
B lYI ~\YI lnl ~ lYI ~ lYl lfil 

16 
$c§llhl nif e 

16 
~alhofe 

Sene 19 - No. 6734 - Fiati her yerde 5 kuruf . CUMARTESt l 'J Temmuz 193'7 Telefon: 24240 (1dare) - 24249 (Tahrlr) - 24248 (:Miid iir) - 20113 (~e)' 

Harbin Oniine gecmek !'apurlardaki kalaba1ik • 

. . b. t bb.. lzm1re vapur sefer1nl 
ICln son Ir e$e US ikiye ~1karmak l8z1m 
J aponyanzn bllyllk hazzrf ziJz her Bir t;ok golcular ge~e!fi vapurun 

t ft bll Uk endi eler uyandzrdz salonunda get;irzyorlar 
ara a "J!. . . § . _ . . Band1rma hattmda da yer 

Japon ordus~.~ume:;s1~1, h~r.b ~.1kars~~·.m~!• ~-'"'" bulunmad1Qmdan ~ik8yet ediliyor 
temizleneceg1n1 ve lie~• g1dllm1yeceg1n1 soyluyor 

Ya$ meyva ihrac1 i~in 
tedbirler ahn1yor 
lktisad Vekili lzmirde 

muhim bir nutuk sOyledi 
'izmir 16 - Burada bulunan ikti- · 

sad Vcldli B. Celal Bayarm yeni te
~ekkill eden incir ve sekiz iizilm koo
pcratifinin ticaret odasmda yaptlk
lan toplantlda bulunduklanru VC mti
him biJ: nutuk soylediklerini yaz
nu~t1k. B. Celal Bayar nutkunda koo
peratiflerin ehemmiyetinden ve oyru
yacag1 rolden bahsettikten sonra 
iizum ve inch- hakkmda kiymetli baz1 
lzahat vermi~tir. iktisad Vekili demi~· 

. t ir ki: 
- Bu konu~madan i.sti!ade ede

rek harici ticaretimizde miihim bir r 
tnevkii olan iizilm ve incir hakkmda 
faydall baz1 izahat vermek isterim. 
liarici ticaretimizde mikdar ve kly
rnct itibarile mlihim bir mevki alan 
tnaddclerimizden biri iiziimdiir. Fa- " 
knt, sati~ kolayllg1 itibarile incir da
ha milsait vazivettedir. Yani incirin 
satt~1 iizilme na~aran daha kolayd1r. 

Fakat heyeti umumiyesi itibarile 
ilzlim, incir, fmd1k , tutiln, lilks mad
clesi addolunmaktad1r. Allc1lar mil
l'f'ffch bir seviyede iseler bunlara rag
bet gosteriyorlar. Hari~ piyasalarda 
nt.a~et zorlugu ba~ gosterince istih
lak azrum1ya ba!?hyor. Her hangi bir 
huhran kar~1smda memleketler ihti
tath tedbirler almak isteyince evvelA. 
hu mahsullerin ithal ve istihlakini 

tahdid ediyorlar. 
Fakat bu sozlerim sizi korkutma

sm. Bugiin bunlar zaten yap1lnll~t1r. 
Mcsela en ~ok mal sattiglilllz memle

(Devarm 4: iincii sahifede), 

(Devam1 4 iincii sahifede) 

Saadabad misak1n1n 
imzas1 munasebetile 
Atatiirkle Af ganistan 

padi~ah1 aras1nda samimi 
telgraflar teati edildi 

Ankara 16 (A.A.) - Dort karde~ 
millet arasmda: akdedilen Saadabad 
misak1 miinasebetile iran ~ahinl?a.hl 
ve Irak kralmm Reisicumhurumuz 
Ataturke gonderdikleri muh abbetkar 
telgraflan ve Atatilrkiin Bi.iyiik bir 
samimiyetle verdikleri cevaplan ev
velce aynen ne~retmi~tik. ~imd.l ayni 

(Devam1 2 nci sahifede) 

_..:l.kka~Iera 

KUfeler tart1/1p 
ol~Ulecek ml 1 

K oprilde, szrtinda y ilk hama.l g6r
miyecegiz. lstanbulun yar ve agyar 
ile en kalabalik yerinde tatbike b~

lanan bu medeni ve insani Jcarann 
muvaffak olmasini dileriz. Koprilde 
yalnzz kufe ta$Znacak. Bu kufeler de 
50 kilodan agir olmiyacaJc, i¢ ndeki 
ewa kii.fe dl.$Zna 15 santimden fazla 
t~miyacak. Gii.zel. FaJcat kiifedeki 
e~ya 50 kiladan fazla olursa, yahut 
d~anya 15 santimden fazla t~arsa 
bun?!- kim ve nastl Ol~ecek? Zabita. 
memurlan. koprii ilstiinde bir kantar 
. ve bir metre ile mi dol~acaklar? ih
tilaf zuhurunda kiifeler tartilip Ol~ii.
lecek mi? 

Zor i~ ... 
Daha pratik bir ~ekil bulunmasi igi 

olur sanina. 

' el 

iZ'mir hattma ~liyen tzmir vapuru f>01 iken 

izmir 15 (~am) - Denizyollan cular l~ blr ifkence ve azap halinl 
i~Ietme idaresinin izmire tertip etti~ almakta.dt.r. 
vapur seferleri son zamanlarda bir~ok Bu hafta izm.irden istanbula hare-
~ikayetlere sebebiyet vermektedir. tz- ket eden izmir vapuruna giderek yol-
mirle istanbul arasmdaki dogru h a t cu ve ~ya vaziyetini tedkik ettim. 
seferlerini yapan (izmir vapuru) tilt· Mevsim. miinasebetile izmirden i:s-
hm ttkhm yolcu ve ~ya ile dolmakta, tanbula ~ok fazla sebze ihr~ edil-
yirmi dort saat silren bu seyahat yol- (Devarm t iincii sahifede) 

"Biitiin Avrupa devletleri 
harpten ~ekiniyorlar,, 

lngiliz Hariciye naz1r1 soyledigi 
bir nutukta boyle diyor 

Ademi miidahale komitesinin diinkii toplanbs1nda 
biitiin delegeler lngiliz pilan1n1 kabul ettiler 

Londra 16 (A.A.) - Ademi miida
hale komitesinin ogleden sonra'ki cel
sesinde ki bu celsede biltiln murah· 
}la.Slar ingiliz plarum miizakere esast 
olarak kabul ettiklerlnl soylemi~ler
dir. s ovyet delegesi Maiski ileride mii-

him tadilat teklifinde bulunmak hak
k1m muhafaza ettigini bildirmi~tir. 

