~retmek:tedir. 
Bu kararnameler 9unlardlr: 

1 - Harbiye bakaru, asilere kar~ 

askeri harekatm icra edildigl mmta
kalan charp mmtakasl> ilan edebilir. 

2 - Endiistriyel kredi bankas1, hti
kfunetin resmen mtidahalede bulun
dugu i~c;i yevmiyelerinin verilmesi ic;in 
endiistri mtidahale komitesine 250 bin 
pe~etal1k bir kredi ac;acaktir. 

3 - ~imendifer idaresi yiiksek me
mul'lanndan 15 ki9i azledilmi~tir. 

ASiLER SEFiR TAYiN EDiYORLAB 
Mexico 30 (A.A.) - ispanya sefa

reti mtiste~an B. Ramon de Pujadas, 
general Cambanellasdan bir telgraf 
almi~tir. General, mumaileyhi ispan
yol k1yamcilannm Mexico sefirliligln& 
tayin etmektedir. Mi.iste~, bu tayini 
kabul etmi9 ve hemen hariciye neza
retine git~tir. Fakat ~imdiki ispan
ya biiyilk el~i B. Ordaz, Meksika hti
kfunetine bir nota vererek me~ru ve 
kanuni ispanya hiikfunetinin B. Ra
mon de Pujadazi azletmi~ oldugunu 
bildirmi~tir. 

Berlin 30 (A.A.) - ispanya bi.iyiik 
elr;isi B. Albramonte Cortijo ile ate~e
militer yarbay Martinez ve sefaret ikin
ci Ratibi B. de Vargas Machuca istifa 
etmi~lerdir. 

iSPANYA NEZDiNDE BiR Tm~EBBUS 
Londra 30 (A.A.) - ingiltcrc, Fran

sa ve italya hUkumetleri Tancada de
mirlemi~ olan ispanyol harp gemileri 
hakkmdaki miizakerelerine devam et
mektedirler. Tancay1 iissi.ilharekat o
Iar .1.k kullanmamasm1 rica i~in ispan~ 
ya htikumeti nezdinde bir tc~ebbtiste 
bultmulmu~tur. 

BiR FRA:NSIZ lUEBUSUNU~ 
TELGRAFI 

Berlin 30 (A.A.) - B. Vaillant Co
uturier, Havas ajansma a~ag1daki 

telgraf1 gondermi~tir: 
Ispanyadaki miicadele, yalmz bir is

panyol t;arp1~mas1 degildir. fa~ist kuv4 

vetlerle cumhuriyetci kuvvetler ara
smda yay1lmakta olan beynelmilel 
bir milcadeledir. Halkc11ar cephesl 
mensupla11, hayranhga ~ayan bir ce
saret gostcriyorlar. 

ASiLERiN MUV.AFFAKiYETSiZLiGt 
Bayonne 30 (A.A.) - Huduttan hii• 

kUmet i~in mi.isait haberler gelmek
tedir. Navar asileri Saint Sebastien'i 
cevirmejc ve Guipuzcoa vilayetine gi
den yollan kesmek i~in Saint Sebas
tien asilerine gi.ivenmckte ildilcr. Hal• 
buki, Saint Sebastien asileri teslim 
olmu~ardlr. Asner i~in btiyUk bir mu
vaffaklyetsizlik te~kil eden bu hadi
seden sonra asiler, Ayarzun arkalan· 
na cekilmi~ler ve iki giindenberi el
lerinde bulundurduklan yollan terk
etmi~lerdir. 

31 Temmuz Cuma 
latanbul - 16 Senfonik musiki (plak). 

19 Haberler, 19, 15 Muhtelif plaklar, 20 
Halk musikisi (plak). 20,30 Stiidyo or• 
kestralan, 21.30 Son haberler, Saat 22 
den sonra Anadolu ajansmm gazetelere 
mahsus havadis servisi verilecektir. 
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da gori.i~iilerek kabul edilmil?tir. 
Bu layihalar yarm (bugiin) heyeti 

umumiyeye sevkedilecek ve miizakera. 
si yap1lacaktir. 

Mecllsin yannki toplantismda ha· 
riciye vekill miihim beyanatta bulu
nacaktir. Bariciye vekilimiz 'bu beya
natmda Bogazlar mukavelesini izah 
edecek ve umumi siyasl vaziyete de 
temas edecektir. _ , 

Bu arada diter alakadar devletler 
tarafmdan mefsuhiyeti ilAn edilen Ak· 
denlz paktmdan bahsedilecek ve Ak· 
denizde muhafaza edilen bir tarafh 
teminatm nihayet buldug-u resmen be
yan ve iliin edilecektir. 

Meclis fevkalade toplatisma yann 
jbugiin) alqiam nihayet verecektir. · 



31 Tcnlmu 1938 

YA DOGRU OLSA YDll 
<Anadolu gazetelcrlnden birinde bir telerin vazifesi de bu degil mi?. Ha-

hnvadis ~lktu bu havadisc gore, Fm- ber alacaklar, chaber aldtkt diye ya-
dik Pman yaylfismda gezen uyuz kO- zacaklar. Bu haberle alakadar makam, 
peklerden biri uc gilndenbcri kuduz lar varsa harekete ge~ecek veya o ha
al6.imi gastererek gelcne g~ene saldtr- berin icabettirdigi tedbirlerl nlncak, 
maktaymi~. Mehmed isminde l>irini de yahud da haber as1ls1zd1r diyecek. Fa-
lrulagindan ismni~~· kat hi~ blr zaman cbizim memurlan 

Bu havadisi veren Anadolu gazctesl bo~u bo9una yordunuz, diye dava a~-
YaZISllll chaber almn11~t1r» soziyle bi- rn1yacak. Haberi yazmak gazetenin i~l, 
titjyor. hele boyle kuduz filan gibi vakalan 

Boyle bir haber aldigmt soyllyen ga- derhal yazmak Hi.zun. Boyle blr haber 
zeteye ertesi giinti ~ehrin en bilyiik a,. gclir, gazete, cger dogru mu dcgil ml 
mirl ta.rafmdan ~oyle bir tezkere gon- diye tahkikata gi~e vakit ge~er ve 

eger hakikaten dogruysa tahkikat 
~~= kud y'ilziinden kaybedecegi zamanla uz 

c21 Temmuz 936 gilnlii ve 1058 sa- kopcge yardim etmi~ olur. 
y1ll ntishan1zda balisedilen Fmdlk P1- Anadolu gazetesi de bunu dii~iiniip 
nanndaki kuduz vak'aslllll1 olmadlg-t- derl1al haberi yaznu~. Arna anl~1lan 
m ve hilaf1 hakikat ne~riyat ile yayl! haber dogru degtlmi~ . .Ala. Fakat ya 
halkm1 endi~eye dfi9firen ve alakadar dogru olsaydl!.. ,Ya kuduz hftdlsesi 
mcmurlan lmduz taharrlsine sevkeden dogru oldugu halde gazete bunu ha
yazidan dolay1 Vilayetgc gazete hak- ber allp ctahkikatiru yapmadrm, ya
kmda d6.va n~1ld1guu bilditirim. _ hud yapamam ellmde imkanlarun 

Kcyfiyetln gazetenizin ayni siltu- yok! > di ye yazmaktan vaz gegseydi. 
nunda dercini rlca ederlm.» Gazeteler hakkmda davft ~1llrken 

Ne buyrulur?. gazetenin hi~ olrnazsa istihbarat balu-
B.:r gazete filfulca yerde ~oyle bir mmdan oyruyabileccgi role mum ol-

vaka olmu~ di ye haber almi~. Bunu da mrunagi dil~iinrnck lftznnl. 
ya~. Zaten bir l~:lk1ma gore gaze- Orhan Selim 
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SAKAL l.\IODASI 
Fransada son zamanlara kadar re

va~taydl. Bilhassa gen~ler sakal bira
klrlardl, bugilnse bllhassa gen~er ar
bk sakal b1raknuyorlar. 

Fransaya bu sakal rnodasm1 k1m 
yayd1 bilir misiniz? 1 inci Fransuva. 
Bir kavgada yaralanch ve yarasmm 
izini saklarnak igin sakal koyuvercli, 
ondan sonra sakal rnodasi aldl yfuiidu. 

SEYYAll ~APKA 
Bir posta rncmuru var, bu posta 

memurunun da hayatta bir tek illkil
sil var: Dcvrialem scyahatine ~1kmak, 
diinyayi dola$ffink. Gelgelelim adam
cagizm paras1 yok. Nihayet ~apkast
na bir devrffilem seyahati yaptirrnaga 
karar vcriyor. ~apkasmt paket yap1yor, 
uzerine yiizlerce adres Sirallyor, pos
taya veriyor. 

Seyyah ~apka g~en hafta, Graf Zep
llnle Meksikn, Peru, Arjantini dolo.~p 
Frankfurta gelcli. 

BEYAZIN GOLGESi VURURSA 
Londrada Mysore rnihracesi var. Bu 

Mihrace dilnyamn en zengin ve en rnU
taasip adamlanndan biridir. Hizmet
~lleri, ~aklar1, ~~llan da otele yer
le~tiler. Mihraceye yalnlz kendi adam
lan hizmet ediyor ve yerneklerinl o
telin rnutfagmda kencli ah~1lan pi~irl
yor. 

Ancak Hintlilerde bir itikat vardlr: 
Ylyecekleri yemcge beyaz renkli insan
lann golgesi vurursa - gilnkil beyaz 
renkli insanlar Hint dinine inanmaz
lar - o yemekleri yemek caiz deglldir. 

Mihracenin ahgllan, pi~irdikleri ye
mcklerc, otel miistahdeminlerinin gol
gesi vurdugunu gormil~ler. Eyvahl .. 
millrace act kalacak!. .. Dil~iinmfi~er, 
ta~mm1~lar ve kilc;ilk mutfaklardan bl· 
rini kiralrum~Inr. O mutfaga ancak 
kendilcti giriyorlar yemeklere yaban
c1 golge vurdurmadan rahat rahat 
pi~riyorlar. 

DEH~ETI.t BiR ELEKTR1K 
l\IAKiNESt 

1937 de Pariste bilyiik bir sergi act1-
lacak. Bu sergide te~ir cdilmek iize
re Fransiz alimleri bugilne kadar m.Js
li goriilmemi~ muazzam bir elektrlk 
lllakincsl ha.zirl1yorlar. Bu makineden 
3 metre uzunlugunda k1vilcimlar fl!i
klracak ve maklneden 5 milyon volt
luk elcktruc istihsal edilecek. 

Bu btiyiik makinenln yiiksekligi on 
be.5 metre olacaktll'. 

SAKAT iMAL EDiYORUZ 
ispanyada kor, topal, golak dilencl 

pck ~oktur. Siz ~mdi: 
- Tabii, diyeceksiniz, yilz senede 

yiiz kerc ihtilAI gc~iren bir mcmlekette 
clbette sakatlar ~ok olur. 

i~in ig yilzii l>Oyle degil. Madridde 
blr rnarnngoz oymac1 yakalandl.. Bu 
adam, bir ayagi veya bir kolu kay:l{ila 
bilkiip baglamak suretie saglamalan 
topal ve golak, gaz kapagmm i«t}.ne yu
m wia kabugu koyarak kor yap1yor-
m~!... . 

YAKLA~MA,YAKARIM! 

Evvelki ay, Frans1zlarm dev gemlsl 
Normandinin iizerinde u~an bir tay
yare kapnkland1, gcminin bumuna 
dil~il. 

Bu hafta da, dort gazeteciyi hava
land1ran bir tayyare ingilizlerln dev 
gemisi Kralii;e Mariye yakl~, reslm 
abrlarken tayyarenin kanadma blr 
dalga ~arptI, tayyare kapaklandl ... 
Anla~Ian bu iki bilyilk gem! tayya

relerden ho~lannuyor ... 

ti~ENl\IBYEN SAYSIN! 

c;ocuklugumuzda bir masal varch: 
c:Fesliyanc1 klzl> masah. Bu ~ok gilzel 
bir ktzm1~. ko~u klza a~k olm~. 
Her sabnh sorarm1~: 

- Fesliyanci lnzi, !esliyanc1 klZl, 
f esliyanmda yaprak ka~? .. 

Klz gilH.imserml~: 
- Sen ki okum~ yazmi~m. g~kte 

y1ld1z ka~? .. 
Bugiln a~agi yukan gokte ka~ yll

d1z oldugunu biliyoruz. Faknt fesliya
nm yapraklnmu sayanlar da var. 
Dir Macar ~enmemi~ orta boy blr 
erkek clbisesini dikmek ictin 74.392 1~
ne batmldlg-Im ve bu ignelerden 
36,000 inin cl ile babrild1g-Im say
mi~ ... Aferin! .. 

PARA ~OK OLUnSA 

Bir Amerikal1 Bukingam sarayi ci
vannda bilyilk bir ko~k kiraladl, k~
kiln bilyfrk bir de havuzu var. Bu zat 
miikellef bir eglence tertip ediyor. Da
vetlilerl Londranm, daha dogrusu in
gil terenin' rnilmtaz ~ahsiyetJerl. Bu et
lenceler il(in 16,000 ~~e eviyan suyu is
marlandtgm1 haber alanlar hayretle 
sorm~Iar: 

- Davetlileriniz ~ok mu susayacak-
lar? 

- Hayir, demi~, kral liltfen gelirse, 
llavuzun suyunu tazeliyecegiml. .. 

\.~ ,. ·.. \ . .. ' ,,, . :~ . . : . . 
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Gazct~mizdc ne~rcdilccek rcsm.i ilitnlnr i!,lin yegane merci «Resm2 tiinlar 
ll'ilrk Limited ~irkcti» dir. ~irketin mcrkezi Ankara caddcsinde ICahrnmnn-
2ttde hnmnm iis_:iincii kntuhr. Telcfon numaraSI 20960 d1r. iffinlnnn bu tarikle 
tonderilmesi rica olunur. 

Muallimler 
gard1m sandigi 

Bir heyet talimatnameyi 
tedkik ediyor 

Mnallimler ile aileleri arasmdaki 0-
lfun vaklannda madcll yardl.mda bu
lunn1ak tlzere Maatif miidiirlilgilnun 
te~ebbilsu ile bir (Olilm yardlm sandl
g1) te~kil edildigini yazm~t1k. Sandl
ga aid talimatnarne her mektebe gon
derllrni~ ve muallimlerin rnutalealan 
sorulmu~u. Talimatnamenin bazi 
maddeleri etrafmda yp.p1lan itirazlar 
diln Maarif rnildiirlilgiinde toplanan 
bir heyet tarafmdan tedkik e~tir. 
Bu heyet, Kad1koy orta mektep mtidU· 
rii Fcridun, Eyiip orta mektep miidil
ril Celal Mahir, Kandilli orta. mektep 
miidilril Cerna!, rnilf etti~ Tevfik, Emin
on ti Maarifmeumru Arif, Be~ik~ Ma· 
arif mcmuru Recep, istanblil k1z orta 
rnckt.ep mlidilr rnuavini Tahirden mU
rekl{eptir. 

Hf'yet bir haftn zarfmda bu tedkika
tl ikmal ile talimatnamede lfizim ge
len ta.dilftti yapcaktir. Bir hafta sonra 
sand1ga i~tirak edecek mualllmlcrden 
milrekkep bir toplanti yaplla~k ve bir 
idare heyeti segilecektir. Bu aydan iti
bnren her muallim ile her rnaarif me
murwmn maa~mdan umumiyetle ya
nm~nr lirn kesilecektir. Bundan b~ka 
her fililm vukuunda da sancllk azast 
yirml b~ ln1ru~ vcrecektir. Bu topla
nan paralrla bir muallimin ve yahud 
ailesinin cenazesi kalkacak, ailesine 
yard1m yapilacaktir. 