Portekiz delegesi keza ingiliz pla
rum miizakereye esas olarak kabul 
ettigini bildi~ ve fakat muharip 

(Devanu 4 iincii sahifede) 
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100 nwuarall halk d~maml .• 



' Sahife 2 17 Temmuz 1937 _ 

Diin Geceki ve Bu Sabahki Baberler 

Cinliler otuz f1rka 
asker tah$id ettiler 
Japon sefiri, Pekini isgal etmek 

niyetinde deQiliz, diyor 
~inliler, ~imali ~indeki Japon 

lcontroliine mukavemete azmetmi1ler 
Londra 17 (Ak§am) - Tokyodan 

blldirildigme gore Japon harblye ne-
1mreti §U tebligi ne§retmi§tir: 

<•Qinliler, §imali Qinde Japonlara 
kar§1 30 fJrka asker tah§id etmi~ler
dir. Bu bal, Japonyaya kar§1 taham-
111Ulil imkinSiz bir tnhrik ~kil edi
yor.» 

Japon amelesi ordu i~in bir iane 
de!teri aginJ§lar ve blr ka~ saat l~inde 
yanm mllyon yen toplaml§lardir. 

Morning Post gazetesine gore in
giltere hiikO.meti, son hadiseleri harp 
i~ln kfl.fi blr sebep addetmedigmi Ja
ponyaya bildirmf§tir. Amerika da ay
ni te§ebbuste bulunmu§tur. 

Paris 17 (Ak~m) - Pal'isteki Ja
pon sefiri B. U~a, Havas muhabiri
ne ~ beyanatta bulunmu1i\tur: 

- Tokyodan gelen son haberler, 
c;tn - Japon ihtilafmm musellahan 
halli iimitlerinin yeniden canlandlgi
m gosteriyor. ~u iki noktayi zfkret
mek isterim: 

1 - Qin hukiimeti 12 temmuzda 
imzalanan itlla!a dilrilst bir surette 
riayet ederse Japonya, tatmin edil-

Veki lleri mizi n 
Moskovada ziyaretleri 
~ereflerine biiyiik bir 

ziyafet verildi 

l\loskoYa 16 (A.A.) - Tas ajansi 
bildirfyor: Di.in B. Zekfil Apaydm, B. 
Rii~tii Aras \'e :?iikru Kaya ~erenerl
ne bir ak~m zlyafeti verllmi11ltir. Zi
yafette B. Mo1onof, Mikoyan, Ejof, 
Litvinof Mejlauk, Sudiin, Budenny, 
Stomonyakof, vekillere refakat etmek
te olan zevat ve Tilrkiye el~iligi erka
lll hazir bulunmuJilardlr. 

Zlyafetten sonra yapllan kabul res
minde kordiplomati.k, hiikflmet Aza-
11, Sovyet muessesati zimamdarlan, 
sanat ve matbuat milmessllleri h82Jr 
bulunm~larfur. 

Moskova 16 (A.A.) -. Tilrk vekillerl 
B. RO$il Aras, ~ilkrii Kaya ve yanla
rmdaki zevat dun Moskova metropo
litenini zlyaret etmi~erdir. 

Pariste otel miistahdemlerinin 
grevi devam ediyor 

Paris 16 (A.A.) - Otel milstahdem
leri bugi.in yaptiklan bir mltingte gre
ve devam etmeyi kararla11itirm1~lardlr. 

Ku·ub ey hla 1 

Rus tayyareciler 10,200 
kilometre katettiler 

l\loskova 16 (A.A.) - B. Stalin, Mo
lotof, VorO§ilof, Qubar, Kalenin, Kaga
novic ile partlnin ve htiktlmetin diger 
Jeisleri ve Ant 25 ln seyahatini tertibe 
memur olan hiikO.met komisyonu Gro
Jnof ile DumR§ef ve Danllin'e Mosko
\'a·§imal kutbu-Amerika seyahatinin 
parlak bir surette ba§anlmasmdan ve 
7eni dilnya mesafe rekoru tesis edll
i>:iesinden dolayi tebrik telgraflan gon
itermi~Ierdfr. -----
Yindsor dtikii Romanyaya 

gidecekmit 
Biikre, 16 (Ak§am) - Bura gazete-

1'rfn1n bildirdiklerine gore, :VinclsOr 
a}uku yazi K0stence yarunda Karadeni:a 
H.hillnde Mamaya aayfiyesinde ge~ir· 
mek ttzere zevcesile beraber Roman
yaya gelecektlr. Bu sebeple hazirhkla
ra ba§Iannuotu-. 

mi~ olacakt1r. 
2 - f;Umali <;inde Japon menafii

nin himayesi ne Pekinin, ne de Tiyen 
Qinin iJigalini mutazammm degildir. 
Ne Fransa, ne de ingiltere Qin - Ja
pon ihtilafma mi.idahalede bulunma
Jru~lar, sadece Tokyo nezdinde dosta
ne blr te1ilCbbtis yapm1~lardlr. 

Dfger taraftan Qin sefirl B. Vel
Ungton Ko, Havas muhabirine de
ml~tir kf: 

- Qin hiikumeti, Qinin tamamiye
tinl tanlllll1il olan devletlere di.in ver
di~i bir muhtrrada Japonlar tarafm
dan $imali <;in makamatma kabul 
ettirilecek hi!f bir itilaf1 kabul edemi
yecegini bildfrmi~ir. Qin hi.ik'Ometi, 
kendi hukuku hakimiyetine yap1la
cak yeni bir tecaVU.ze elindeki biitiin 
vesaitile mukavemet etmege azmet
mi~tir. 

Japonya, ~imali Qinde bir kontrol 
tesis ederse bu, yeni bir Qin - Japon 
harbinfn mukaddemesi olacakbr. Bu 
harbin neticeleri ve akibetleri ~imdi
den kestirilemez. 

Tunusta miihim 
~arpz~malar 

Halkc1 f1rkasile kom ii
nistler birbirlerine 

hiicum ettiler 
Tunus 16 (A.A.) - 14 temmuz ha· 

diselerini takiben diln ak~run da bir 
takun hft.diseler vukua gelmi~tir. 15 
ki~ kadar yaralanmi~tir. 