Pamuk ipligi 
i§i hallediligor 
Kayseri ve Bak1rkoy 

fabrikalar1 iplik ~karacak 
Pamuk ipligi c1karan bazi fabrlka

larin, corap ve trikotaj sanaylcilerine 
liizumlu olan 12 numarah jpligi yap
mamalan yi.iziinden b~ gosteren buh
ran htikfunetimizin silo tedbirlerile or
tadan kalkmak ilzeredir. Ankaradan 
gelen malfunata gore istanbul piyasa
~mdaki pamuk ipligi buhram 1ktisad 
vckAlctinin ehcmmiyetle nazan dik
katini celbetmif; ve esash surette ted
kik edilmi~tir. 

Vekalet, 23 haziran 936 tarihll res
ml gazetede ~ikan kararla fiatleri tes
bit ctmi~ti. Bir k1snn fabrlkalar 12 nu
marall iplik i~ln tayin eclilen haddl ka
fi gormiyerek bu numaranm imalin
den istinkaf etmi~lerdir. 

Halbuki vekaletin tayin ettigi fiat
ler lyice tedkike miisteniddir. Her hnl
de alAkall f abrikalara normal bir kft.r 
ten.in edecek mahiyettedir. Bu itibar
la, iplik fabrikatorlerinin iddialan ka
tiyen varid goriilmemektedir. 

Mevs1ik bir membadan ogrendiglmi
ze gl.lre, Sfuner bankm Kayseri ve Ba
klrkoy f abrikalan bugfinlerde piyasa
run muhta~ oldugu muhtelif numara
laraa iplikleri imal edecekler ve sab~ 
~.aracaklard1r. Binaenaleyh buhra
nm zail olacagma muhakkak nazari
le bakllabillr. Baz1 fabrikalarm, hilkO.
meUn tayln ettigi hacllerden !azla fi
ate sati~ yapabilmek 11tin cl altmdan 
gizli i~ gorerek mutavassitlar kullan
chgi iktisad vckfiletinin dikkatine lli~
mi~tlr. Bu harekct gayri kanuni oldu
gundan ~iddctli takibat yapllacaktir. 

Esasen sanayie bah~edilen himayeyi 
sulistimal vaziyetleli hadis olunca hil
kfunetin clinde giimrilk resmini ten
zil cderek haricten iplik ithaline imkan 
Vf'~mek gibi .miih.im :ve milessir bir sa- · 
lAhiyet de vardlr. iktisad vekAieti ica
lJmda bu salAhiyeti kullanacaktir. 

VekAiet, blrcok ~ikAyetleri mucip o
Ian ~iirlik coraplar rneseleslle de e
hemmiyetli Surette m~ul olmaktadlr. 
Qoraplann kaliteleri tesbit edilerek bo
zuk mal ~lkarllmasmm onilne ge¢1e
cegi temin ediliyor. Bir kisun milesse
selerln rekabet yilziinden §<>rap ima
llnde kan~ 1plik kullandl.klan ve nok
san iplikle mal i~edikleri meydana ~
kanlm~tir. Boyle zararll hareketlere 
imkAn birakmamak rn.znnchr. 

Istanbul eglencelerinln 
a~1h~ resmi 

Bebek sergisi ile 40 giin 40 gece eg
lencelerlnin acllma resmi a agustos 
tarlhine raslayan cumartesi giinti saat 
11 de Taksim bah~eslnde val! ve bele
diye reisi Muhiddln 'U'stiindag tara-
tmdan yapllacaktir.. \ 

Izmir mektuplar1 
•• 
Uziim rekoltesi hem 
bol, hem ·~ok nefis 

Bu sene Almanya ve lngiltereye 
miihim ihracat yap1lacagi anla11l1y 

lzmirdcki baglardan birrinde bir iiziim sergisi 

izm.ar, 29 (~m) - Bag mmtaka- 1936 rekoltesi 'ilzlim rnahsulli u 
lannda 'ilzilmler tamamen kemale rinden sat~lara devam edilmektc 
gel~tir. Sergiler, kurutulmakta olan Bazi alflkadarlann Tiirklyece fiat 
iizilinlerle doludur. Havn.lax iyi devam rin tesbiti dolayisile ~mdilik bir 
etmcktedlr. Boyle giderse agust.os haf- rece ~ekingen davranmak niyetin 
tasmda miistahsilin ilk partide elde olduklan habcr verilmektedir. Y 
edecegi lruru :Cizfimler, izmlr plyasa- i·ekolte iizerinden satI~lann mikta: 
smda sa~a arzolunacaktir. Bu sene hakkmda birbirinden ayn tahmin 
ilzlim plyasasuun g~en senelerden yapilmaktachr. Fakat tahminle 
daha erken a~Ilmas1 istenmektedir. bilyiik blr klsm1 1936 iiziirnlerl ilzeri 
Bunun blr ~ok noktalardan faydah den aktolunan rnukavelelerin olduk 
olacagi anl~!.lm1~tir. Onun i~ piya- ldilllyetll sayilncak miktarlan ihti 
sanm erken a~tlmasma kimse miima- eyledfklerl rnerkezlndedir. Son haf 
naat etmiyecektlr. lar i&fnde fiat bakmnndan dikka 

Eylill aymda teslim ~artlle satllm1~ deger bir va.ziyet, Tiirkiyece tesplt e 
Olan ilziimler milnasebetile taahhiit- len fiatlerin tekmil 'ilziim tiple1" 
lere giri~en 1zmirdek.l ilzilm ihracat- te~il edllm~ olmamaSidU'. ~oyle 
c1~ar1, taahhiltlerini biran evvel yer1ne bilyUk taneli 'iizilmlerin fiati tesplt e 
getirmek ve sevkiynt yapmak icin ha- mi~ iken, kucuk -tanelilerln fiati se 
zirhklanru bitirmek iizereclirler. incir best b1rakllm1~r. AHlkadarlann k 
ve iizilm imalfithancleri temizletilmi~. naatma gore bu suretle fiat bakn1: 
badanalanm1~, pencefeleiinc incc tel- dan bazi ka9amaklar yap1lmaya 
ler ge~ir1lmi~tir. Bu imalathanelerde vcri~li bir kap1 ac1k b1rak1lm1~1r. Y 
temizlige azami ~ekilde 1iayet cdile- kii~tik taneli tiplerln fiatlerlnin geli 
ccktir. gtizcl tesbiti dogrudan dogruya ul 
Ge~en seneki uzi.lm rekoltesi 555,000 kadarlara birakllmakla bilyilk tanel 

cuval olm~tu. Bu seneki rekolte lerin yertne kii~uk taneli ilzumleri 
580,000 ~uval tahmin edilmektedir. daha ~ok istenmesi tesvik olunmus 
Nefaset itibatile bu seneki iiziimlerin Bu itibarln kfi~uk t~eli kuru uz~ 
!;Ok ilstiln olacagi anlB.{)ilmaktactn·. lerin fiatleri meselesinin dt alfikada 

Piyasada yaptigim tahkikata gore Turk makamlannca tetkild tavsi: ey 
~imdiye kadar yapilan Alivre (vadc.li) ~yan gori.ilmektedir. 
iizilm sa~annm miktan bir milyon Rapor haftas1 icinde 7-11 nmr t:..r 
yiiz bin kutudur. Bir kutu on dort iizfimler yiiz kilo itibarile sif Hambu 
kilo olduguna. gore eylill ve ~iniev- olmak iizere 13-20 Tiirk liras1 aras1 .. 
vel aylannda tcslim ~artile YBJ>llan va- fiaUerle satilmI~tlr. Bu sat1~lar, ey 
dell sati~lar 17,000 ton tutmaktadir. A- lill ve birinci te~rin teslimi o?artil 

gust.:>s aymda daha rnilhim partiler i~in yap1lmaktadlr. incir sipar~leri yilkl · 
sipari~ler bekleniyor. Bu miktar, ge- ve iyl fiatlerle yapilmaktadir. 
9en scnekine nazaran yandan daha 
azdlr. Ge~en sene bu truihteki vadell 
sati~ miktan 8,000,000 kutu idi. Fiat
ler iyidif ve !zmir 1.Liru meyva ihra
cntc1lar birligi.nin tesblt et~ oldugu 
fiatlerden yapllm1~tir. Bu f1atler yl.iz 
kilo ba~ma sif Hamburg 7'numaradan 
11 numarayn kadar 20-13 Tl.irk lirasi 
arasmdad1r. 

Bu sene, Almanya Ile ingilt.ereye 
yapllacak ilzilm ihracatmm mul.im 
bir yekiin tutacagi ¢mcliden anl~ll
maktadlr. Son senelerde Ingilterc ile 
Tilrkiye ticari rniinasebatmm gittikce 
inki~f etmekte olmas1 Tilrkiye tizfun
leri i~in bir avantaj telakkl ediliyor. 
Avustralya ilzfunlerinin bu sene az 
olmas1 da ayrica lehimizc bJ.r sebcptir. 
~imdiki vaziyete gore, bu sene iiziim 
piyasasmdan cnd~e i9fn hi~ bir se
bep yoktur. Yeter ki, ilk piyasa acil
d1g-t zaman ihracatc1lar fiatleri dii
~tirmege kalkl~asmlar. Buna mani 
olmak i~ln de iizilm lrurumu ve tiirko
fls ¢mdlden tedbir almakla mesgul-
diirler. · 

BERLIN TICARET ODASININ 
RAPORU 

Berlin TUrk ticaret odas1, Almanya 
piyasalanndaki ilztim ve inclr piya
sasi hakkmda rniihim bir rapor hazir
lrum~trr. Bu rapora gore gecen sencki 
i.tzilm malisuliinden Almanyada mev
cut stoklann sat1~1 i«t}.n !iatlerde az 
tenzila.t yapllnu~tir. Bunun sebebl, ya
la.nda yeni sene mahsuliiniin piyasa
ya gelecegtdir. 

Yakalanan ka~ak e~ya 
sat1lam1yacak 

Di)anbckfr (~am) - Gilmrilkle 
umum mildurlugunden buraya gele 
bir i~'arda, yeni bir emrin vtirudun 
kadar, zapteclilen ka~ak e~yalann sa
blmamasi b ldir11mi tir. Hududa ya
km vilayetlerde kactak c~yalarm satll
rnas1 mahzurlu gorulmfi9tur. Bunla
rm gnrp vilayetlerinde ve yahut da
ha bn~ miinasib bir mmtakada sa
tilmam muhtemeldir. 

lzmirden Canakkale ve lstan
bula bir seyahat tertip ediliyor 

izmir 29 (Ak~) - izmlr asker 
mutckaidleri cemiyeti tarafmdan c;a
nakkale ve istanbula bir seyahat ter
tibine karar verilml~tir. Vapur teminl 
l~in ~ebbtisle.re glri~ilmi~tir. Seyyah
lar, Qanakkaleye giderek oradaki Abi
delerl ve harp meydanlanm ziyaret 
cdecek, abidelere ~elenkler koyacak
lnr, sonra istanbula ge~eccklerdir. 

Aydm ovasmda yagmurlarm 
zararlan 

Izmir, (Ak~m) - Son hafta i!tinde 
istanbulda oldugu gibi Aydm hava
lisinde de yagan ~iddetll yagmurlar, 
mtihim zara.rlara sebebiyet ver~tir. 
Bilhassa Aydm ovasma yagan yag
murlar, baz1 rnahsullere zarar vermlir 
tir. Balta kOyiinde Kdrosman oglu 30 
y~mda Ahmed, uzerine dil.9cn ylldl
nm y\iziinden blmii~tiir. 



Sabife b 

Oda iGinde mahsul yeti1tiriliyorl 
lngilterede yapllan tecrUbeler 9ok 

muvaffak1yetli neticeler verdi 
tngilterede Hos· 

tings ve Doshwood 
•dmda iki ziraat 
JntitehaSSlSl ta,r.. 
Jasiz ve toprakstz 

· 1:>larak ev ve oda. 
l~inde mahsul ye
ti~irmek ~areslni 
bulm~lardtr. bi 
mutehassts k~
lerini ingiltere zi
raat nezaretine bil
Oirmi~lerdir. Ne
zaret tecrilbeler 
yaptlnml? ve diin
ya ziraatinde bir 
i.nkllab yapacak 
olan bu ke~fi tak
dirle kar~a~

tir. 
~imdi ingilte

renin ziraat mer
kezlerinden yirmi 
noktada toprak
s1z ve tarlasiz 
mahsul yet~tir

mek usuliinti. koy
lillere gostermek 
1c,;in istasyonlar 
a~llacaktll'. 

ingiltere ziraat 
nezareti bu k~i 
c,;ok ehemmiyetle 
takib ediyor. Qtin
kii ingilterede er-
zak yalmz halkm . . d t• tiril· mahsul"" ht lif .nh .. 1 d • ti 
b

. . 
1 

. Oda J~m e ye 1~ en un mu e 6 .u .... er e vaz1ye rr ia~ mese es1 
degil ayru zamanda memleketin en j hayvan yemi olan arpa ve mlSlr ev 
nazik mtidafaa meselesidir. Ingiltere- ve oda i~inde topraks1z yeti~tirilmek-
deki kirk milyon niifusun dortte iic,;il tedir. 
hari~ten getirilen erzak ile ya~amak- Bu iki miltehass1s mlSlr mahsu-
tadlr. Hal.km siittinil ve etini temin lti.nti senede bir defa degil on giinde 
eden Slgrrlarm ve diger hayvanlann bir deta yeti~tirmektedir. Ml.sir mah-
yeminin biiyiik bir losnn hari<;ten ge- suli.ini.i yeti~tiren yer tarla degildir. 
tirilmektedir. Bir odamn bir tarafmda dogramac1-

Bir harp zamarunda ingiliz donan- ya yaptmlan on gozlii bir dolaptrr. 
mas1 z~afa ugray1p ta deni.z yollan Her goztin altma bir tepsi yerle~tiril-
kapand1g1 zaman ingilterede halkm mi~tir. Her gozi.in iizerinde de siizge~U 
bi.iyiik bir losnurun ve hayvanlann birer ki.i~i.ik hazine vardlr. Bu hazine-
kAmilen a<;hktan olmesi muhakkak- lerde topragm biitiln evsafm1 haiz 
t1r. maddeler kimyevi ve may1 bir halde 

Umu:ni harbin sonlannda ingilte- bulunduru1maktad1r. Bir muslugu <;e-
reyi abloka eden Alman tahtelbahir- virrnekle hazine yirmi dort saatte bir 
leri bir iki ay d.aha muhasereyi de- defa tepsi tizerine yazmur yagdlrmak-
vam ett~ olsalardl ingiltere ~ tadlr. En alt gOzlerden birine tohum 
b.ktan Almanyamn bi.itiin sulh ~art- serpilmekte, iizerine kimyevt yagmur 
larllll kabUl edecekti. yagdlnlmaktadlr. 

O zaman b~ekil bulunan Mister Ertesi gti.nii nus1r tohumlan tomur-
Loyd Core son ne~rolunan hat1ratm- caklanmaktadlr. 0 zaman bu tepsi 
d.a bu ac1 vaziyeti biitiin <;1plakllgile ikinci goze nakledilmekte, birinci goze 
anlatm.1~trr. tekrar tohum konulmaktadlr. iki.nci 

TOPRAKSIZ ZiRAAT gozdeki tomurcaklanan tohumlar ikin-
Gelecek bir harbte ingilterenin ~- ci giln filiz vermektedir. O zaman tep-

bktan teslim olmak vaziyetine d~- si daha yuka.n goze nakledile-
mesine mani olacak yeni ke~if bilttin cektir. Gozden goze nakledilen tepsi 
fngiliz efkan umumiyesini yalondan onuncu gti.nu en yukan gozde b~ak 
alakadar etmektedir. iki !ngiliz mii- vererek tam yeti~mi~ bir hale gelmek-
tehassISmm ke~fetti~i usul sayesinde tedir. Son tepsideki mahsill onuncu 

OLliNCEYE KA DARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Hi~ oyle soylemeyin, herkes be
geniyor sizi Adada! .. Biitiin gen~ ar
kad~lanm, bilhassa saglanmzm ren
gine bayihyorlar! .. 