Saat 18 de Doriot'nun f1rkas1 olan 
halk~1 flrkas1 bir toplanb yapm1~ ve 
bunun sonunda bir takm1 alaylar ter
tib edilmi~tlr. Bunun ilzerine derhal 
mukabil niimayiJiler yaptlrm~tir. 

Saat 19 da ~ehrin birgok noktalann
da ve bilhassa umumi mesai kon!ede
rasyonu binas1 yalanmda: bir taklm 
arbedeler ~lknu~br. 

Bir barda Sifonlar, masa ve sandal
yeler ablnu~, birka~ ki~i yaralamm~
tir. 

saat 22 de yerlilerden miirekkep bir 
grup, be~ Zuhaf askerine hucum et
mi{I, bunlardan ikisi yaralaninJ{jbr. 

Nihayet saat 23 te polis, umumi me
aa1 konfederasyonu binas1 yakmmda 
toplanm1~ olen ve dagumak istemiy~ 
nilmayi~~ilere hticum etmi~tir. 

Gece yans1 stikOn lade edilmf~tir. 
12 kadar tevkifat vardlr. 

-~----

Bagdatta niimayi~ler 
lrakhlar, Filistinin 

taksimini protesto ediyorlar 
Bagdad 17 - Diin Bagdadda Filis

tinin taksimi hakkmdaki ingiliz pro
jeslnl protesto i~in biiyilk numayi§ler 
yapllnu§br. Ntimayi§~i kafileleri so
kaklan dola§InJ§lar ve taksim projesi 
aleyhinde bulunmu§larchr. 

Bagdaddaki Yahudi magazalan nil
mayl§ esnasmda kapanm1§tlr. Ntima
~~ller Arap devletleri reisleline ve 
Milletler cemiyetlne protesto telgraf
nameleri ~ekmi§lerdir. 

Kahire 16 (A.A.) - MlSir Bll§vekili, 
Fillstin meselesinin son zamanlardakt 
tnki§afl hakkmda ingiliz sefirtle uzun 
bir go~e yapm1§t1r. 

Hiik.Q.metln mebusan meclisinde ya
pl.lacak bir istizah s1rasmda bu bapta
ki hattt hareketini bildirmesi muhte
meldir. 

GUmriik muhafaza kuman<la-

Saadabad misak1n1n 
imzas1 mUnasebetile 
Atatiirkle Afganistan 

pad11ah1 ara11nda samimi 
telgraflar teati edildi 

Nazi/Ii fabrikas115 giin 
sonra kuma§ ~1kar1yor 

(Ball taraf1 1 inci snhifede) 
samimiyet ve muhabbetten miilhem 
olen Afgenistan padi~ahmm telgraf
Jariyle Atatiirki.in cevaplanm da ~a
tiya yaz1yoruz: 

tktisad vekili dUn fabrikay1 oezdi. a~1lma 
merasimi 25 ilk tesrinde yap1lacak 

EkseJan~ Kemnl Atatiirk 
Tiirkiye Cumhuriyeti reisi 

ANKARA 
Dort kardec: ve dost memJeketlerl

miz arasmda imzalanan Saadabad 
mlsak1 miinasebetile siz ekselansa en 
hararetli tebriklerimi arza miisaraat 
ediyorum. Saadabad misaklmn, bizim 
dort memleketlerimizin tesaniid ve 
karde ligi ve sulhiin rnuhafazas1 i~in 
en miiessir bir amil olacagma kaniim. 
Bu f1rsattnn fstifade ederek siz ekse
Jftnsm ~si sandeti ve Ti.irkiyenin re
fah ve ikbali i~in en samimi temennt
lerimi arzederim. 

Afganistan Padi~h1 
l\Iohammed Zahir Han 

Afganistan Pacli~h1 rnajeste 
.Mohammed ZahJr Han 

KABiL 
Snndabad misalmun imzas1 miina

sebetile gondennek liitrunda bulun
duklan telgrafi bilyiik bir memnuni
yetlc aldsm. Dort lmnle§ millet arasm-
4a rnevcud en Slk1 dostluk rab1talan· 
m bir kat daha te~id edel'ek dhan 
1ulhunun esash desteklcrinden birisi· 
ni te§kil eden bu miihiln eserin, mil
letlerimizin ban§ severligi sayesinde 
meydana gelmi§ olmasi hepimiz i~in 
Utihan mucib bir hadiscdir. Saadabad 
misakmm milletlerimizc kutlu olma
Sllll tcmenni ederken bu hayuh vesile 
Ue zah hiimayunlanmn sihhat ve sa
adetini ve kard~ Afganistanm refah 
ve ikbalini yiirckten clilemeklc bahti· 
yanm. 

K. Atatiirk 

Ankara iskan 
dairesindeki yolsuzluk 

Ciimhuriyet miiddeiumu .. 
miliginin bir tebligi 

Ankara 16 (A.A.) - Ankara Cilm
huriyet milddeiumumiliginden tebU~ 
olunm~tur: 

Ciimhuriyet gazetesinin 13 temmuz 
1937 tarih ve 4729 numarall nilsha
Slilln il1tilncil sayf asmm u~tincti sii
twmnda cAnkara iskfm idaresinde 
bir suiistimab serlevhalI yazi memu-

Nazilli 16 (Hususi muhabirimizden) 
- iktisad Vekili B. Celfll Bayar refa
katlerinde izmir vallsi, Aydm valisi, iz
mlr belediye reisi doktor Beh~et Uz ve 
Ce!Al Bayara Ankaradan itibaren reta
ket eden heyet oldugu halde bugiin bu
raya geldiler. B. Celft.l Bayar fabrika ln
~aat ve montaj i~lerini tedkik etti, ne
ticeden gok memnun kaldl. in§aata 
azami h12la devam ediliyor. Montajm 
yiizde doksam bitmi~ gibidir. 

Fablika 1 agustosta ilk kuma§I ~1-
karacakbr. Ac;1lma merasimi 25 ilk 
te§rinde yap1lacakt1r. Fabrika mmta
kam1z it;in senede 300,000 kilo iplik 

Amerika sulh 
istigor 

Reisicumhur muavini 
miihim bir nutuk soyledi 

Dallas 16 (A.A.) - Amerika reisl
cilmhur muavfni Garner, Ame1ika it
tihad1 oyunlarmm kli~adl milnasebe
tile irad ettigi bir nutukta ~oyle demi~ 
tir: 

cHer nerede olursa olsun harp 
muhataralarm1 teessiirle kar~uar12. 
~ayet bir ihtilaf zuhur edecek olursa 
biz harp deliligini yanm kiirremlzin 
haricinde tutmaga katiyetle azmet
mi,Pzdir. 

Hatip, ~u sozleri Have etmi9tir: 
Amerika. milletleri hallhazirda yek

digerine pek yakm bulunmaktadlrlar. 
Buenos-Aires konferans1 ¢mdiye ka
dar akdedilen bu kabil konferanslarm 
en miihimlerinden biri olmu~tur. Ame
rika 3.!eminin itti!ak ile takip etmek
te olduklari bir gaye vard1r. Bu da ge
rek kendi aramizda gerek dilnyanm 
sair aksamiyle sulhil. muhafaza et
mektlr.:o 

Hicaz veliahd1 Pariste 
Paris 16 (A.A.) - Hicaz krallig1 ve

Jiahti Emir Suud, Parise gelmi§tir. 

Abdiirrahim 
~etesi imha edildi 
~eteba~1 ve be§ arkada11 

Bismilde oldiiriildiiler 

riyetimizin nazan dikkatini celbet- Diyaribekir 16 ( Akfam) -
mi9tlr. Cenuptan gelen Abdiirra-

Tapu ve iskan dairesinde cereyan hi.m ~etesi bugiin Bismil 
eden ve 1609 sayih kanunun ~er~vesl 
i~ersine giren bir hadisenin tahki- kazasr i~inde imha edilmi§-
kine memuriyetimizce el konulm~ fir. Ba§ta Abdiirrahim olmak 
ve haz1rlJ.k tahkikatma devam edil- iizere be§ arkqdQ§t oldiiriil
mekte bulunmu1l ise de gaze ten in ver- mii§lerdir. 
di~i ta!silatm hadiseye tevafuk ettigi ----
gorillmemi~ ve bilhassa Ankara no- Bir hafta i~inde 14 ka~ak~i 
terlerine aid losnun hic;bir suretle as- yakaland1 
11 esaSI mevcud olmad1W, anla~linJ~- Ankara 16 (A.A.) - Ge~en bir haf-
t.Ir. ta i!;inde gfunriik muhafaza te§kilati, 

Hazirllk tahkikabru i~kA.l edebile- blri olti, biri yarah 14 kac;ak(tl, yliz alt-
cek olan bu gibi ne~riyatta matbua- llll§ u~ kilo gi.imrilk ka~ag1, yi.iz yirmi 
tm milteyakklz davranmaSI ve memu- defter sigara kagid1, ikiyliz altm lira 
riyetimfzden malQ.mat almmaks1zm lle iki ka~akc;1 hayvam ele ge(tirmi§tir. 

hie; bir gtina ne~riyatta bulunulma- Alli Ermeni oldiiriildii 
mas1, aksl takdirde kanunt takibata Adana 16 - Suriyeden bildirildigi-
gec;ilecegi hususu teblig olunur. ne gore Kanu~h kazaSinda Hasicede 

Tabanca ile oyn1yan ~ocuklar Suriye Vatanlleri ile Ermeniler ara-
. Sultanahmedde Akb1yik civarmda anda diin de kanll ~arpJ.§malar ol-
Cemal ve 'Olft. adlarmda ilti c;ocuk diln m~tur. Qarp1~ma neticeslnde tiO 
ellerine ge~irdikleri bir tabanca ile oy- :Arap pollsi agir yaralarum~, alt1 Er-
namaga ba§lam1§Iardlr. Bunlardan meni de oldurillmu~tiir. Suriyelller 
Cemal btr arallk tabancayi eline ala- hfiltfunet kon&gmi sanru~lar, fakat 
rak kan§t1nrken silfill birdenbire pat- jandarmalarm ate~ile pUskurtiilmilfi· 
la.ml§br. Q1kan kur§un kar§Ismda du- lerdir. 

ran 'Olfulm karmna saplanmi§tlr. M1air Kredi F onaiye tahvilleri 
(;ekoslovak kabinesi iatif a etti ketideai 

Prag 17 (.Ak§am) - B. Hodza kabl· Kahire 16 (A.A.)' - Yiizde tig faizll 
nest bugday ve un fiatlerinin tesbiti ve ikramlyeli Mlsir kredi .tonsiye tah-
meselesinde Qlken lhtilaftan dolayi vUlerinin di.inkil oekili{jlnde: 
tatifa etm.i§tir. Reisicwnhur B. Benes, 1908 senesi tahvlllerinden 771,865 
bugiin aayfiyeden Praga donerek buh· nwnara 50,000, 1911 senesi tahville· 
rarun halll l~in temaslarma bql&J;lll§· rtnden 10,581 numara 100,000 frank 

imal edecektir ve §imdiden altI ayltk 
sipari§lerini almI§ bulunmaktad1r. 

ikitsad vekili buradan Ku§adaSina 
hareket etmi§tir. 
B. Celil Bayar lzmire dondii 

izmir 16 (Telefonla) - iktisad ve
kili B. Celal Bayar Ku1ii adasma ug
ramakten vazge~ti ve izmire dondil. 
Yolda milstahslllerle konu~tu, satI~ 
kooperati!lcrinin ehemmiyetini an
latb ve vaziyetlcri ile yakmdan ala
kadar oldu. Yann (bugiln) <;e~me 

plajma gidecek ve evvelce de bildir
dlgtm gibi pazartesi gilnii istanbula 
hareket edecektir. 

Atlantik geniden 
ge~ildi 

Avrupa ve Amerikadan 
kalkan tayyareler 

karaya indiler 
Londra 16 (A.A.) - Amerikadan 

ingiltereye donmekte olan Caledonia 
ismindeki ingiliz deniz tayyaresi, ka
tettigi mesafenin 300 mile ya.km oldu
gunu gcce yar1Sl bildirmi~tir. 

Saat 23,30 da Foynes'dan Amerl
kaya avdet eden Clipper ismindcki 
Amerikan tayyaresi hareketinden bed 
400 millik bir mesafe katettigini haber. 
vermi9tir. 

iki tayyare Atlantik denizinin us
tilnde pek yilksekte bu sabah saat 
4,41 de karanhkta Irlanda sahillerine 
1,100 mil mesafede kar~tl~m111ilard1r. 

Her ikisi de her~eyin yolunda gitti· 
gini biribirlerine bildirml~lerdir. 