- Neler soyluyorsun sen? 
- Hi9, dogrusunu soyliiyorum. 
- Beni Adada kim tamr? 
- Herkes tamyor, herkes begeni-

yor sizll.. 
- Begenme degildir o klz1m, ac1-

madir! .. Onun ismine ac1ma derler 
anllyor musun? Beni o <;aplon, kiigi.i
ciik bul~lannla, hi~ teselli etmege 
ugra~ma yavruml .. Sa<;lan beyaz 
olanlar begenilmez. sadece hurmet 
edilirl.. 

- iyi ama sevilmiyen ve begenilmi
yenlere hiirmet edilir mi? .. Neronun 
da sac;Ian beyazdl. 

- Sen ne giizel konu9uyorsun, ne 
zeki cevablar buluyorsun! .. Avukat
hkta muvaffak olacagma ~imdiden 
lnanmaga bal\lhyorum. 

- Te~ekkiir ederim, hakklmda gii
r;el. fikirler edinmege ba~ladlg1mz 

~in ben de seviniyorum. 

Tefrika No : 28 ---~ 
- Seviniyor musun? 
- Tabii; yarmki hocarrun ~mdiden 

bana cesaret verici sozler soylemesi 
elbette bir talebeyi sevindirirl.. 

- Arna sakm bundan bir iltimas 
payi ~Ikarma ha! .. 

- Ben gah9masm1 bilirim beyeten
di, siz miisterih olun! .. 

- Aferin! .. 
- Ben size ~ocukluktan b1ktlm di-

yorum, siz hala. bana bir <;ocuk naza
rile baklyorsunuz! .. 

- Peki peki, danlma klzim! .. Kabul 
ediyorum, artlk ~ocuk degilsin !. . 

- Te~ekkiir ederim! .. 
- Arna dur! .. Hem ~ocuk degilim 

diyorsun, hem de on be~ ya~nda bir 
k1z gibi k1sa pantalon, gogsii a<;lk bir 
bluz, c;1plak ayaklarla bisiklete bini
yor, ne bileyim ben ~eli.k <;omak oynu
yorsun, bunun i.kisini nasll telit ede
cegiz! .. 

- Ben c;elik c;omak oynarmyorum ... 
- Bisiklete biniyorsun ama! .. 
- Bislklete biiyilkler de binlyor ... 

....._ - Ya bu loyafetin? 

gtinu toplanmakta ve hayvanlara yem 
olarak verilmektedir. Devridaim iize
re on gilnde miitamadiyen rmsir mah
sulti yeti~mektedir. 

Toplanan mahsill taze oldugundan 
hayvam kuru otlara ve n11s1ra naza
ran daha ziyade besliyor. Qti.nkti kuru 
otta vitamin azd1r. Taze mISirda ise 
vitamin ~ok boldur. 
~u kadar var ki oda iginde yeti~en 

mahsulden tohum almam1yor. To
hum almak i~in mutlaka tarlaya ek
mege ihtiyac; vardrr. Maahaza mah
sulti yeti9tirmek i~in tarlaya ihtiya<( 
yoktur. Bir doniim tarla kadar bir 
odadaki gozler, 1760 doniim tarlada 
yeti9tirilen mahsul kadar has1lat ver
mektedir. Bu usw. saycsinde koylii
nti.n hayvan yemi yeti9tirmek i~in 

tarlaya ve top raga ih tiyac1 pek az bir 
hadde bulunacakbr. 

SUT VE ET UCUZLIYACAK 

H~an yemi yeti~tirmege mahsus 
yeni usul gayet idarelidir. Bu usiil sa
yesinde stitiin maliyet klymeti yi.izde 
yirmi azalmaktadlr. S1gmn fiati bir 
ingiliz liras1 ucuzlamaktadlr. Bu us ill 
sayesinde ingilterede slit ve et fiatleri 
d~ecek ve halkln mai9eti kolayla~a
cakt1r. 

ingilterede odada mahsill yeti~tir
mek usultinti.n ke~fedilmesi yalmz bu 
memlekette degil, belki biltiln ingiliz 
imparatorlugunda ve diinyada derin 
alaka uyandl~tir. ingiltereye m1-
s1r ve hayvan yemi gonderen Kanada 
ve A vusturalya gibi dominyonlar ve Ar
jantin gibi biiyiik zirai miistahsil 
memleketler yeni ke9if sayesinde in
giltereye nus1r ve diger zirai ihracatm 
azalacagmdan endi9e ediyorlar. 

Diyanbekir elektrik tesisat1 
Diyanbekir (Akl?am) - Elektrik 

tesisatmm kabulilnii yapmak tizere 
naf1a vekaleti tarafmdan gonderilen 
elektrik ba~ miihendisi Hilseyin Er

giider elektrik muhendisi Hamdi ile 
beraber di.in ~ehrimize gelml$tir. Ayn
ca belediye tarafmdan miihendis mek
tebi profesorlerinden miihendis Biir
haneddin de davet edilmi~tir. Burha· 
neddin gelir gelmez elektrik kabul 
muamelesine ba~lanacak ve kabulii 
muteaklb derhal ~ep.re c~reyan ve1ile
cektir. 

Adanada yeni mahsul iane 
pamugu piyasaya geldi 
Adana (Ak$am) - Bugiln 35 kilo 

yeni mahsill iane pamugu borsaya ge
tirilerek tilccarlanIDlZl.Il i~tirakile bil
miizayede beher kilosu 260 kuru~tan 
satilrru~trr. Bunun 50 kurul?tan bil
hesap tutan pamuk sahibine, mute
baki 210 kuru9 ta Himayietfal cemi
yetine verilecektir. 

- Klyafetimi ~ok mu gocuk~a bu
luyorsunuz? 

- Oyle degil mi? Dag1mk sa~lar, 
iizeri dti9ilp kalkmaktan yara bere 
i<;inde kalmi~ c,;1plak ayaklar ... Kollar 
a~1k, gogils peri9an!.. Bu halinle tam 
ele avuca s1gmiyan ha~a11, kil~iik bir 
mektepli k1zsm!.. 

Birdenbire esmer yanaklannm iis
tti.ne kunuzi bir renk yayihyor... ivi 
kahve renkli gozleri dumanlamve1i
yor .. sesi titriyor ... 

- Bunu bana ~mdiye kadar kimse 
soylememi~ti. Demek pek a~1k sa~1k 
buluyorsunuz klyafetimi? 

- Hayirl .. Klyafetini tenkid etmek 
maksadile s0ylemedim. Yal.mz madem
ki bilyiimek istiyorsun, ilk nazarda 
ag1r b~ll, yeti~mi~ bir klz manzaras1 
gastermen 1Az1m degil mi? 

- Peki; bundan sonra bOyle gez
mem! .. 

- Aferin klzim, senin ne uysal, ne 
uslu bir tabiatin var. ttpkl klz karde
~ime benziyorsun! .. 

- Sizin kiz karde~iniz var nu?. 
- Var ya! .. 
- Giizel mi? 
-Bilmem? 
- Size benziyor mu? 
- Qok benzetiyorlarl.. 
- Demek giizel bir loz!.. 
- Bak, bak neler de soyliiyor ... 

in.san hocasile bOyle konu~ mu? 

Izmir panay1rz 
hazzrlzklarz 

Kiiltiirpark1n yar1s1 
§imdiden meydana ~1kti 

izmir, {Alq;am) - Arsmlusal izmir 
panaymrun ac,;11.masma bir ay kal~
tir. Panaymn a~1lacag1 Killtiirparkta 
geceli gilndilzlii ~all9llmaktadlr. Bu 
seneki faaliyet sayesinde Killtilrpar
km yans1 ikmal edilmi~tir. 360,000 
metre murabbahk bir sahay1 kaplayan 
Kill ti.irparkm, bir sene gibi kISa bir 
zamanda yansmm ikmal edilmesi mti
him bir muvaffaklyettir. 

Pavyonlar tamamen yaptinlnnl?trr. 
30 bin liraya ihale edilen panayir ga
zinosunun in~aati bitmek ilzeredir. 
Her taraf tarhlarla c,;ok giizel bir ~e
kilde si.islenmil?tir. Biittin Ktiltilrpar
km font borularla su tesisati ikmal 
edilmi~tir. Yollarm in~asma ba~lan
m1l?tlr. Gilltilrpark civarmdaki bulvar
meydan ve yollarm in~as1 c;ok milhim 
bir paraya miitevakk1ftir. Onun ic;in 
bu sene, bu yol ve meydanlarla bul
vann hepsinin dfu,enmesi mfunkti.n ol
rmyacak, as1l liizumlu olanlar yaptin
lacaktir. Panay1r zamanma yeti~tiril
mek ic;in bir kis1m amele, geceleri de 
<;al1~tmlacaktrr. 

Panayir yerindeki yollar asfalt yap· 
tmlacak, bir klSlm yollara c;akll ta~ 
do9enecektir. Killturparkln muhtelif 
yerlerinde alti kap1s1 vardlr. Bu kap1-
larm in~aat1 30,000 liraya ihale edil
mi~tir. 

Bu seneki panay1ra Sovyet Rusya, 
Yunanistan, Yugoslavya, Macaristan, 
MlSlr ve iran hiikfunetleri resmen i~
tirak edeceklerini bildirm4Jlerdir. 
Panayir milnasebetile ic; ve dI~ memle
ketlerde biitiin kara ve deniz vas1ta
larmda miihim tenzilat kabul edil
mi9tir. Panayin gormek igin izmire 
gelecek olanlara naf1a vekaleti ve dev
let demiryollan buytik kolayllklar gos
terecektir. 

A vusturyadan gelecek olan bir Sirk 
ktunpanyas1, panayirda elde edecegi 
tahmin edilen 200,000 lira has1lat mu
kabilinde hah satm alarak Avustur
yaya donecektir. Halik opereti ve istan
bul ~ehir tiyatrosunun operet trupu, 
panayir esnasmda izmire gelecek, pa
nayir yerinde operet temsilleri vere
ceklerdir. 

Panayirdan izmilin elde ettigi. ik
tisac:li kalkmma ve f aydalanmarun, 
bu sene g~en seneninkinden daha 
geni~ mikyasta olacagi anla~llmak
tad1r. 

Izmir ticaret ve zahire 
borsasmda se~im 

izmir (Ak~am) - izmir ticaret ve 
zahire borsasmda yeni idare heyeti 
se~imi yap1lrm~, idare heyetine tiic
cardan H1fzi Menemenli, Mazhar iz
miroglu, Kazim Klrkagai;ll oglu, Ha
lim Alanyall, Mustafa Qomezoglu, 
i?iikril cevahirci ve Siami oglu Ziya 
sec;ilmi~lerdir. idare heyeti, bugiln
lerde reis se~imini yapacaktir. Yeni 
idare heyetine muvaffakiyet dileriz. 

- Siz benim daha hocam degilsi-
niz ki! .. 

- Olsun!.. 
- Ka<; y~mda? 
- Senden be~ sene bilyilk!.. 
- Ne renkte? 
- Agabeysinin renginde! .. 
- Demek esrner? .. 
- Esmer! .. Benim kadar esmer! .. 

Kapkara bir ~ey! .. 
- Esmer rengi sevmiyorsunuz gali-

ba? 
- Neden? 
- Oyle anhyorum! 
- Bilakisl .. Klz karde~imi beyaz ol-

sayd1 belki bu kadar sevmezdim. 
- Qok mu seviyorsunuz onu? 
- Canundan ~ok severim. 
- Ne iyi, ne bahtiyar bir klz karde-

¢niz var!.. 
- Ni~in? .. Klz karde~imi sevmem, 

onu neden bahtiyar etsin! .. 
- Tabii, sizin gibi bir adam tara

fmdan sevilmek, gen~ bir klz i~in bah
tiyarhk degil midir? 

- Neler soyliiyorsun!.. Agzma ate~ 
koyacagun senin... insan hocasile 
bOyle konu~maz demedim mi sana de
ntin! .. 

- Ben k1z karde~iz ic;in soyliiyo
rum. 

- Kimin i~in olursa olsun!.. 
- Fena bir ~ey soylemedim ki klzi-

yorsunuz, herkesin agzmda dola~an 
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KADIN KO~ESI 

(;ocuk elbisesi 

Mavi krep satem.ten biittin plise c;o
cuk elbisesi. Beline ge~irilen pembe 
kadife kurdele oniinde baglanmakta
d1r. ~apkas1 da ayni mavi ipekliden
dir. 
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Digarzbekir 
• p1yasas1 

Bir aya kadar faaliyet 
ba~hyacakhr 

Diyar1bekir (Ak~am) - Borsada 
bugdaym kilosu 3,50 - 4, arpa 1,75 -
2,50 kuru~tur. Sadeyag kilosu 57,50 -
59,75 kuru~ uzerinden sattlmaktadir. 
Bugday ve arpa tizerine sahil vilayet
lerimizden ahc1 gelmedigi gibi Ziraat 
bankas1 da heniiz bugday milbayaa
sma ba~lamam1~t1r. Bu sene bugday
dan ziyade arpa iizerine all9 ver~ ve 
sevkiyat olmas1 ihtimali kuvvetlidir. 
Sade yagm kilosu istanbulda 68 ve 
70 kuru~ oldugundan burada hararet
li ahc1 varsa da masrafm fazla olma
s1 netice itibarile zarar tevlid ettigin
den tticcarlar yaglan burada depo 
ederek mtinasib piyasa zamamm bek
lemektedirler. Yeni mahsul piyasada 
bir aydanberi <;ok giizel revac bul
makta ve istekli bir surette ahmp sa
tilmaktadir. 

Zahire pazan her giln dolup bo~at
maktadlr. Un fabrikalanndan birisl 
tatili faaliyet ettiginden ~imdi Pirin<;
c;i zadelere ait bir tek un fabrikas1 fa
aliyette bulunmaktadrr. Bu piyasa 
durgunlugu bir ay kadar daha devam 
edecek, bundan sonra civar vilaye~ 

tilccarlan gelip mal almaga ba~liya· 
caklard1r. Borsada diger mevadda 
hentiz faaliyet yoktur. Buda yalonda 
bal?liyacaktir. 

bir hakikati tekrar ediyorum. 
- Ne herkes beni tamyor burada, 

ne de herkesin • agzmda dola~an bir 
hakikat var! .. Bilttin bunlan o senin 
c;aplonllklann icad ediyor! .. 

- Hig te degil! .. Dogrusunu soylil
yorum ben! .. Ke~ki benim de sizin gi
bi bir agabeyim olsaydi... Ne kadar 
iftihar ederdim ... 

- Yamhyorsun k1zim, yamhyor
sun, nesile iftihar edilir boyle bir aga
beyin ! .. Bilmiyorsun da onun ic;in soy
liiyorsun, sen bir de git k1z kardel?ime 
sor beni! .. Bak nas1I ac1 ac1 ~ikayet 
edecek sana! .. 

- Yalan soyliiyorsunuz, sizden kinr 
se 9ikayet etmez! .. 

- Nasll etmez! .. Ben i;ok hir<;m bir 
adamim! .. Fena bir agabeyim ben! .• 
Mesell\ klz karde~im senin ya~mda 
iken ne bisiklete binebildi, ne istedigl 
adamla dans etti, ne balolara gitti, ne 
de yapayalmz ~am aga<;lanrun ara
smda dola~ti! .. Zavall1 hi~, hie; blr f.?e'1, 
yapamadl, yalmz c;ah~ti ve evde kal ... 
dl! .. 

- Beni ne act ac1 lurpaladlgrmZl 
biliyor musunuz? 

- Bilakis sen c,;ok iyi bir k1zSin, se-i 

ninle konu~tukc;a insan, asil, temlf 
ytirekli bir klzm kar~1smda oldugun" 
daha iyi anllyor ... Nigin lurpallyayin' 
senil .• Bilfiltis iizmek istemem! .. 

.. (Arkast var~ 
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Mistinguett film ~eviriyor 
Altm1~1n1 gec;tiQi halde elan 

genc;liQini kaybet_r:niyer) .artist 
Me~hur FranSiz artisti Mistinguett 

yeniden filim ~evirmege b~lami~br. 
Artistin ~evirmekte oldugu filmin ach 
Rigo I bochedir. 