Londra 16 (A.A.) - Caldonia tay
yaresi saat 10,30 da Foynes'e gelmi§tir. 

Tayyare Atlantik denizini 12 saat 7 da
kikada ge~mi§tir. 

Botwoods 16 (A.A.) - Clipper tay
yaresi 16 saat 24 dakika sliren bir u~u§
tan som·a saat 11,49 da burada kara
ya iruni§tir. 

Hamallann KoprUden 
oe~meleri yasak 

Memnuiyetin bu sabah 
saat be~ten itibaren 

tatbikine ba1land1 

Belediyenin verdigi son kararla is
tanbulda Karakoy koprilsti iizerinde11 
elli kilo slkletinden fazla. yiikle s1rt 
hamallaruun gec;meleri menedilmi11lti. 
Bu sabah saat bc1lten itibaren bu 
memnuiyet kararmm tatbikine ba{i
lanm1{ittr. 

Eminonli merkcz nahiye mildilril 
B. Abdullah Vecihi ile polis merkez 
memuru B. Ali yanlannda zab1tai be
lecllye memurlar1 oldugu halde sa
bahtan Eminonunde tertibat alm11l
lar ve Koprilden gec;mek istiyen sirt 
hamallanm kontrole ba~lam11llardir. 

S1rtmda elli kilodan ag1r yiiklcrle 
ge~ek istiyen hamallar menedilmi~ 
lerdir. Yiik ile beraber clinde terazisi 
de bulunan seyyar sat1ctlar bu mem
nuniyetten mtistesna tutularak KoP"' 
rO.den ge~melerine milsaade edllmek· 
tedir. Kopri.inun Karakoy clhetinde 
de ayni ~kilde tertibat almnn~ ve 
atJ.r yiiklil. hamallann gc~eleri me" 
nedilmi11ltir. Bu sl.kl. kontrole devnill 
edilecektir. -----

Ucretler. inince tramvaY 
yolcular1 f azlalatb ' 

Belediye tarafmda'n yapilan . b.ir 
istatistige gore trrunvay iicretieri.Illil 
tenzllinden sonra tramvay yolcU 
mikdan yanm mllyon artmi~ • 
En ~ok yolcu ~U~ll - Tiinel, Bebek ... 
Eminonii ve sonra da Harbiye .. Fatill 
arasmdadlr. tu". Ucramiye kazanm1~lard1r, 

pi bugiin lzmire gidiyor 
Qftmriik muhafaza kumandan1 ge

neral Seyti bugiin 1zmire lidecektlr. _______________ .;..._ _________ ~-------~---
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AKSAMDAN AK~AMAs 

lmtihanlar meselesi 
Bu ytl Ortamekteb ve 'Oniversite 

hntihanlannda bir~ok talebenin SI• 

lHfta kaldtldan soylendi, bu mesele 
etrafmda hayli 11eyler yaz1ldI. 

Hcniiz l\'laarif Vckaleti imtihanla• 
tin neticesi hakkmda rcsmi bir ista· 
tistik ue~retmcdigi i~in soylencn ~
leri ihtiyntla tetakki ctmeye mecbu· 
tui.. 

Esnsen bu sencki imtihanlann ne
t icesi ne olursa olsun, dogru ve ilml 
bir hiikiim vermck is;in ynlmz bu se
:ne suufta knlan talebenin say1SJ.DJ 
goz oniindc tutmak yetmez, g~en se
llelerle de muknyese etmek Ifwmdtr. 
Bundnn bn~kn, bu seneki imtihanla· 
i-111 ~ekli ile ge~cn scnelerdeki imti· 
hanlar arasmda fark olup olmadlguu 
<la hcsaba kntmabdrr. Hcrhangi gev· 
~k ve miisamahah imtihanlarda bii· 
tun talebeniu muvnff ak olmu~ ol· 
!nas1 hi~ bir~y iTade etmez. 
~u balde, tedkik edilecek iki nokta 

var: 
1 - Bu senc smuta kalan talebe

nin sny1s1 gc~en senelerin vasatisine 
gore fazla ise yine bir tcrakki var de
lllektir. 

2 - Bu seneki imtihanlar ge~en 
Ytllara gore daha s1Iu, daha ciddi ol· 
nt~ ise ~iiriik talebenin smlf ta kal· 
rnas1 daha faydah olmu~tur. 

l\luhakkakhr ki yeni yeti§en gen~ 

nesil, eskisi Jmdar okumu~, tnhsillf, 
~h§kan degildir. Bunda, dogrudan 
dogruya talcbeye, mekteplere, ana ha· 
baya aid kabahatler var: Disiplin az
hgi, spor scvdaSI, babalann ~cukla· 
nn tabsili ile yalandan alakadar ol· 
inamalan gibi ... 

Bir de ne tnlebeyc, ne mekteplere 
aid olrmyan umumi, gayri sahsl 
funillcr var: Programlarda slksik de
g~iklik, snuflarda fazla kalabahk, 
alfabe ve dil i11kihib1, kitapsizbk ve ~ 
sake gibi. 

Tahsil hevesini kokiinden kurutan, 
dnha urnumi, daha ahlaki, tam mA· 
nasile i~timai bilyilk bir amil daha 
\•ar ki bunda ~ok dikkatli davran
maby1z: «Okumnk, dirsek ~iiriitmek, 
uzun uzncl1ya tahsil etmek neye ya· 
rar?» dii~iincesL. Senclerce tahsll et
tni~ ve hnyntta pek az veya We mu· 
vaff ak olamanu~ insanlarm yamnda, 
hi~ tahsil etmedigi balde muvaffak 
Ve zengin olmu~ insanlar manzarast 
\'e haynli, hnyatta ilk ad1mda kolay 
refah anyan gen~lcrin zihnit1de en 
tehlilrell tcmbellik mikrobudur. Bu 
amil, Jinr1>te11 sonra hemen hemen 
biitUn diinyada gen~ nesli ciddi tah
silden geri b1rakhnyor. Pratik olmak 
fddiast, biitiin memleketlerde kiiltilr 
\'e menfaatsiz ilim hayabru yanya 
indirdL l\lektcplerde ve ailede bu 
2.ihniyctle ciddi milcadele Iazimdlr. 

Her halde bizim icin en miihim: 
ltokta, bu ~ildiyetlerin tesiri altmda, 
snuflan daha rok talebe ge9Sllt diye 
fmtihanlan zay1flatmamaktir. fmtf· 
han Sikt olmahdir. l'iiz cahil yerine 
on okumu~ gencin diploma almasi 
daha hayll'hdir. 

~mCI 
iltt1111nu11•111111111111tt111111t11111111111111111111111111111111111111111111uu.u-

T amir edilecek Rumen 
vapuru 

Tcrsanemizde tamir edilmek were 
di.in Romanyadan bir Rumen vapuru 
gelml§tir. 

Seferberlik komisyonu 
&eferberlik komisyonu diln vali mu

avtnl B. Hiidainin riyasetinde toplan
lllr§tlr. Seferberllk miidlirii vc kayma. 
kamlar toplant1da haz1r bulunmll§
lardlr. 

- Boyle hassas, boyle ~air ruhlu 
~ocUk gorulmemi~tir bay Amca .•• 

• 

$E&iR DABERLBRi 
24 saatte 26 
tifo vakasi 

~ehirde temizlik i1ine 
diin de devam edildi 

Son 24 saat i~inde tif o vakalarl 
26 yi bulm~tur. Bu sayi, biitiln is
tanbul vilayeti hududlan i~ine inhi
sar etmektedir. 

Diln de i;;ehrimizin bir~ok yerlerin
de geni~ mikyasta temizlik miica:de
lesi yapllrm~tir. Bilhassa Suadiye vo 
civan tamamlle temizlcnmi~, bun• 
dan ba~ka istanbulun tifo ~Ikan 
mmtakalannda: fenni tathirat yap1l
n11~hr. Diin de Eminonil ve Fatih 
kazala.rmda mecburi a.liIYa devam 
edil~tir. Bundan b~ka diger ka
zalarda: da tifo zuhur eden mahalle 
ve sokaklarda halkm mecburi ~tlan 
yapllm1~tlr. -----
lstanbulda haziran ay1ndaki 

in§aat 
Ge9en haziran icinde istanbulda 

yeniden 45 ev, 7 apartiman yap1lm1~ 
ve 349 bina da esasl1 surette tainlr 
edilmi$tir. 

Vapur hamalllQ1 
Bunu da yoluna koymak 

liz1md1r 
Hamalhk i~lert ~ehrimizde biiyiik 

bir derd hfilini a1maktadlr. Belediye 
i.;ehirde s1rtla yilk t~1may1 yasak 
edip hama.lllk ~lerini ISlah ederken 
beli tarafta. vapurlara girip ~1kan 

hama.llarm intizams1z ha'reketleri 
giin gectik~e biraz daha can slklc1 
ha.I almaktadlr. 

Yolcu salonu miistesna, Tophane 
ve Gala.ta nhtnm hama.11armm yol
culan iz~ edlci hareketlerini, Akay, 
ve ~irkeU Ha.yriye glbi llman dahl
linde i~liyen korf ez vapurlan hamal
lan adeta taklid etmeye ba.llla'nu~lar 
ve bu yiizden de f1lkRyetler giinden 
giine 9oga.lml~tI.r. Diln bir muha.rrl· 
i·imizin tedkikine gore vaziyet 11udur1 

Akay vapw-lan koprftdekl iskele-° 
Jerden birine yan~1r yan~maz daha. 
hie; bir yolcu bir adun bile atma:dan 
..vapur 10 - 15 lohksiz hamalm istua,.. 
sma ugramakta, d1~an c1kmak ilzere 
vapurun 9llu$ :ma.halline yigtla.n halk, 
hamallarm hiicumu k.a:rf1ISmda deni
ze dii$mek tehlikesine bile maruz 
ka.lma.ktadll'lar. 

~ik.8.yetler iizerine bu vaziyeti boy
Iece tesplt eden muharrir.imiz Akay 
idareslnden bu hususta bir tedbir 
al1p ahnm1yacag1m sonn~tur. tda
renin sel6.hiyetta.r bir rilknti demill
tir kl: 
c- Memurlarmuz hamallann mii.m

kiin oldugu kadar intizam dahilinde 
vapurlara glrmelerlni temine cal.l~
maktadirlar. Zannedertz kl, bu i~lerl 
m\lraka.be biraz da polis.in vazlf esi
dir. tskele polisinln miidahalesile 
her ha1de ~kAyetl muclb haller aza,.. 
llr.> 

Diger taraftan belediye hamallara 
blrer numara ve~tir. Numarasiz 
ve dolayisile pek k111Ks1z hamallann 
da bunlarla birlikte vapurla'ra hti
cum etti.klerine tesadiif edilmi~tfr. 
~ehirde s1rt hamalllgt yasak edillr
ken her halde vapur hamalllgmm da 
yoluna konmas1 beklenmektedir. 

Halk1n sikayetleri 
'Alipaqada Atik medres8 sokar 

iitna gop~ilniin arada sirada teq
Tif etmes1 rica olunmaktadir. Bir 
aydanberi yiizilnil. gostermemekte 
i~ ve ~opler arsada yi§in te~ka 
edtyonnuq. 

•• •• 
Noruosmaniyede, $ere/ sokar 

iimda, Servilimescid, 26 numara
ya yakin bir. apteshane yapilm~· 
tir. Kokuyor, bahusus sicakta 
tahammiilfersa bir koku! Mani 
olunmasi isteniyor. 

* ' • • I 
I zmir - Bandzrma ekspresinde 

ac:Una vagon restoran denilen pek 
iptidai bir kompatimandan yoi. 
culara gay et f ena ~ekllde yapU
mtf ~erbetler satzldijjmdan $f,kli
yet ediliyor. 

• •• 
Bandirma - istanbul vapurla-

nnda «Qilingir sofrasi• kurolup 
halki rahatS?z edecek derecede 
sar~O$luk yapildijjmdan, kerih 
kenh saz ~alimp giiriiltu edildi
iJindcn ve buna kimsenin mu
kayyed olmadzgindan bahsoluna
rak dairei a.idesinin dikkati cel
bolunuyor. 

"' ""' $ehzadeb~inda., Selimpa~a 
yok~unda bir tanzifat ahin ol
dugu ve bu ahmn mahalledekt 
Sthhi feratti bozacak ~ekilde kul
lanildigi ayni mahallede oturan 
N. Talga tarafmdan bildiriliyor. 