Rigolbochenin mevzuu klsaca ~u
dur: Frans1z rniistemlekelerinden bl
rinde bir kadm bir cinayet i~liyor ve 
ka~1yor. izini belli etmemek i~in mft
tcmadiyen seyahnt ediyor, bir ~ok ~ 
hirlcr dola~1yor. Nihayet Fransaya ge
lerek Parlstc ba~ka bir namla y~
maga ba~hyor ve burada da bir ~ok 
maceralar ge~iriyor. 

M1stinguett bu kadm roliinil yap
maktad1r. Muhtelif yerlerd':) Ye bilhas
sa Pariste varyetelerde ~ah~tigi i~ln 

filimde milzik hol sahneleri de gorii
lecektir. Mistinguett bir ka~ ~rk1 da 
80yliyecektir. 

Filmin senaryosunda vaka 1855 se
nesinde ge~iyordu. Artist o zamarun 
~enberli, bol elbiselerini giymek iste
medigi i~in vaka bugiine uydurulmu~
tur. Binaenaleyh Mistinguett ~imdikl 
k1yafetile filimde goriilecektir. 

Mfstinguettin yeniden filim eevlr
rncge ba~lamas1 bir k1s1m meraklllan 
niemnun etmi~tir. Fakat bir kls1m 
h -;Ik ta bu haberi hi~ iyi kar~1lanuf
lard1r. Bunlar diyorlar ki: 

«Filim artisti gene olmabchr. Ame
rikada on sene filim ~eviren art1k ih
tiyarlam1~ say1larak bir kenara abbr, 
her giln yeni istidadlar ararur. Halbu
ki biz, bir zamanlar filim ~eviren, son
ra tekaild olan artistleri tekrar ii;J ba
~ma ~agmyoruz.> 

Filhakika Mistinguett bundan 30 
sene evvel bir ~ok filirnler ~evirmi~ti. 
F'akat umumi harptenberi sinema ile 
allkaslm kesmift1. Artist bugiln alt
m1~m1 ge~mlftlr. Bu vaziyette fken 
yeniden filim ~evirmete bqlanwn 
hakikaten bilytik cesarettir. Maaina
fih Mistinguetti Fransada sevenler 
~ktur. Bunun i~ln yenl fUmtnfn ral
bet garmesi thtnnali "ftnhr. 

~urasuu da &Oyliyelim ki MJstin
guett 60 YILflllda olmakla beraber vtt
CUd\in\in inceligtni ve cevvaliyet.tnl 
Jnuha!aza etmiftir. Kendisi sahnede 
ilicak klrkmda gorunilr. Bir zama.n
Ta.r diinyarun en gi1zel bacaktan sa
Yllan bacaklan elAn eak1 kuvvettnl 
Jnuhafaza etmektedir. Artist blr ~ 
Baat raksettlgt halde yorulmuyor. 

Bu miinasebetle Mistinguettin y&fl 

meeelellne dalr tuhaf llllr ftlm)'1 nak
ledeUm: Bundan OD leDe enel b1r 
meeeleden dola)'l artist Ye otiu f8h1d 
llfatue mahkemeye ~. 
1pttda oth1 BDllU)& -mlf 'ft~ 
Jlflncta oldutu IDl'Ulunca c0tuz bet> 
ceT&bml Termiftlr-

Bir mtlddet IODI'& anneslne yap so-
rulmuftur. Mlatinguett ~ tereddiit 
etmeden c0tuz dnrtb cevabuu vei
mlftlr. Bu cevab lw'fl81Dda mabkem• 
heyetl Te 41nley1cller tebeasilm etmit
ler, fakat bi9 b1r .-, 80ylememtf1er
dlr. Mabteme aptma anne, otiun-
dan bfr,.. ~ oJarak ~'•' 

llistinpett yeni filmden bir ahnede 

~ '* - atU8tler yetifUrmlft1r. BllcDmle llorls f1Cjvalye onun 
yetlfttrmeskUr. 

lllatlnguett heaabuu ~k lyl bllen 
b1r lmdm'dlJe~. JCmdtstntn 
hUSUll blr ~k lflerde aJAkw varchr. 
Kendi 9el'JD&:vestle btlyttk blr terzlha
ne de kurmUfbir. 

Mlstlnguett ba~ka bir sahnede 

SahJfe 7 

Var,ov8da mUdhi$ 
bir aile f acias1 

Bir banka mudur muavini k1skan~hk yuzunden 
kar1s1n1, kad1n1n ~arde§ini 61durdt.1 

Vaqova gazete- · - · 
Jen, Leh efkAn 
umumiyesinde ~ok 
derln blr teessilr 
ve heyecan uyan
c:hran blr alle faci-
Ulllln tafsilAt1 ile 
88hitelerfni dol
dmuyorlar. Oyle 
bfr tacia kl, daha 
dftne kadar ~k 
mesud Y&f!Yan bil
tun blr alleyi fena 
bfr tesadiittin ne
tfcesi olarak mah
Ve~lr. 

Bu mtlthJ~ faci
amn 8S1l sebebi, 
tiakan~Wrtir. Ka
nmni ~k seven 
bfr koca, hem ka
nsuu, hem karun
mn dostu addet
Uil blr adanu 01-
dUrmilf, bu arada 
bndfsi de kazaen 
pathyan bir lrur-
fUil}a Olm~tilr. !van Rfmsld ve kann l.wllmlla 

' I 

Fena blr tesadi.ifiin dogurdugu bu 
faciarun aclkh tafsilAti ~dur: 

1van Rimski nanunda heni.iz 33 ya
flllda blr gen~ Var~va bankalann
dan birlnde mudilr muavinidir. Ken
dlsi fakir ve mutevazi bir aile ~ocugu 
olmasma ragmen bin blr tilrlU mah
rumiyet ve sefaletlere katlanarak 
yilksek tahsilini bitlnrii~, sonra ban
taya kAtib mfatile girmi~ ve az bir 
amanda ~fkanhfl, zekAsl ve dil
rilstlilgtt sayeslnde, silratle yiiksele
rek bankanm mildilr muavinligtne 
tayin edilmi~tir. 

~ALl~KAN VE GUZEL BtR 
DAK.TiLO 

Bundan il~ sene evvel Rimskinin 
~ bankaya Ludmila Tomski 
nammda gen~ ve gi1ze1 bir Jaz dakti
lo mfaWe alumuftlr. Klz, ~·fkanl1-
ll. RkAm sayeslnde az blr zamanda 
lmlrlertnin dikkat nazanm \izerine 
ceJrmtf, bu ~hfkanJ1ga miiklfaten 
mQdQr muavini Rimskintn yamna kA
ttb olarak ve~. 

Rimsld kimsesiz kalnu~ti. Bu d\in
yada diklli agac1 yoktu. Annesl, baba-
11 ~ktan olmii~ti.i. Karde~lerl yoktu. 
B1r ~ok defalar, bo~ kalchp zaman
lar, Slcak bir aile yuvas1 i~inde tada
cati saadeti tahayyill ederdi. Rimski, 
evlenmek ve tahayyill ettlgt saadete 
ta~ i~in mil.said bir f1rsat kol
lac:h. Ludmllayt gordugu ilk gilnden
beri, bu gen~ ve g\izel klzm, bekledi-
11 saadete kendisini kav~turmak ih
tlmalini zihninden g~irmi~ti. 

Fakat bu i~te acele etmek isteml
yordu. Evvel emirde Ludmilanm ma
ztsini ogrenmek istiyordu. Onun 
1~1n gen~ klza hissettirmeden gizlice 
tahkikat yaptmll. Yaptlg1 tahkikat, 
gen~ daktilonun ~ok namuslu bir k1z 
oldugunu, annesile ku~ilk k1z karde
ffni ge~indirmek i~in nisbt bir sef al et 
f~de yqamasma ragmen ahlak ve 
fttetine leke surdilrmedigini meydana 
~rch. Banka idaresinin gen~ k1zi 
hizmetine almazdan evvel hakkmda 
yaptigi tahkikat da, bunu teyid edi
yordu. 

1ZD1VAC TEKL1Ft 

turdugu saadete kavu~aSi i~in gizu
ce sevdigt gen~ klzm muvafakat etme-
11 lAzlmch. Ludmilanm lzdivac tekli
f1nl reddetmesl ihtimalinl aklmdan 
~lrdik~e, kendisini hafakanlar bo
luyordu, bundan dolayichr ki, gen~ 
Ja.za blr tilrlil a~1Imaga, derdini dok
mete cesaret edemiyordu. 

Bereket versin, banka memurlan
nm tertlb ettiklerl blr genzlntl, ban
k& mudilr muavininin lmdadma yc
tiftl. Bu gezlntide Rimski, gen~ kJ.zi 
blr kenara ~ekerek evlenmeleripi tek
Ul ettl. 

Ludmila, dU~Unecegini, bir ka~ gun 
sonra cevab verecegini soyledi. Ara
dan bir ka~ giin ge~tikten sonra gen~ 
klz, tekli~l kabul ettiginl banka 
mildilr muavlnine, hicabmdan gmle-

rinl yere dikerek sCSyledigi zaman, se
vincinden gaz ~nm zaptedemedi. 

DtiGUN VE MESUD GtiNLER 

Bu hadiseden bir ay sonra dilgiin
leri yapllnu~. iki gen~ te mevud saa
dete kavu~u~larch. Rimski, zevcesl
nin kendisine gOsterdigi ihtimamlm 
gordillt~e, saadetinden kabma mganu
yordu. Bu hal blr ka~ ay silrdil. Rims
kinin zevceainden hi~ bir ~klyetl 
yoktu. Yalruz arasira zevcesinin gOz
lerini endi~ bulutlarile golgelenlr gor
diik~e bunu neye atfedecegini bile
miyordu. 

Bu kederin sebebi ~u idi: Gene ka
chmn sahtekirllktan on seneye rnah
kum olmu~ bir karde~i vard1. Gen~ 
kachn, kocasuu giicendirmemek lcin 
alle hayatuun bu kara noktasmi, 
kocasma sC>yle~l. On senellk 
hapsinl bitiren mahkt1m cenubt Ame
rikaya hareket .etmezden evvel son 
defa olarak ailesbli gormek icin on 
g1in evvel VarpnqLya gelnµfU. tfte 
~diye kadar mncudiyetinl kocasm
dan saklachp :malikfull kard~ln 
anSizm ortaya ~1 gene kadlDl 
endi~eye dilfiirtiyordu. 

Fakat tesadi.if, gene kachna yarchm 
etti: Kocas1 iktisadi bazi tetkikat yap
rnak i~n banka tarafmdan Budapefo 
teye gonderiliyord.u. Kocasi seyahate 
~1kacafl zaman karde~inl evine kabul 
edecek ve onunla vedal~caktl. 

«KARINIZ Stzt ALDATIYOR!it 

Rimski, Pe~tede tetkikat ile rn~gul 
iken ~u mealde bir telgraf ald1: cZev
ceniz, sizi aldatlyor. Derhal Var~va
ya donerseniz bu ac1 hakikatl kendl 
gozlerinizle goreceksiniz. imza: Bir 
dost.~ 

Zavall1 gen~. bu telgraf1 almca yil
dmmla vurulmu~ dondil. Derhal bir 
tayyareye binerek Var~vaya avdet et
ti ve dogruca evine ko~tu. Fakat evine 
gitmezden evvel bir silfihc1 di.ikkAmna 
ugnyarak bir tabanca aim$ da 
unutmach. Rimski, anSlZlil apartlma
nma donerek salona girdigi zaman, 
sevgili zevcesinm hie tarumad1fl ada
nun kucagma atllarak onu yanakla
nndan ~pur ~upur optiigiinu ve hiin
giir hilngilr agiadiguu gorunce, mu
vazenesini kaybetti. Demek kl kendi
sine eekilen imzaslZ telgraf dogru idi. 
Zevcesinin dostu varch ve kendislnl 
aldatt1fl da meydanda idl. 

iKIELATE$ 

Bu Cllchrtlc1 millfihaza uzerine ta
bancas1m ~ekerek hem zevcesinl, hem 
rn~hul adam1 oldilrdu. Mechul ada
nun cebinden ~en rnektuba goz 
gezdirince ac1 hakikati anlach. Meger 
Oldiirdiigu adam, kar1smm dostu de
gil, karde~i imi~... Kor bir klskan~h
gm esiri olarak bOyle milth~ bir cl· 
naye~. .~~lemi~ oldugunu anlaymca, 
teessurunden tabancas1 elindcn d~til. 
Tabanca yere dii~erken kazaen path
yan kur~un kendisini de- cansiz olarak 
yere serdi. 

• 
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AK$AM 

CURMU 
Deli mi? Neden deli olayim? Biraz 

evvcl, ~1ldmnamak i~in, yapt1g1m ha
reketten dolayi m1 bana deli diyecck
siniz? Dinleyiniz benl oyle ise. 

KencUmi kurtarmak i~in yapmaga 
lnecbur oldugum harcketin hikmetini 
size izah edersem bana, ac1yacakSl
ruz, buna eminim. Bir insanm istemi
ye 1stemiye naSil bir ciirilm irtikab1-
na dogru silriiklendigini gormek gcr
~ekten act bir ~eydir. 

Benim irtikab ettigim sue; insanla
nn koyduklan kanunlann hududu 
haricinde kalsa da herhaldc cihtiras 
ctirilmleri:> arasma girdigi ~i.iphesiz
dir. Nihayet intikam1m1 ald1ml Yap
tigim harekct bir c;1lgmhk ise herhal
de beni bir ~1lgmhktan kurtard1gi da 
muhakkakbr. 
u~ sene devam eden bir a~k devresl. 

Be~ sene de bir aynllk devresi. i~te 
bliti.in hayabm bu ild ciimle ile hula
sa edllebilir. Ust tarafmm hi~ k1ymeti 
yok. 0 zamandan cvvel ya~arm~ m1y
d1m ben? Bilmiyorum. Belki, belki 
yataktan kalkmak, y1kanmak, dil~iin
mek, ~al1~mak benim i~in bir hayat
b. Fakat ~k i~indeki o ihti.:ras ate:;;i
nl tutu~turunca art1k yalmz onun yil-
2tinli gormekten, onun sesini i~itmek
ten, onun yanmda bulunmaktan ba~
ka hayatta bir gaye tasavvur edeme
dim. Hayatta ba~ka hi~ bir ~eye ehem
miyet vermez oldum. O da boyle idl. 
Kadm gururunu ycnemedigi ic;in bunu 
itira! etmiyordu. Fakat o kadar sevdi
~ tiyatroyu benim ic;in f eda etmesi ve 
sanatmdan vaz ge~mesi gosteriyor kl 
duydugu ~k ona hayatta ba~ka hi~ 
bir alaka b1rakmam1~b. Fakat o bir
denbire bu a~tan usandl. Size ii~ sc
n1: devam eden bir a~k devresi demi~
tlfu degil mi? Bu yalmz benim hcsab1-
ma dogrudur. Onun i~in ancak ii~ 
dart ayhk bir zaman ... 

0 glinlcre ait her ~eyi habrllyorum. 
Evden gaybubetleri uzamaga ba~ladl. 
Dk muphcm ~phelerimt gurur ve is
yan ile kar~Il1yor, vchme kap1ld1g1m 
f~in beni kabahatli goriiyordu. Diln
yamn en bilyiik ycminlelilc bcni tes
kin etmege ~al1~yordu. 1~imde inan
mak 1htiyac1 vardl. Fakat bazi ~eyler 
o kadar meydanda Jdi ki nc yapaca
~1 bllmiyerek klvramyordum. Ni
hayet, imzaSiz bir mektup geldi. Onu 
takib ettim. Gittigi haber verilen cvin 
kap1smda bekledim. Nihayet, bir gi.in, 
artlk bilti.in ~iipheler ortadan kalktl, 
m:Uthi~ blr kanaat viicud buldu. O za
man, buyilk bir gurur ile her ~eyi iti
rat ettl. cBeni bu kadar tazyik etme
~e ne hakkm var?> diyordu. Ondan 
derhal aynlmal1yd1m. Halbuki yapa
machm. Onu affettim! Bu surctle ken
d! kati mahkO.miyetimi kendi elimle 
hnzalanu~ oldum. <;link.ii a~kta boyle 
bir af arbk her ~eyi kabule razi olmak 
mfmaSim ifade eder. 