- (J~ renkli kedi 
Vasi ilmiihaberi getirilmesi 

i~in dava geri birakild1 
tiskiidarda sirkeci Ahmd tarafm

dan Galatada Qlki admda biri aley
hlne a.~1lan ti~ renkli kedi tazminatl 
davasma diln iklncl ticaret mahke
meslnde devam edilmi~tir. 
Mii~ahade neticesinde dava.c1 Ah

medln da'vasm1 takib i~in bir vasiye 
ihUyac1 bulundugu blldirildiginden 
bundan evvelki muhakeme celsesin
de Ahmedin, karlSl Fatmayi vasi s1-
fatile mahkemeyc getirmesine karnr 
verilml~ti. Diln Ahmed karlSllll mah
kemeye getirntl~tir. Fakat kansmm 
kendisine vasi tayin edildigine da1r 
Uskildar.. mahkemesinden bir de 11-
m ilhaber almas1 Ia.zim geldigi halde 
Ahmed bu ilmiihaberi getirmemi~ti. 

Mahkemc, vasi ilmilhaberi getirilme
slne karar vererck muhakemeyi b~ 
ka giine b1ralam~br. 

Mevsim hastahklar1 haklonda 
konferans 

Doktor ibrahim Zati Oget tarafm· 
dan yannki cuma.rtesl ~a.nu saat 
19 bugukta !sta'nbul ra.dyosunda (Mev
sim hastal1klan) mevzulu bir konfe
rans verllecektir. 

1ki plaj h1rs1z1 yakalandi 
Plftjlarda dola.§arak denize gircnle-

1in elblse ve sairelertni galan Ela·em ve 
Muha.n·em adlarmda iki ~ocukla diger 
b~ arkadn§lan yakalanarak diln mev
cuden miiddeiumumilige tesllm edil· 
mi§lerdir. Sultanahmed birinci sulh ce
za mahkemesi bu iki lursiz 9ocugun 
gizll olarak muhakemelerine ba~laml§· 
t1r. 

Bay Amca.:ya. gore ... 

... Ge~cn giln «Baba, bana bir mevzu~j ... «PekAl§., dedim, ~u ko~eb~mda-
\ er de yazayiml» dedi... - kl ceo'imeyi yaz!> Ertesi gilnil yaz1s1ru 

ietlrdi. okudum '" 

Bu sene sergide 
geni/ikler var 

l1tirak edecek firmalar 
lSOyi ge~ti 

Yerll Mallar sergisine mlli'a.caat 
eden firmalar 150 y1 ge~~tir. Ser
ginin a¢acag-I Galatasaray liseslnde 
paviyon ~t1 b~lanu~ll'. inhisar 
idaresinin bu sene bahcede yaptrr
dlgt biiyiik paviyon bitmiJ> glbidir. 
Bu sene serglye ~imento fabrika.lart
le milli reasi.irans ve diger sigorta 
11irketleri de i~tirak etml~erdir. Rea,.. 
silrans Tlirk sigortacillgllllll lnki~a.
flm gosteren gra'fikler ha.zirlamakta
dlr. 

Qimento fabrikalan niimune ol· 
mak were bi.iti.in bir yol ya.pma.kta,.. 
dlrlar. Bu seneki serginin en buyiik 
hususiyetlerinden birlnl televizyon 
te~l edecektir. Pa.ri.s beynelmilel 
sergisine bu ytl biiyiik blr televizyon 
Aleti konm~tur. Yerli Mallar serg1-
slne bu televizyonun onda blri kadar 
bir alet konacaktll'. 

Nasihate k1zm1$ 
B1~agin1 ~ekince nasihat 

vereni yaralam11 I 
Evvelki gece Ga.latada garib bir 

yaralama: vakas1 olm~tur: KiimU 
isminde biri, Galata.da Ziirafa soka.
gma. gelmi~ ve burada Manyo ismin
deki kadlrun umumhaneslne zorla 
girmek istemi~tir. Monyo KA.mlli evl
ne almadigi icin Kfunil eve taarruz 
etmi~, kap1yi kmp glrmek isteml~tir. 

Bu s1ra.da Galata merkezlnin sivil 
mew·Ianndan B. Hayn gelerek KA
mili yakalam1~, karakola da'vet etmi~ 
tlr. Kfunll, gitmemek i~in memura 
israr ettigi bir sirada o civarda ka.
sapllk eden Mehmed, Kamllin bu ha.
line klzmI~: 

- Hadi Kllmil, memura kar~ gel
me, dogruca karakola git!. Sozlerile 
nasihatt.e bulunm~tur. 

Kamil, bu iyi sozleri fena telflkld 
ederek kl~ ve iizerlnde bulundur
dugu b1cagm1 9ekerek Mehmedin 

~ werine atllm1' ve onu mtiteaddld 
yerlerinden yaralanu~tir. Bekci ve po
lisler K;\mlli gilctt.ikle zaptederek kar 
rakola goturm~ler, kasa'p Mehmedl 
de berayi tedavi hastaneye kaldlr
Jlll~lardlr. 

Kamil hakkmda kanunt takibat 
yapdmaktadir. -----

F es ti val programi 
tamamlandi 

Belediye festival komitesl dtin top
lannlllil ve festival progranunm son 
ve katt ~eklini tespit etm~tir. Prog
ramda, festivalin ge~en senekinden 
f a'rkl1 bir ~eldlde ve daha cazib olma
s1 icln icab eden biitiln tedbirler alm
nu~t1r. Program diln bastlma.k Uze
re matbaaya verilmistir . . 
Floryadaki aari kabinelerin 

iicretleri yar1ya indirildi 
Florya pl~jmdaki asrt tesisatl Ul

tiva eden lki ld~ kabinelerin yir
mi dort saatllk ucretleri cok yilksek 
goriilmii~ ve belediye ta'ratmdan ya,.. 
ptlan te~bbiis iizerlne iicretler yan
ya indirllmi$tlr. 

• . . Bir gormeliydin, o bizim kohne 
~e~mcnln rnuslugundan akan suyu 
Jt0z._yasma benzetmisL. 

Sahife 3 

SOHBET: 

Propaganda 
I 

Rus §airi l\Iayakovski'nin, frnllSIZ· 
caya tcrcihne edil~ bir makalesinl 
okUtnU§tum. Bunda, bir"ok §eylcr ara· 
Smda, her edebi cserin muhakkak bir 
propaganda tarafJ. bulundugunu soy
liiyordu. l\lesela: «Bu a~am bnh1tem· 
de ynpayalmzunv diye ba hyan bir 
manzurnenin de lazlan, gen~ §airlerl 
yalmz birakmamaga t~\ik mahiye
tinde oldugu §ilphesiz~ . 