Ah bu zelil g{inlerin nc1 ve rezil ha
yati I Biltiin kadlnlar gibi o da mlis
teblddi. Hem de iize1imdeki mutlak 

niifuz ve kudretine cmin bir milstebld. 
Tekrar tiyatroya, operete donmek is
tcdi. Buna da razi oldum. istanbul 
yeti~miyormu~ gibi, ~ehir ~ehir Ana
doluyu da dol~tik. B~a bir erkek 
gozii ~plak omuzlanna ili~ir de erke
gin kalblnde bir ihtiras uyamrsa diye 
vaktile klskan~hkttm ~1ldiran ben ~im
di herkesin onu gozlerile yiyecek gibi 
bakmalarma hie; ses ~1karam1yordum. 
Oozlerimin onilndc ba~ka bir aktor 
ona en ate~li a~ gelimeleri !1Slld1ya
rak sokuluyor ve opilyordul Ben bun
lan da goziimle gordilm ve tahammiil 
ettim. 

Bir arallk onu oldilrmek likri zih
nimde vi.icud buldu. <;ilnkil ondan 
aynlmamm imkam yoktu. 6Idilrerek 
kurtulmaktan ba{ika bir ~are tasavvur 
edemiyordum. Fakat dimagimda ve 
kalbimdc salim kalm1~ bir nokta bulu
nacakb kl boylc bir tasavvum bir 
tlirlli icraya koymaga kendimi razi 

edemedim. 
Onu b1rakmaktan b~ka bir ~are ol

mad1gm1 nihayct anlad1m. Ne yap1p 
yaptp bu kuvveti kendimde bulmak 
icab ediyordu. Bu kadar bir kuvvet 
gostermege muvaffak oldum. Bir sa
bah ona Allaha 1Slnarladik, dedim. , 
Kii~iik bir yolculuga gidiyor gibi yap
tlm. Fakat bir daha donmedim. Bil
yiik bir a~kta boyle bir aynll~, bir 
zinciri parcalamak dcmektir. Insan 
bunu yapmak kilvvetini nasll olsa gil
niin birinde bulabilir. 

iste ben de bilyiik hamleyi yapbk
tan0 sonra, tenha bir ko~eye cekildim. 
Herkesten uzak y~1yordum. Gozlerim 
gokten ve denizden b~ka bir !?ey gor
miiyordu. Namiltenahilik ic;lnde yn~ 
gibiydim. Oilnlcrce agz1m1 ac1p bir rn.
kmh soylemedigim oluyordu. Ak~am
lan radyonun gctirdigi seslerden ba~
ka blr insan sesi i~itmiyor gibiydim. 

Bo~a ~1km1~ timidlerim, yarah kal
bim, klnlrm~ hulyalanm, mahvolmu~ 
hayatimla i!?te boyle bir yalmzhk 
Jcinde siiriiklenip gidiyordum. icim
dc ufak bir in~rah varsa o da on
dan aynlmak kuvvctini buldugurnu 
dli~tinmekten ileri geliyordu. Tekrar 
nefsime hakim olmaktan bir gurur 
hissediyordum. 

Ondan ncfret ediyor m1yd1m acabn? 
Evet. Nihayet buna da rnuvaffak ol
mu~tum. Ondan nefret cttigimi gor
mek te bana ba~ka bir gurur veriyor
du. Bunu ruhumun maddiyatrma blr 
galebesi diye telakki ediyordurn. Hal
buki bilmiyordum ki laz1m olan ~ey 
nefret etmek degil unutmaktir. Qiln
kii halas bulmak yalmz unutmakla 
kabil olur. Nefret, iimidsiz bir a~tan 
ba~lm bir ~ey degildir. 

Bir giln, ycmektcn sonra pencere
nin onilndc uzamm~tim. Gozlerim dc
nize dalm1~t1. Giine!? birnz evvel klztl 
alevlerile derinlerc gomillmil:;;til. Or
tallkta derin bir metal dalgalamyor
du. Mtiheyyic f1S1lt1lar kalbe hilziin 
veriyordu. Fakat sizi tcmin ederim, 

• KARA YELKENLI. KADiRGA 
• 

• Yazan: iSKENDER F. SERTELLt 

- i1konce emir verin de 9u ma
nasiz gillie yagmuru dinsin, dedi, 
dtinyamn hi~ bir yerinde kiliseye top 
atiimaz. 

- Yunus reisi ~armlha geren bu 
kilise heyetini ben Ar~ipel haydudla
?lndan daha azgm ve bayag1 buldum. 
Din adamlarmm elinc silah ve bomba 
Yara~r m1? Onlar isamn mlhrab1 
6nunde incil okuyup Allaha dua ede
cekieri yerde, cllerine yangm humba
raJ.an alarak ctraf1 ate~lemekten ~c
kinmiyorlar.. ve sen nas1l oluyor da 
bu kara ciibbeli korsanlan mildafaa
Ya kalkJ.!?1yorsun? 

Ragoza tehlikenin yakla~tigim go
liince kahkahayla giilmege b~lad1: 

- Bu i~in i~inde bir k1skanc;hk var 
dedtm .. ald1rmadlmz! Tekrnr ediyo
nun: Biltiln bunlar, Yunus rcisin 
bent sevmesinden, beni boyle bir vesi
le ile gemisine almak istemesinden 
1Iert gelmi~ir. Eger ben kendiml ~ar
~abuk onun ~ehvctli kollanna at1ver-
8eydim, 9imdi her ~ey yolunda gide
Ceku. Ne ate~, ne humbara, ne bom
bard1man.. a.ram1zda bu gerginlikleri 
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doguran hie; bir gilriiltiiye meydan 
verilmi~ olrmyacakh. . . 

AU p~ bu sozleri hnyretle dinledi: 
- Ne demck istiyorsun, Ragoza? 

Yunus reis seni gemisine mi kac;;nmak 
istemi~ti? 

- Evet .. evet .. i~e biltiln gilrilltil 
bundan ~1kb. Ah, ke~ki kollanrm ona 
uzatsayd1m ... ~imdi memleketim ate~
lcr icinde kalm1yacakt1. 

All p~. Yunusun istanbuldaki 
Zeyneb hikayesini bildigi ic;in, rakka
senin sozlerini pek de yabana atma-
m1stl. 
~u s1rada pa~a karnarasmm kap1-

smda duran gemiciler arasmdan biri
nin soyledigi bir ka~ kelimc de Ali pa
~ayi bilsbilti.in kudurtmu~tu. 

Kara yelkenlide cab~n <;aylak Ha
san, pa~a gemisine athyarak kamara
nm kapISma kadar sokuldu. Bcsbelli 
onun da Yunus reis aleyhinde bir di
yecebri vardi. 

- Ragoza yalan soylcmiyor, devlet-
lim! Ben her ~eyi biliyorum ... 

Diye seslenmi~ti. 
i~tc bu bir ka~ kelime, bir bomba 

i~imde o kadma kaqa hi~ bir tahassiir 
duymuyordum Bu bir mucize sayila
bilirdi. Ona ait en klymetli hatiralar 
bile kalbimin karanhklarmda mah
pus kalm1~lard1, haf1z9.lllda, ruhumda 
canlanmaga muvaff ak olanuyorlard1. 

Bunu mii~ahede etmek, i~imde bir 
sevin~ uyandlrdi. Biraz rnusiki dinle
mek istedim. Radyo yakmda duruyor
du. Elimi uzatt1m, dilgmeyi ~evirdim. 
iyi par~alar bulamad1gim icin s1klla
rak makineyi kap1yacagim s1rada 
elim blrdenbire durdu. Onun sesi miy
di acaba? Evet. Onun gilzel sesi... Vak
tile, bana bir ~eyler anlattig1 zaman, 
sesinin biitiin gilzelligini hissetmek 
i~in gozlerimi kap1rd1m. O nagmenin 
ynrattigi giizellik ahengi icindc ya
~ard1m ... 
i~imde ufak bir tereddild vc ~iiphe 

vard1. Belki onun sesi degildir diye 
bekledim. <;alman parc;a bitince, ~alI
nan plftgm onun ~arklSl oldugunu 
soyledilcr. Art1k tcreddilde imkan kal
mam1~ti. ~imdi ba~ka bir ~rkl rad
yodan ta~1yordu. Onu gozlerimin 
oniinde, eski sevdigim zamanlardaki 
gibi gilzel, canll ve c~beli gorilyor
dum. Ta uzakJarda oldugu halde ba
na gene galebe calm1~ti! Qektigim 
azaplar, mahrumiyetlcr hi1te gitmi~ti. 
ilelebed ona baglI, ona esir idim! 

Hemen yerimden f1rla.mak, gidip 
onu bulmak ve ayaklanna kapanmak 
istiyordum. Fakat bu kadar zelil ve 
haysiyetsiz olmagi bir tiirlii goze ala
madlm. 

0 zaman, inamlm1yacak bir ~ey ol
du. Duvarda av tiifegi duruyordu. 
<;1lgm gibi onu yakalad1m. O kah
kahall ve ne~eli bir sesle radyoda 
gillcrkcn radyonun iizerine ~1lgm gi
bi ate~ ettim. 

~~· 
f?imdi kar~1mda parca parca bir 

makine duruyor. 0 bu parc;alarm 
i~lnde ebediyycn gcimulii k8ld1. Onun 
sesini ebediyyen susturdum. Yarm bu 
par~alar1 tophyacag1m, gotiirilp blr 
yere gomccegim. Art1k her ~cy bittil 
Bunu yaptiktan sonra da kendisini 
unutamatl1msa hi~ ehemmiycti yok. 
Arttk onu ba~ka bir a~k ile sevecegim. 
0 arbk yoktur, Olmli~tiir. Bir oliiyil 
sevmekten korkulur mu? Hikayeci 
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l~ki dO~manlan gen~lerin 
gezintisi 

Tiirkiye ic;ki dii~mam genc;ler kurumu 
gene! sekreterliginden: Cec;en pazar gii
nii havnnm muhalefetindcn ynp1lam1yan, 
kurumumuzun yapmakta oldugu yazl1k 
gczintilerden birincisi olan; <;aml1ca ge
zintisi oniimiizdeki 2 agustos pnzar gii
nii yap1lncnkhr. <;ok giizel ve eglence~i 
bir gun gec;irilmcsi ic;in zengin bir prog
ram haznlanm1!l \•e c:az temin edilmi~tir. 
Bu gezintiye i tirnk etmek isteyen iiyeler
le konuklann 1 agustos cuma gi.inii nk
§ammn kadnr Cagaloglu c;ocuk kurtnrmn 
')'Urdu binas1mn ikinci kntmdaki biiro
mu:r.n ugramalan rica olunur. 

gibi, kaptan pa~ayi bir anda atc~ledi. 
- Gir ic;;eriyc, dedi, sen hangi ge

mide ~ah~yorsun? 
<;aylak Hasan kamaramn kap1sm

dan iccriye girdi: 
- Kara yelkenlide, p~c1g1m! 
- Desene Yunus reis ikinci defa ge-

misine Kara yelken 1tekti, oyle mi? 
-Evet .. 
- Ne dcmek istiyorsun .. s0yle ba-

kalim! 
- Emeredin de kap1yi kapasmlar, 

pa~am! 

Ali pa;;a kamaramn kap1sm1 kapat
h. 

- Haydi, c;;abuk ol.. Ragozay1 tam
yor musun sen? 

- Tanmm, pa~am .. Lezinamn biri
cik rakkasesini kim tammaz? !.. 

- Yunus reis bu ka,ilm1 gemiyc ka
patmak istemi~ .. kendisi bOyle soylti
yor .. dogru mu? 

- Yalan soylemiyor, pa~am! i~te 
ben de zaten bunu soylemege gelmi~
tim. Papazian ayaklandiran, lnristi
yanlann mukaddes ha~lanm ycre 
vurmak, Ragozayi kac;;1rmak istiyen 
Yunus reistir. 

Ali pa~a gen~ kadmm yiizilne bak-
b: 

- Sen bu adam1 tam1yor musun? 
- Hayir .. ilk defa gorilyorum. 
Kaptan pa~a sakalm1 ka~1yarak 

kendi kendine mmldand1: 

-
Aydar cennete girer mi . 

- Hikaye -

-1-
cBay Molla» ye yer yiizij karanhk dort 

duvard1, 
Sanlci onun goziinde bir kara perde vard1; 
,Y anmdan l'~en kad1n sal'lfm m1 7.. • ..•.• 

Kumral m1? •• 
$u kiZJn dudaklar1, bir alev !Pbi, al mt? .. 
~oraptan goriiniiyor 1u giiz.elin baeaiJ, 
Bir gen~ ona balnyor: Atet Sartn1' sa~j1!. 
Bir zengin Slra iura aparbman yapbrmlJ ! •• 
Bir bud ala pokerde parasm1 kapbm111 ! 
Biti§ikteki gelin doiunnUf yine ikiz.! •• 
Bir gen~ ktza alm11lar on bin lirahk ~eyiz !. 
Artist «Anita Paj»m pek m~hurmu1 

tangosu! .• 
Bir kiifeciye ~km11 tayyare piyangosu ! .. 
~oban define bulmu1 otlabyorken davar !. 
Balik~ilar gormi.i1Ier denizde bir canavar !. 
Miras yedi son kalan evini de okutm~ ! .. 
Zengin bir bay kendine giiz.el bir metres 

tutm~! .• 
Bayan lades tutu§mUf p1rlanta ignesine! •• 
.................................................. 
Boyle dedikoduJar« Bay Molla» nin 

nesine: 
Cennet baii biiriimii§ ka~ yild1r goz.lerini, 
DinJemekten usand1 herkes bu .Oz.lerini: 
-«Yer yiiz.iinde el siirmem hatti diti 

kediye, 
cBeni Cennete almaz melekler: 

«c;apkm!. .. » diye! •• 
cEger ralu i~ersem u5arho1 ! it derler 

aduna, 
cSonra ben ulqamam bu bi.iyiik 

maksad1ma! 
cEger namaz lolmazsam bana 

cBeynama.z ! » derler !. .. 
cCennete bOyle adam asla ahnmaz!...» 

derler! ... 
«Eger oru~ tutma:zsam elbct olurum kB.fir, 
«Arbk kimse Cennete koymaz beni 

misafir! .• 
uE.ger Hacca gitmezsem ... » 

Art1k dinlcyen b1kar, 
Ya kulaflru blear, yahud di§arl c;dcar! ... 

-2-
Zindanda Y8§ar gibi, ,.Y11lar ge~ti nradan, 
Bir giin geriye ald1 bay Mollayi yaradan: 
Azrail gelip etti pasaportunu viz.e ! ... 

$imdi anJatacag1m obiir taran size: 
Bay Molla, koltugunda giinah - sevap 

deftcri, 
lmtihan kapmndan hemen girdi i~eri! ••• 
Bir zebnni defterin yapraklar1m a~b, 
«Aferin !. .. » diyecekken, fakat ki.ifiirler 

sac;t1, 
Bagtrd1: «Hic;e saydun butun ibadetini, 
«Bir giin sakatlamt§Sln namazda 

abdestini ! ... » 

................................................... 
Bay Molla, di.inyadayken, ne b1kn11~, ne I' 

ydm1§b, 
Namaz1m camide elli sene lnlmtJh !. . . I 
Nas1lsa ~1karml§t1 bir giin namazda bir ses, 
cHoca! •• Faz.la fasulye ycmel •• » dem~ti 

. herkes! .• I 
- Yunus reis ele avuca s1gmaz bir 

civa kcsildi ba~1rmza. Tilrk donanma
Sinda boyle bir orospunun ne i~i var? 
ikisinin soyledigl sozler birbirlni tutu
yor. Demek bi.itiln bu rezaletlere, bu 
kanll dogti~melere Yunus sebep ol
mu~ ... 

Qaylak Hasan, Yunus reisten inti
kam almak f1rsabm ele ge1tirrni~ti. 
Ali pa~yi kl~klrtrnak i~in bundan da
ha iyi bir vesile bularnazd1. 

- Pa~m, dedi, biz gemiye Kara 
yelken ~ekmek istemedik .. 0 bizt tch
did etti.. Kurd Aliyi ba~1m1za saldrr
dJ.: cBen kimseden korkmam .. kaptan 
pa~a bile bana viz gelir! » dedl. Aman 
bizl onun elindcn kurtann, devletlim! 

Ali pa~ <;aylak Hasam dinl~dikten 
sonra, topculara: (Ate~ kcs!) emrini 
vermekte gecikmedi. Levcndlerden 
~am yarmas1 k11Ikll iki delikanllyi da 
i.ist giiverteyc gonderdi: 

- Yunus reisi kollarmden yakala
yip SikJ.ca baglaym ve cephanelige 
atml 

Diye bag1rd1. 

YUNUS YAGl\IURDAN KAQARK.Ei.'l 
DOLUYA MI TUTULDU? .. 

Ate~ durrnu~tu. 

Dcmir bazulu levendler Yunus relsi 
~arcabuk baglayip cephanelige Jndir
mi~lercli. 

Hallnn tevecciihiinii kazamnak ic;in Mol 
Nafile oru~lara sartlnu§b dort kolla! ••• 
Fakat yine bu yiizden belaslDI buhnu~t 
lmtihan odas1ndan dl§an kogulmu1tu !. 
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lbadet bo1a gitmif, MoJJa yutmu1tu bar. 
Tam Cennete girerken, kapablm11b kap 
Yemiyor, ~miyordu .. Tasah y8f1yordu!. 
Cennetin dort yaruru her gi.in dol8§1yord 
Ri.i§vet teklif ediyor baz.1 zebanilere, 
Bazi yalvanyordu, kaparuyordu yere! ••• 
Cennet~ parmakhktan yalniz: 

seyrediyordu, 
cBeni bu hale koydun .• Ah, fa.sulye!. •• 

diyordu!... 

-4-

Yine, i~i yanarak, ona bakarken bir gi.in, 
Ba11na toplanm11b o an cinleri bi.itiin: 
Cennette bir kocaman ayi dolq1yordu, 
Ahlat1an kopanp, Lord gibi yq1yordu r •• 
Molla bunu goriince bag1rd1, isyan etti, 
Dedi ki: «~ektiklerim artlk caruma yetti, 
«Sefil kalma.k olsun da insan oglwum 

cSonra Cennete girip, keyif ~atsm 
bir ayi ••• > 

..................................................... 
Onun baiirqint ifiten kap1cdar, 
Dediler: «TeliJ etme elbet bir sebebi vi\&' 

«Molla! .• Onun yapti.gi ~ok sevaph 

bir i.ftir, 
cO, atln inkar eden bir adam1 yemiftir» 
..... ................................................ 
Bu 1ozleri duyunca Molla fapa oturdu, 
Derdli, sersem bqma yumruklarile ... 

vurdut.. 
Molla sac;m1 yoldu, topraklara kapanc:f1, 
Diinyada mnhrum ge~cn biitiin omriir .:> 

ynnd1!.. 

NECDET RO~TO 

AK~AM 
Abone iicretleri 

6 AYLIK 
3 AYLIK 

AYLIK 

Tilrkf11e Ecnebf 

1400 ku?Uf 2700 kuruf 
750 » 1450 » 
400 » 800 > 
150 » 

Poata ittihadma dahil olmaynn 
ecDcbi memleketlcr: Seneligi 

3600, olb ayhg1 1900, ij~ 
11yl1g1 1000 kuruttur. 

--------- --------------
Ad r cs tcbdili i~in yirmi be, 

kuru~luk pul gondermek laz1md1r. 

Ccmaziyelcvvcl 12 - RuzuhlZlr 87 
5. lm•alt Gllne1 O~le lkindi Alt,am Yat.1 

E. 7,25 9,28 4 53 8,49 12,00 1,50 
Va. 2,52 4,55 12,20 16,16 JQ,28 21,17 

Ragoza o geccyi kaptan pa~amn 
yanmda gc~irmi~i. 

c;aylak Hasan gemisine dondilgtl 
zam::m giivertede kollann1 salhyarak 
ytirtiyordu. ~imdi kodese girmek s1ra
s1 Kurd Aliye mi gelmi~ti? 

Buna kolayca hilkilm verilemezdf. 
<;iinkii kaptan pa~mn donanmada 
Kurd Ali gibi blr cellAda ihtiyac1 var
dl. Bunun icindir ki, Ali pa:;;a, Kurd 
Ali hakkmda hentiz kati bir karar ver
mi:;; degildi. 

Qaylnk Hasan Kara yelkenliye don
dilgU zaman Yunus reisin kaptan pa
~ gcmisinde hapsedildigini soyleyl'l
ce gemicilerin parmaklan agzmdn 
kalm1~t1. Yunus reisin ~armlhtan kur
tulduktan sonra cephane anbanndn. 
hapsedildigine kim inamrd1? 

<;aylak Hasan eski bir gemlciydi. 
Kara ycnlkenliyc kaptan olncag1m 
urnarak ~imdiden kollanm kabarta 
kabarta dola~maga ba~lam1~ti. 

Donanmanm o gcceyi limanda ge
cirdikten sonra, sabaha kar~ Lezina
dan uzakla~cagi umuluyordu. 

Kurd Ali uyumuyordu .. tetik iistiln
de, gozleri ac1k, ku~u ic;inde yatiyore 
du. 

- Yunus reisi hapsetsinler diye ml 
kurtard1m ben? Ke~ki elime gec;mi~
kcn ~u kaltagi gebertseydim. Bilttin 
bu fitnelerln, bu aykm i~lerin onun 
parmagile dondilgilnil anhyorum. 

(Arkns1 var) 



KOCOK ILANLAR 
cAkfam:. in Pazca, Carfam
ba ve Cuma nii•halannda 
~ckar. -

TlCARETHANE VE MOESSESELE
RIN DEFTERLERl TUTULUR - Mu· 
haberah temin edilir. Giinde 1 • 2 saat 
~erait ~ok ehven Ak~amda G 1 adre
sine bir kart gondermek kafidir. 

MUHASEBE TANZIMl - Yiirutiil
mesi ve kontrolii ince bir titizlikle te
min edilir. Gazetede A~ adresine mek
tupla miiracaat. 

<;OK l!;)LEK B:R MEVKiDE -
Acilacak bi~ki, diki~ atolyeleri ve ka
bul salonunu muhtevi miikemmel bir 
terzihanenin kadm i~leri k1smm1 idare 
ederek ortak gibi ~ah~acak muktedir 
ve tecriibeli bir bayan aramyor. Ak
~am gazetesinde (A. B.) rumuzuna mek-
tupla miiracaat. - 2 

EL Y AZISI <;OK OKUNAKLI -
ve makinede de seri yazmas1m bilen 
bir Turk bayam aramyor. 1stekliler 
her giin 9 clan 17 ye kadar « Y enipos
tane arkas1 f mar han 2 ci kat No. 
16• ya miiracaat etsinler. 

Bt<;Kf VE DJKl.S BILEN KADIN 
ORT AK ARANIYOR - Olduk~a ka
dm elbiselerini makine ve el diki~lerini 
bilirim. Makinem vard1r. Bi~ki ve diki~ 
bilen Turk veya ecnebi bir bayanla 
beraber oturmak suretile veya haricen 
ortak olmak istiyorum. Arzu edenJer 
Kumbarac1 yoku~u Kap1kule sokak 8 
numarah apart.Jmanm 8 numarah daire-
sine milracaatleri. - 1 

TORK<;E FRANSIZCA VE INGILIZ
CE - Bi'en 18 • 20 ya~lannda bir ba
yana ihtiya~ vard1r. Beyo~1u lstikJAl 
caddesi 289 No. Foto B. lskender 
Sebah Juaye miiracaat. 

BA.SKA BiR V AZiFE JLE M~GUL 
OLMIYAN - Ve iki ~ocu~a orta mek• 
tep tahsili yapacak bir muallime ihtiyac · 
vard1r. Buyiik Postane civannda AJa
l1mc1yan Ham 14 numaraya miiracaat. 

-2 
GEN<; BIR ECZACIY A IHTIY A<; 

V ARDlR - Biiyiik Postane civannda 
Alahmc1yan Ham 14 No.ya miiracaat. 

-2 

a - f!at1l1k e,ya .................... 
SA TILIK PlY ANO - Pek az kulla

n1lm1~ Alman markah miikemmel bir 
piyano ucuz sahhkhr. Miiracaat: Be. 
yogfa Aynah ce~me Emincami sokaAi 
Aparhman Emin Cami No. 3. 

300 LlRA YA - Sabhk otomobil Oc 
ki11ilik temiz kullamlm1~ ekonomik spor 
bir Sitroen otomobi'i sahibi elile ace
le satd1khr. Pazardan ba~ka her gun 
saat birden be11e kadar 21847 ye 
telefon edilmesi rica olunur. 

SATJLIK SPOR OTOMOBlLf -
Amerikan kelepir, Ni~anta~1 Ahmet B. 
sokak Tiirk garaj1 Bay Mehmede 
miiracaat. - 1 

4 - Klrahk-Sat1J1k 

KACIRILMAYACAK BOYOK 
FIRSAT - Galatanm en i11lek cad
desinde Y o!cu salonuna yakm iic dai-
reli apartiman diikkam ve biiyiik ar
diye. Ayda 80 lira kiraya miitehammil 
(4000) dort bin liraya sabbkbr. Beyotlu 
Cihangir yoku~u 21 numara aparhma~ 
da Bay Bahaya miiracaat. Tel: 41277. 

-3 

BOYOK FIRSA T - Y ed.ikulede tram
vay caddesi iizerinde 105 No. bah~eli 
Ugir bir ev ile altmdaki diikkan 3200 
liraya acele sat1hkhr. Miiracaat: Kad1-
koy Ra~it Ef. sokak No. 23. - 1 

DEVREN SATILIK TOTONCO DOK
KANI - Beyo}lu Kalyoncukulluk cad
desi 55/1 No.b diikkln sabbkbr. l~in-
deki sahibine miiracaat. - 3 

' 

. 

ACELE SA TILIK KO.SK - Bostan· 
c1 istasyonuna 3 dakika mesafede le· 
erenkoy caddesinde 46 numarah bir 
doniim babceli, zemin bod.rum kab kl· 
gir alb odah kclfk sahibi d14an gidece
kinden acele sabbkbr. Miiracaat: Bol
tanc1 Korkuyu caddesi No. 4. Telefon: 
60295. - 1 

SATILIK lKl DONOM TARLA -
Bostanc1 Ba§1biiyuk Karakat yahs1 ti· 
mendifer hat boyunda 250 liraya sab· 
hkttr. Arzu edenler ve fazla tafsillt icin 
Sifada 20 numaraya miiracaat. - 4 

KADIKOYONDE SATILIK HANELER
Hava, nezaret ve temizli~ile maruf blr 
mahaldedir. 1- 276 metre arsa iizerine 
maa bah~e dokuz oda, mii§temilat, elek
trik, su, bava gaz1, kagir bane 3500 
lira, 2 • 367 metre arsa maa babce ikl 
kat sekiz oda maa mii§temilat elektrik, 
su, hava gaz1, klgir bina 3500 lira. 
Arzu edenler ~ifada 20 numaraya mii-

' 

racaat buyursun. - 11 

MODA CADDESiNDE SA TILIK 
HANE VE •JKJ DOKKAN - 9 , 
1 , 2 numarah , metin , tamamen 

kagir dort yiiz metre arsa iizerine 
bane ve- bah~esi vard1r. Mahallin ~erefi 
iskeleye kurbiyeti ile arsa fiati fOOO 
liraya sahhkbr. Her gun otleden son· 
ra hanedekiler gezdirir ve konu~abilir. 

- 11 

BOYOK FIRSA T - Acele satilik 
biiyiik bir bina: Tarabyada, Tarabya 
caddesinde deniz kenarmda ve vapur 
iskelesine yakm 4 No.b biiyiik bah~ell 
M1s1r Oteli binas1 inandm1yacak dere
cede ~ok ucuz fiatJe sabhkhr. GOrmek 
i~in i~indekilere, ~erait i~in 43358 tele-
fon numarasma. - 1 

SA TILIK HANE - Ad.res Bepktq 
Muradiye mahallesi Bayir sokati 11 
sayih ev. 2 ta~hk, bah~e maa kuyu, 
biiyiik mutfak1 3 hela, 5 oda, merdiven 
aJtmda komurlfik keza merdiven albn
da cama~1rhk biiyiik sofa i~erisi kimi
len yag-b boya ah~ap bane sahhkbr. 
Gormek i~in i~indekilere miiracaat. 
Gorii11mek icin Oskiidar Batlarba11 
Trablus sokak 7 No. h hanede Bay 
Fuada miiracaat. - 4 

KELEPlR APARTIMAN - Osman· 
bey civarmda 3 kat alb daireli hava• 
dar konf orlu tarzi in~as1 kiibik senede 
1800 lira iradh aparbman acele sabhk
trr. Fiab 13,000 lirad1r. Miiracaat: Bey
o~lu ·1stiklal caddesi Rumeli ban kar11-
smda No. 133 birinci kat Kemal. - ~ 

KIRALIK APARTIMAN - Bebektc 
sa~hk apart1man, birinci kat, kullam~h 
4 oda, 1 sofa, kat kaloriferi, s1cak su, 
kay1khane. Yalmz 43 L. Tel. 20107. -1 

KIRALIK APARTIMAN - Ayaspa
~a, Cami sokaAi, Park Oteli albnda 
Olkii. Nezaretli, kullam,h 4 oda, 1 sofa, 
kat kaloriferi, s1cak su ve asansc>r. 
Yalmz 43 L. Tel. 20107. - 1 

ANKARADA KA TILIK ARSA -
,Suray1 Devlet arkasmda muhendis Bay 
Siileymanm evine bititik 1154/9 harita 
numarahdir. Taliplerin Cerrah pap 
caddesinde 104 No. hanede Sanyer 
belediye ba1 fen memuru Hulusiye 
miiracatlan. - 3 

KlRALIK HANE - BCJikta1ta is
kele civannda denize na:ur bir k.at 
iistoode aydmhk . fer ah alb oda bir 
salon, elektrik, havagaz1, terkos, Hay
rettin iskeJesi mahkeme sokati 11 
numaraya miiracaat. - 7 

KAG1R SATILIK EV ARANIYOR -
Tramvaya yak.In Bostanc1 ile Kaddc6y 
arasmda, yahud Moda ve civannda 
6 - 8 odalt tercihen kAgir sahhk ev 
aramyor. Erenkoy Zihni pa1a kotkii 
Niyre miiracaat. - 1 

SA TlLIK KO~K - Botazicinde Ye
nimahalle iskelesine yalon, deniz ve 
meJhur sulara nezareti ve yalanhf1, 
binlerce meyva ve yemif ata~lan, on 
ii~ doniimden fazla ba~si olan ild kat 
iizerinde bet oda, bir alur, bir mutfak, 
hell ve sof aSJ mevcut bir kotk 3SOO 
liraya satthkbr. Sar1yerde Bostan soka
A-mda 4 No.h hanede basmac1 bay Sa· 
d1ta miiracaat. - 7 

KIRALIK APARTIMAN - 7 oda 1 
Hol geni~, ferah, aydmhk, havadar, 
giinefli, bah~eli ve konfurludur. Fatih 
ltfaiye caddesi No. 41 GiinCJ apartamam 

. 

A CELE SATILIK AP ARTIMAN VE 
HANE - Aksarayda lnebey mahallesi 
tiryald Hasan pa~a sokat1nda 26 Nolt 
senevi (720) lira kira getirmekte olan 
iic daireli apartrman ve ayni sokakta 
yedi odah mahiye (42) lira kira getir
mekte ~ mutbat1 bulunan hane acele 
satthktir. Bilumum tesisab havi olmak
la her ikisinin geni~ bah~eleri vard1r. 
Ta~raya gidilece~inden ucuz sattlacak
br. lcindekilere miiracaat. 

KlRALIK - Y akac1~m en giizd 
ko1kii Yakac1kta ayazma caddesinde 
yiiksek manzarah bir mevkide bath 
bahceli buyiik bir kotk kirahktrr. 
Gormek isteyenler icindeki bek~i Alek
sandra, goru~mek isteyenler lstanbul
da tiitin gumruk tulumba sok. No. 6 
Hristi P. Sarriye muracaat. Tel. 24062 

MERAKLI OLAN MOSTERILERE 
MAHSUS SA TILIK KOSK - Be~ikta~ 
Serencebey yoku11u 24 No. h Ebiilbii
danin enfes bir ko~k 7 odahk, kargir, 
icabmda iki boluk kullamhr, ya~h boya, 
elektrik, su, hamam, bahce, ~amlar 
i~inde, havadar denize bakar sabbkbr. 
Yerine miiracaat. 

SATILIK EV - Kad1koyunde Ha
sanpa,a mahallesinde Ulu Soluk soka-

Ainda 18 numarah, 5 odah i~i, dt~ yaA-h 
boyalt, elektrik tesisabru havi ve 1954 
metre bah~eli ev sabhkbr. Mezktlr bah
~ede ba~, muhtelif yemi' ata~lan, ha· 
vuz, kuyu, tuJumba, ah1r mevcuttur. 
btiyenlerin fsanbulda Babkpazannda 
Bahkhane sokaA-mda 25 numaraya mii-

. racaatJan. - 3 

2000 LlRA YA SA TILIK EV - Hay
darpa11ada Yeldeg-irmeninde Diiz soka
tJnda Tramvaya yalon 32 numarah 7 
odah, bah~esi, kuyusu, elektrik ve su 
tesisatJ olan kAgir ev sabhkbr. Telefon 
52.95 gormek i~in yamndaki aparbman 

ka p1c1S1na m lira c aat. 

SATILIK MOKEMMEL HANE -
Beyotlunda lngiliz sefarethanesi arka
smda Asian sokak No. 13: On iki bii
yiik oda, dofCmesi parke duvarlan 
yath boya, merdivenleri ~k genii bii· 
yuk mutfak, ~ma~1rhane, arkas1 tara· 
~a a~1k. <;ok satlam ve giizel bir hane 
uygun fiatle satihkbr. Aparhman icin 
cok elveri11li. l~indekilere miiracaat.-5 

ACELE SATILIK HANE - Aksa· 
rayda pazara kar~1 lnkdab sokaAinda 
33 No. b kigir be11 odal1 ve genit bah· 
celi Kemalpa~a caddesine elli metredir 
sabibi ta~raya gideceginden ucuz sab
hkbr. Saat 12- 2 ye kadar i~indekilere 
muracaat. - 2 

& - Dltlteferrik 

UCUZ ALMANCA, FRANSJZCA VE 
TlCARET USULLERI - ve diker ders
ler haz1rlar ve yeti~tirir Viyanah diplo
mal1 bir muallim en ucuz ~artJa Alman 
mekteplerine devam edenlere her s101f 
i~in Frans1zca, Almanca biitiin bilgi 
derslerini en krsa zamanda haz1rlar ve 
otretir. lsteklilerin Karl Weiner: Ber· 
oA-lu Tiinel Ot~u sokak 5 sayida Kosti 
Papayani aparhman 1 s11y1. Fazla tafsi
lat i~in Beyotlunda Kalis kitap evine 
mliracaat ediniz. - 8 

HUSUSI RIYAZIYE DERSLERI -
Yiiksek f ahsilli bir gen~, ehven ~ra
itle lise, orta mektep ve ecnebl mek· 
tepler talebesine riyaziye derslf\ri 
vermektedir. Ayrrca yiiksek riyaziye 
dersleri de verir. (Ak1am)da N. T. 
riimuzuna Mektupla miiracaat ediniz. 

-4 

. ALMANCA DERSLERI - Berlin 
iiniversitcsinden edebiyat ve felsefe ar· 
rejesi olan gen~ Alman profesorii Al· 
manca, FranSJzca ve lngilizce husU5f 
dersleri vermektedir. Bakalorya imti· 
hanlanna husust surette hazirlar. Katt 
ve seri tedris metodu. Fiatlar mutedil
dir. Prof. M. M. riimuzile (Ak1am)a 
mektupla miiracaat. - 10 

TECROBELI BIR MA TMAZEL JIM. 
NASTIK DERSLERI VER1YOR - Az 
zamanda zay1flamak, kuvvetli ve tam 
s1hhatli olmak isterseniz muntazam 
jimnastik dersleri ahruz. Serait ehven
dir. Adces : Beyotlu Postanesi 2064 
nwnarab posta kutusu. - S 

lktisat V ekiletinden: 
1 - 2054 numarah kanunla verilen seli.hiyete miisteniden mez· 

kO.r kanunda yaz1h maddelerden khvenin afag1da yazh esaslar da· 
ire-inde bir elden memlekete ith a line devam edilmesi hiikumet~e 

kararlatbr1lm1tbr. 
2 - Bu husustaki teklifler 7 ilk T efrin 1936 tarihine kadar doi· 

Jrudan dogruya !ktisat Vekaletine yap1lmahd1r. 
3 - Bu teklifler Vekalet~e te,.kil olunacak bir komisyon taraf111· 

dan tetkik edilerek lcra vekilleri heyetine arzolunacakbr. lhalenin 
icra edilebilmesi i~in teklif sahiplerinin en miisait teklif yapmtt o( .. 
makla beraber deruhte edecekleri ifi emniyetle ifa edebilecek eh
liyet ve iktidarda bulunmalari da me~ruttur. Bu husus\Jn takdirine 
ve yapttklar1 teklif e ve haiz olduklar1 ehliyet ve iktidara gore ta• 
lipler arasmda itin dilegine ihalesine hiikO.met 1erbesttir. 

4 - Teklifler, Tiirkiyenin biitiin kahve ihtiyacm1 tatmin edecek 
mahiyette olacak v.e piyasa i~in hangi bir -clarhia mucip olm1yacak 
surette memleket dahilinde en az 101000 ~uval -atok bulundurulacakbr. 

5 - Tiirkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri alakadarlara 
nam ve hesabma olarak Milli bir Bankada bloke edilecektir Bu pa
ra, ancak albnc1 maddede yaz1h oldugu ve~hile sarfedilebilecek v 
kahve mukabilinde hi~bir suretle doviz verilmiyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleket 
mahsulat ve mamulatmdan muadil k1ymette etyamn kahvenin men
fei olan memlekete veya Tiirkiyeye e•yasma heniiz pazar olm1ya11 
memleketlere ihrac1 mecburidir. 

7 - Memlekete ithal edilecek kahveler, memleket dahilinde bey
nelmilel fiat ve teamilllere gore toptanc1 tiiccarlara sablacakbr. Tek· 
liflerde, beynelmilel teamiile gore tesbit olunacak fiata ne nisbette 
zam yap1lmak istenildigi dahi vazihan gosterilmelidir. 

8 - Hiikilmet, bu esaslar dahilinde ve ii~ sene miiddetle aktedilece 
mukavelename hiikiimlerinin tatbikini diledigi gibi kontrol ettirmek 
hakk1m haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamiillerine gore hareket olunma11 ve ya 
bu piyasa fiatlar1ndan f azla fiatla sahf yap1lma11 veyahut her han1i 
bar sebep ve su11tle mukavele ahkimma riayet edilmemesi hallerinde 
taraf eyn arasinda tehaddus edecek ihtilif hakem vas1ta1iyle halle
dilecek ve ii~iincii hakem Istanbul Ticaret oda11 reisi taraf mdan inti
hap olunacakbr. 

10 - Taliplerin, tekliflerine lktisad vekiletince makbul ve mute
ber bir banka teminab rapteylemeleri f&rtbr. Bu teminahn , miktan 
teklif yap1hrken a11ari elli bin lira ve mukavele aktedilirken u1arl 
iki yiiz bin lirad1r. Bu son teminat kiil halinde, miiteahhit mukavele 
biikiimlerine riayet etmediii takdirde irat kaydedilecektir. 

(1646) (3864)' 

1$ bankas1na memur 
allnacakt1r 

TOrkiye i' Bankas1ndan: 
Bankammn merkez ve "1belerinde ~tmlrnak iizere lise veya ticaret llse

lerl mezunlanndan milsabaka imtihanile memur almacakttt. Bu imtihanda 
hazananlar arasmda aynca yiiksek tahsil gormii!1 olanlar ve yabanct lisan· 
Ian iyi bilenler tercih olunacaktir. 

Ahnacak memurlara, imtihandaki muvaffakiyet ve tahsil derecelerine gon 
70 ile 100 lira arasmda ayhk verilecektir. 

Yan ile imtihan 15 agustos 1936 cumarfesi giinil saat ONDA ANKARA, ts. 
TANBUL ve iZl\tiR ~ubelerimizde yaptlacakt1r. En son yaz1lma tarihl 10 
agustos 1936 dadrr. 

tstekli olanlar, girme ve imtihan ~artlarma aid izahnameyi bankanuzm 
Ankara, istanbul ve izmirdeki ~belerhtden alabilirler. Ba~ka yerlerde bulu· 
nanlar bu izahnameyi bankanuzdan tahriren de taleb edebilirler. Ancak bii· 

tiin taliblerin ~k vazih adres vermeleri Iaz1mchr. 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Art1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Istanbul Leyli Tip Talebe yurdu talebesi i~in mevcud 1artname1in

deki evsafa ve tutulan nilmunelerine goM 2130 adet Fildekoz f anile ye 

2130 adet Fildekoz don a~1k eksiltme suretiyle ahnacaktir. 

1 - Eksiltme Caialoilunda Istanbul S1hhat ve l~timai muavenet m 
durliijii binu1ndaki komisyonda 12/8/936 ~artamba giinii saat 15 de 
yap1lacaktir. 

2 - Muhammen fiat: Bir fanilenin fiab 60 kurut ve bir donu11 fi
ab da 51 kuru1tur. 

3 - MuvalCkat teminat: 177 lira 32 kuruftur. 

4 - lstekliler niimuneleri Cemberlitaf civarmda Fuatpaf& Tiirbesi 
kar1111nda Tip talebe yurdu merkezinde gorebilirler ve f&rtnameyi d 
para11z olarak alabilirler. 

5 - lateklilerin cari seneye aid Ticaret odas1 ve1ika11 ve bu ite ye
ter muvakkat teminat makbuz veya Banka mektuplarile birlikte vak-
tinden evvel komisyona gelmeleri. (4293) 

MektuplanlllZI ald1nn1z 

Gazetemiz idarehaneaini adr• 
olaNik aoaterilmit olan ltarilerimizden 

B A • NT • ML • BR 
Motercim • MK 2 

namlanna celen mek.tuplan ida,.. 
hanemizden ald1rmalar1 mercudur. 

Y akacdda sabbk ana n tarla 
Yakac1k koyiinde, Kartal ~esi ba· 

~mda c9392> arl?m mikdanndaki arsa 
He Top Servi mekviinde 4 doniim l 
evlek keza Kurfal mevkiinde 6 donilm 
1 evlek iki tarla 25 Temmuz 936 tari
hinden itibaren 15 gi.in miiddetle a~1k 
arttirmaya konulmu~tur. isteklile1in 
koy ihtiyar heyetine miiracaatlaI1 
ilan olunur. 



31 Temmuz 1936 

Scandinavian Hear East Agecny 
Galata Tahir han 3 ilncii kat 

Tel: 44991·2·3 
Svenska Orient Linien Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oelo Dantzir, 
Cdyn.ia Copenhag Abo Rcval voe butiin 
Baltik limanlar ~rk ve Karadeniz ha.th• 
ca limanlan arumda 15 giindc bir a.zj. 

lnet ve avdet i~ muntaza.m poetalar. 
Gdyni& • D.uttzig • Gothcnbura •• 

O.lodan beklenen vapurlo.r. 
VlKlNGLAND vo.puru 6 agustosa 

C:logru. 
NORDLAND vapuru 18 agustosa dogru 

,Yak1nda lstanbuldan Hamburg Rotcr• 
<lam • Kopcnhag, Gdynia Gothcnberg, 
Dantzig • Stokholm, ve Oslo, limanlan 
l~in ho.rekct cdccek vnpurlar. 

VASALAND vapuru 28. Temmuza 
dogru. 

VIKlNGLAND vapuru 7 agustosa 
dogru. 

Fazla tafa:ilat i~n Galata' da Tahir han 
3 iincii katta kiiin accntahgma miiracaat. 

Tel: 44991-2-3 

Makarna amillerinin 
nazan d;kkatine 

$irketimize ait olup Betiktafda 
Koy i~inde ihlamur dere cadc!esi 
64 numarah fabrika derununda 
mevcud bulunan makarna imaline 
mahsus makina alat ve edevat te
ferriiatiyle toptan ve perakende 
auretiyle sahhkhr. 

lsteyenler gormek iizere mezkiir 
fabrikaya ve fiatleri hakkmda gO
rii~mek i~in de Galatada Kar3koy 
Palas dordiincii katta lktisadi ve 
Smai T esisat ve lfletme Tiirk Ano
nim ~irketi yaz1hanesine miiracaat 
edehilirler. 

Dr. HAZIM PEKiN 
Deri, sa~, belsoguklu~u. frengi 

rniitehass1s1. Galatasarayla ingiliz 
sefarcti arasmda No. 26 

JUVANTIN KANZUK 
SA<; BOY ALARI 

Sat1l1k ve kiral1k 
Modern yal1 
Miicedded ve modern on iki 

odah iki kath birinci katta bet 
ikinci katta yedi odah i~i ve 
d1~1 boyah telefon, elektrik, 
havagaz1, terkos, alaturka ha
mam1, bahc;esi, nhbm1 mevcut 
Bogazm en nezih bir sahili 
olan Vanikoyde iakele yak1-
nmda (76) numarah kuleli 
yah hem kirahk hem sabhkhr. 
Mezkiir yahya miiracaat. 

Kurtulu~ta i~lek yerde 
kirahk guzel dukkan 

Beyoglunda Kurtulut tram-
va y cadde ve istasyonunda 23 
numarah Miizeyycn apart1ma
nm10nltmda elyevm bot ve ka
pah olan diikkan kirahktll'. 
Altinda ardiyesi huh.man ve i~ 
i~e her esnaf a elveri~li ve bii
Yilk olan mezkur di:l:kana ta
lib ola.nlar apart1man kap1c1-
s1na miiracaatla feraitini anh
YaLilider. 

S1hhi BALSAMIN Kremi ,, ,.,, 

GUlELL/6/N 
SIRRI 

AK$A.M 

Istanbul ikinci icra memurlugundan: 
Bir borc;;tan dolay1 mahcuz o]up pa

raya ~evrilmesine karar verilcn Beyoglu 
Kas1mpa§ada biiyiik Piyale mahallesinin 
ZincirJj kuyu caddesinde cski 236 yeni 
338 numarah lc.ayden 200 argm m1kta
rmda bahc;di ve altmda di.ikkiint olan bir 
evin tamamt. A~1k arthrmnya vazolun· 
mu!}tur. Birinci ac;;1k arthrmaa1 3/cyli.i1/. 
9 .56 tarihinc miisadif pervembe giinii sa· 

Sahife 11 

--Sat1l1k Tenezziih Motorii --
Halis ingiliz mamulati olup, teknesi Hindlstan tik agacmdan, ve 10 M 20 

c. bo~' ve 2m. 45c. geni~ik, ve lm. 22c. derinlikde olarak saWlk olan i~bu te
nezzilh motoril, 4 silindirli motor ile milcehhez ve elektrik dinamosu tam 
ve ~ifte yatakll bir kamarayi havi ve m~Ia.tl sairesi miikemmel ve 
normal silr'at 7 mil, ve Fuls pit siir'at 10 mil oldugu halde istenilen valdt 
tecrUbeye ve gezilmeye amadedir. Fazla malllmat edinmek isteyenler Bt:>
gazicl, Bebek'de Yall caddesinde mahallebicl iizerinde 42 numarall apart1-
marun 1 No. h dairesinde H. W. Stock'a miiracaat eylemeleri il~ olunur. 

at 14den 16yakad~dahedekrakd~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nncak ve verilen bcdeli mczkur gayri 

Esmer, san~m, kumral her tcne 
tevnfuk eden giizellik kremleridir. 
Sib.hi usullerle haZJrlandlgmdan 
cildi bester vc bozmaz. «;il, leke, 
sivilce ve buru~kluklan kfimilen 

giderir. 
4 ~ckilde takdim cdilir: 
1 _ Krcm Balsamin yagh gcce 

i~in pcmbc renkli 
2 - Krcm Balsamin yaggz giin

dilz i~in bcyaz rcnkli 
3 _ Krcm Ba1samin ac1badem 

gece i~in 
4 _ Krcm Balsamin ac1badcm 

giindilz i~in 
Kibar mahfillcrin takdir ile kul

land1klan ycgane s1hhi kremlerdir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
Bcyoglu - istanbul 

Hamis: Meccani nilmunelikler 
tiikcndiiinden 20 temmuz 936 ta· 
rihindcn sonra gelecek talepna· 
melerin is'af1 knbil olam1vaeagm1 

arzcyleriz. 

Me111:ur aran1yor 
Ta~rada istihdam edilmek iizere 

makinada yazar, Frans1zcadan Tiirk-
~eye iyi terciimeye muktedir bekar 
ve Tiirk tnbiiyet ve milliyctinde bir 
memur aramyor. 

Fazla mahimat i~in Merkez Rihhm 
hanmda 2 nci katta 24 No. da Bal
ya Karnydm madenleri $irketine her 

JZ"iin saat 10 dan 12vc kadar miiracaat. 

Tiirk 

mcnkule tnkdir olunnn ( 1100) bin yiiz 
lirnnm % 75 ini tccaviiz cttigi takdirde 
son arttuanm uzerinde b1rak1lacak ve aksi 
takdirde son nrtttramn tahhiidii baki kal
mak §arile nrthrma on be§ gun daha tem
dit olunnrak 2 T cyliil 936 tarihine tcsadi.if 
pazartcsi giinii saat 14 den 16 ya kadar 
yeniden artt1rmaya dcvnm olunarak en 
c;ok artt1ranm iistiinde b1rak1lacaktar. 

Arthrmaya i§tirak edccekler i~bu gay
ri menkule takdir olunan ( 1 I 00) lira o
lan k1ymetinin % yedi buc;;ugu nisbetin
de pey akc;esi vcya ulusal bir bankanm 
teminat mektubunu vcrmege mecburdur
Jar. Arttirmn pc§in para ile olup ihale 
tnrihine kadar gayri menkuliin nefsinden 
dogan vergi tanzifiye ve tenviriye bede
)j miizaycdeden tefrik edilecektir. Yir
mi !lenelik taviz bedeli mii~teriyc aittir. 
l§bu gayri menkule miitcatlik §artname 
T 3/ ngustos/ 936 den itibaren divanha
neye talik edilmi!I o]up i§bu gayri men· 
kul hakkmda daha faz a malumnt almak 
istiyenler ~artnameyi veya 935 / 1836 
No. sile dosyasma miiracaatla erbab1 vu
kul hakkmda daha fazla mnlumat almnk 
kanununun 126 inct maddcsine tevfikan 
haklan tapu sicillcrilc sabit olmiyan i
potekler alacaklnrile digcr alakadarlann 
ve irtifak hakk1 anhiplerinin bu haklarm1 
ve hususile faiz ve masrnfa dair olan id
dialanm ilan tarihinden itibaren 20 giin 

ic;indc evrak1 miisbitelerile birlikte daire
yc bildirmelcri laz1md1r. Aksi takdirde 
tapu sicillerile sabit olm1ynnlar satt!I bc
dclinin pnyla~mnsmdan harit,; kaltrlar. 
Keyfiyet ilan olunur. (M. 799) 

1
- Dr. FAHRI CELAL ... 
I Sinir hastahklan ve kekeleme tedavis 

Pazardan ba~ka her giln ii~ten sonra 
Cagaloglu, Halk f1rkas1 kar~1s1, 

Zor)u apart.man No. 2 

Kurumu 
B .. yii iya OS 

~lmdlye kadar blnlerce kh;lyl 
zengln etm1$tir 

4. cii Ke~ide 11 Agustos 936 dad1r. · 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Liradir 

Beyoglu Vak1flar Direktorlugu llanlan 

irah Emik 
Kas1mpafa Gazi Hasan pa~a c.tik tert:ane kap1s1 44 No. diikkan 

» » Dereboyu 22-24 kargir ah1r 
» » » 18 diikkan 
J> J> Havuz kap111 37-39 ahir 
» Camiikebir Turabibaba 22 diikkan 
» Bedrettin havuz kap111 41 300 artm arsa 
» » J> 41 400 » » 
» » » 7 kuliibe 
» Gazi Hasan pafa » 7 300 zira arsa 
» » Kay1k iskele i 41 kuliibe 

Bogazi~i Amavutkoy Tevfikiye cami alh 42 bodrum 
J) J> l> J> ~d~~ 

Tophane c;avutbatt To~ular 394 » 
386 

Kas1mpa~ Seyit Ali ~elebi cnmi altmda 41 diikkan 
Hiiseyin aga Tarlabafl ve caddesi 44 Ev 
Galata Kemanke~ ~omlek~i 12 aparbman 
Pangalt1 F erikoy Biiyiikdere caddesi 185 

353 Ev 
Galata Ok~u Musa Kara molla 22 No. da aparbmanm 2 daire 

» » » » » 3 dairc 
Hiiseyin aga J> Caddei kebir 197 » 4 » 
Tophane ~avu' ba~1 tramvay caddesi 19 bar1 Mehmet efendi cami eJ. 

tmda odalar 
Firuzaga Sira serviler Sirkeci mescit cam1 avlusunda 1 Ev 
Kas1mpa~a Sururi Mehmed efc:ndi cnmi derununda 60-62 Baraka 
Galnta Yenicami Fermeneciler 44 No. diikkan ve odal r 

Yukarda bulunduklari yerlerle cinsleri yaz1h vak1f mallar 31/Mayis} 
937 sonuna kadar kiraya verilmesi 27 /Temmuz/936 giiniindcn itiha
ren bir ay miiddetle pazarhga · b1rak1lm1,br. lsteklilerin her giin Bcy
oglu vak1flar direktorliigiinde akare.t kalemine gelmeleri. (4343) 

. Van V aliliginden : 
Viliyet dahilinde 250 go~men evi yap1lacakhr. 
1 - Vamn Havar$ar ovasmda ve Van ile Edremit arasmda hiiku

met~e gosterilecek mevkilerde yap1lacak go~men evlerinin beheri 566 
lira 77 kurut bedeli ke~fi olan ve 141,692 lira 50 ikurut tutarh 250 
g~men evinin kapah zarf uaulile miinakasa:smda talip zuhur etmedi
ginden 16/Temmuz/936 dan itibaren b" ay miiddetle pazarhk suretile 
eksiltmeye konulmuttur. Taliplerin 16/Agustos/936 giiniine kadar 
Van valiligine miiracaatlan. 

2 - Bu ite aid plan, ketif, tartnameler Van vilayet makammdan ah· 
nacakhr. ( 4203) 

Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas1ndan: 

Bankam1zm Mersin fUbesi ic;in Merainde $ahn ahnm19 olan arsa 
iizerinde yapbr1lacak fULc binasm1n in~asm1 banka muvaf1k gorece
gi teklif sahibine ihalede muhtar olmak iizere miinakasaya koy
mu~tur. 

Miinkasaya girmek isteyenl\!t'in Ankarada Umum Miidiirliige ve 
istanhul, Izmir, Samsun ve Mersinde tubelerimizc miiracaatla la· 
z1m gelen izahnt ve evrakla planlari almalnrm1 dileriz. (4347) ,, ________ ... ____________________ _ 
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Medeni memleketlerde daima birinciliti kazanan ve diplomalarla 
tasdik olunan ve dunyada misli olmayan 

Paslanmaz Yeni 

HASAN Tira~ B1~akl'!r 
keskin, ~k hassas olup nefe ve tathhkla 100 DEFA TIRA~ EDER. 

Senclerce su ~nde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. 
Taklitlerinden salammz. Hasan ismine ve markuma dikkat. 

Adedl 8, 10 adedl 50 kurup 
Hasan deposu: ISTANBUL. ANKARA, BETOCW 

.---~----...... _.. __________ _... ________ ~-------.... -
RKV"!~·~a~a!,!.te!a~k~~~l)'enl'!_eft -1 

eon lcadlarlle mO,ehttezdlr.') • 

R -EVU E 

AVNA KAR~ISINDA ... 
Cece yatarken ahp yiiziiniizil tetkik ecll

niz. Eier, aynadaki .Uler, size biraz yor• 
gun ve biraz ailzillmU, geliyoraa. canuu· 
a ukmak i~in aebep yok. 

VENOS ACIBADEM CECE KREMILE 
8faitdan yukanya doiru, aeri bareketlerle 
,.Uziinlizll uiu1turarak. uykuya daluuz. 
Sabableyin ltalltdajtnaz zaman, aynada te
riitaze blr kadan yilzi1 gorecebiniz. 
VENOS KREMININ aihirkl.r te.irinl bilm&
yenler vana, kendilerini bugiinden ibDarea 
bu yeni tecriibeye davet ediyoruz. 

Depoauz NUREDDIN EVlJYA ZADE. 
Kimynt ecza, alit ve ltriyat ticarethanaL 

Istanbul • Bab~ekapt. 

Nefis 

OLiMPOS 
GAZOZLARINI 

Terclh edlnlz 
E...Uaden temil n uftar. Birincl aeYI maddelerle imal 

ec1ilmekteclir 

SIPAHI 
HASAN 

BURSA 

0 LU 
HUSNU 

PAZARI 
Leyll mekteplerde talebeyv liiawnlu olan yatak, 
yorpn, yatak ve yorgan cafl8flan, pike ortii ve 
yiin battaniyeler, havlu, mendil, ~rap, fanile, pija
ma vesair ihtiya~lanmzi ~ok ucuz fiyatlarla mat•· 

zalanm1zdan tedarik edebilirsiniz. Taira siparifleri hemen gonderilir. 
Adres: Istanbul, Sultanhamam No 24/4 • Beyoflu, lstiklil caddesi No 376 
Bursa, Uzun~arp No 98. Bqka yerde 1ubemiz yoktur. 

PROTEJilV 

31 Temmm 1936 

AUustos 4 ncii sal1 giinii ak~am1 
Bogazi~inde biiyiik bir mehtap 

Blemi yap1/acakt1r 
" Renkli projoktorlerle tenvir edilmi, buyuk bir sal uzerinde m99-

hur yOksek san'atkAr1m1z Bayan Eftalyaya refakat edecek gOzide 
musiki,inaslar1m1zdan murekkep muhte,em bir saz heyeti ve milll 
rak1slar1m1za icra edecek zeybek tak1m1 ., 

l1tanbulun muhtelif aemtlerinde ,-e Boiazio iki tarafmda oturan ••Jin halkimiz1n bu mehtap aef a11· 
na ittiraklerini temin i~in ataiida ,Oaterilen aeferler tertip edilmi9tir1 

1 - ~irk~ ('ll) numarall 'ftpunl saat 20,30 cla Kopriiden hareket ederek Beflktaf, ttskiidar, Kuzguncuk, Or 
takoy, Beylerbeyi, Ceflgelk<Sy, Arnavutk6yi1 Jskelelerine ugnyarak Bebege gide::ektlr. 

2 - ~ketin (74) numa.rall vapuru saat 20 de Yenimahalleden harekeUe Bilyilkdere, Tarabya, Beykoz, Pa,abab
, Yenikoy, tattnye, Kanhca, Emlrgln, R. Hisan, A. Hisan ve Kandilli iskelelertne ugrayarak kezallk Bebele glde

c.aUr. 

3 - Muaiki beyetini hamil olan aal elek&ikle tenvir edilmit olan ~irketin (73). numarah vapunma 
baih olarak Bebek a~lklannda harekete amade bulunacaktlr. 

4 - Elektrikle battan ba9a tenvi r edilmit olan $irketin 68 numarali vapuru Koprilden aaat 
irket idareai taraf1ndan aureti mab1u1ada huzarlan rica edilen aay1n aaylavlanmizla memleketimizin 
.. zide kumandan ve ricali ve partimizin erkin1 menaubini ve matbuatim1z1n erkinile erbab1 tiir ve 
alemden amide bir ziimreyi bamilen hareket ederek Bebek a~iklannda diier vapurlara iltibak ede-

:ektir. Bu vapurda davetlilere mahaua bir biife ibzar edildiii gibi ~hlr Tiyatroau ileri 1elen aanatkir
larmdan Bay Hazun ile baza cazip aimalarm huzuru da temin k1hnm1tbr. 

S - Bebekden aaat 21 1/2 da hareket batlanacak ve aah ~ekecek olan 72 numarab vapur en inde ve 
1 takiben aaib aollu 71 ve 74 numarah vapurlar ve bu iki vapurun arka11naa davetlileri hamU olan 
nwnarah vapur yola devama bath:racaktll'. Vapurlar gayet ai1r yol ile Anadolu aahilini takip ede-

rek Kanl1e& ko:ru inuncle miirettep plin daireainde teveldaaf edecelderdu. 

6 - Kanhcada 45 dakika tevekkufdan aonra ayni tertip ile Emirgi.na 1e~ilerek Yenikoye kadar R• 
Ii aahili ve soma Patab~eaine 1~ilerek Beykoza kadar Anadolu aahili takip ec:Ulecek ve Beykoz 

eniparka oniinde durulacaktll'. Orada kezalik 45 dakikahk tevekkufdan aonra Tarabya yolile BiiJfik· 
rcye 1elinerek Biiyiikdere ile Sanyer aruandaki Beyazpark oniinde vapurlar 'demirliyeceklerdir. Su 
yetini hamil aah ~eken (73) numarala vapur demirliyen diier vapurlar etrafancla 1ayet aill' olarak 
iitmadiyen devreclecek ve 1anatklrlannuz1 en bedii eaerleri terenniim eyliyeceklerdir. 

7 - Bu aeferlere aandallari ile ittirak etmek iateyenler Bebek, Kanhca, ve Beykozda aahn ve vapur
ar1n tevekkuflan 11ra11nda 1andallann1 aala baihyabileceklerdir. 

8 - Biiyiikderede iki aaat tevekkufdamc 1onra vapurlar ayni i1kelelere uinyarak avdet edecekler
dir. 

G idip gelme vapur Ocreti herkes icin 37 1/2 kuru,tur: 
Paso ve fotoirafb kartlar ve her nevi abonmanlar ve bu1u1i tenzilitb biletler bu aeferler i~in mute

er deiildir. SaytD halk1m1z1n gO.terecekleri raibet kart11mda $irket~e zuhurat po1talar yapdmaa1 
ukarrerdir. Biletler bu,Unden itibaren Koprii ve Bojazisi iakelelerlnde aablmaktadll'. 

At;, karnana bir kahve kattit abndakta 
KABIZLICI DEFEDER 

Y emeklerden hirer aaat aonra alamr· 
aa HAZIMSIZLICI, mide ektilik ve 
yanmalanna giderir. Aitzdaki tatsazhk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambalajana dikkat. Oepoau: Mazon ve 
Botton ecza deposu. Y eni Poatahane 
arkasa Atir Ef. Sok. No. 4 7. ----·-···-··................ ... ....... _ 

Sablbl Necmeddln Sadak 

17amnl Deflf1at m8dtlril: ... m .......... 

,. ~!n:, h~!~~~! !~ T~!!!~:" Wii Mekteb sokak 35 numarab muayenebanesinde tedavi eder ~ 

Taksimde P A 0 R A M A Bah~esinde 
6 ACUSTOS PERSEMBE GONO 

SONNET DO~ONO 
Her,UO BabQeye milracaaL Tel. -41065 