Mayakovski hakkmda bildiklerim 
pek az oldugu i~in o iddiasmda istih
za payuun ne nisbette oldugunu kes
tiremiyecegim. Muhitine bir tiirlil nlJ. 
§nmndJguu ihtiyari Olilmil ilc isbnt 
eden §airin o sOzii belki de, etrafmda 
her giin duyduj;ru cstctik nazariyele· 
rinin hatnsnu • onlan gnrabctc kadar 
gotiircrek • meydana !t•knrmak istl· 
yen bir alaydan baika bir §CY dcgildir. 
Fakat onu ta1namile ciddiye alarak 
fikir yilriitmentlze mfuii yoktur. 

Aristot: aTcfelsilf lilzunsa tefelsiif 
cdelim; yok, liizlm degilse bunu isbat 
l"in de yine tef elsilfe ihtiyac vardir» 
der. Onun gibi sanatte propaganda 
ycrl olmadiflm soyliyen yaztlarm, bu 
dii~iince ile viicude getirilen eserlcrin 
de propagandamn lilzwnsuzluguna, 
maznrratma dair propaganda yaptlk
lan ileri silrillebilir, «~iirlcrinizdc ce
miyetin ihtiya~Ia.nndan, endi§cletin· 
den bahsetmiyorsunuz; demek ki on· 
lardan bahsctmenin §air i~in bir va
zif e olmad1fl, kanaatindesiniz \'e cse
rinizle bu kanaati yapmnga "ah§1yor
sunuz.1> 

Bunun boylc olmad1g.ru isbata im· 
kt'in yoktur. Hatta her s0zilmilziin, 
ber hareketimizin, bizlm pek farket
medigimiz bir propaganda mahiyetl 
vardir. Bagda~ kurup oturuyorsunuz. 
Bagda§ kurmak muayyen bir millctin 
rahat teiakkisini gosterir; siz de o ba
reketinizle, o telakkiye i§tirak cttigt
nizJ, o tarzda otunnag-I rohat buldu
gunuzu anlatm~, ba~kalarmt da oyJe 
oturmaga davet etmi§ olursunuz. He
le bunu, bagda~ kurmagi bilmiyen bfr 
memlekette yapnu1Ssaruz ... 

Yalmz §U var ki bagda§ kuran adam 
bu hareketinin propaganda oldugu
nu farketmcz; ak§am vakti yalmzhk· 
tan §ikiiyet eden §air de klzlan yamna 
~agudrgiru pek hayal meyal sezer. 
BOyle bilmeden yap1lan propaganda· 
nm tesirf yoktur demiyecegim; bllil· 
kis, ns1l o tesirlidir. Sanatte caiz olan 
propaganda da l~te yalmz bu cinsi, ya
ni bilinmedcn, hattA istcm.iyer& ya
p1lamd1r. 

Bittabl bu mescleyi sadece bagdq 
kum1ak:, yalmzltktan ~ikiiyet eden ~
irlcr yazmak gibi hallere indirmek ca
iz degildir. Fakat yukanJara (nkbk!ta 
da yine bu biliniyerek yap1lan propa
gandaya 1nisaller bulablliriz. l\lesell 
biristiyan bir cemiyette yeti§m~ bir 
adam, din aleyhindeki s0zleri ,.e ba· 
reket1eri ile de, yine hiristiyanhk pro· 
pagandasi yapar. t §te Voltaire ... 

II 
Bir devh·de, bir ccmiyctte sanatin 

propagandaya ruet edilmesl 0 dewin 
bir intikal devrl oldugunu, o cemiye
tin bir itikad s1kmt1si g~irdigini gos
terir. Sanatkarlan ona istedigl eserle· 
ri \·eremiyor demektir. Qlinkil onun 
lstedigt eserler, yeni itlkadlannm 
«pro1>aganda1> Sllll yapan de~, o itl· 
kadlann tabii mahsulil olan eserler· 
dir. Bugiin Rusya'da akommunist. 
edebiyattan, italya'da <tfasclsb edcbi
yattan bahscdiliyor; bir talam nazarl· 

,(Devallll 4 iincii sahlfede) 
Nurullah A~ 

B. A. - Eger yazislnl, sakalann 
gc~me b~ma i.i~il~tiigu saatte yazdly· 
AA ~nt'uaun hA_lrln ua1'J 



Sahif e 4 

Vapurlardaki kalabalik 
• 
lzmire vapur seferini 
ikiye ~1karmak liz1m 
"(Ba~ taraft 1 inci sahifede) 

mektedir. Ambarlar, sebze kiifeleri ve 
<liger mallarla, bir klSilll da giiverte 
yolcularlle dolu oldugu ic;in g\iverte
ye aynca da geli¢ gi.izel mal istif edil· 
mekte, yolculann gelip gec;mesine 
mahsus yollar bile ~lk biralnlm1ya
rak kapatllmaktadir. 

Giiverte yolculanrun vapurun gU
verte ve ambarlarma yerle~meleri e,s.. 
nasmda aradan gelip ge~ebllrnek ic;in 
yol bulmak fevkalft.de giic; meseledir. 
Daha evvel gelen yolcular, geli~i gii
zel bir yer bularak yerle~mekte, son
radan gelecek yolculann, daha ilerlde 
kalan bo~ yerlere nastl gec;ecegmi 
dfi~iinmemekte olduklanndan mlithi~ 
bir izdiham ve intizams1zhk gaze c;ar
p1yor. Su i~ek veya yfiziinfi yika
mak i~n yerle~tigi yerden c;e~me ba
~ma veya: tuvalet yerine gitmek bir 
g\iverte yolcusu ic;in mlimkiin degll
dir. 

Birinci ve ikinci mevki yolcular1 
arasmda da ayni izdiham vardir. GO
ru~tugiim mevki yolculan, izmir -
istanbul yolculugu esnasmda muh
telif ~ekilde rahats1z olduklanru soy
lediler. Kamara blletleri, Denizyol
lar1 i~Ietme idaresinin izmir acente
ligi tarafmdan daha bir haf ta evve
linden sattlmakta oldugundan vapu
run harekct giinfi birc;ok yolcular, va
purdar yer bulamamakta', kamara 
numaras1z bir blletlc mevki salonun
da seyahat etmege mecbur kalmak
tadir. Geceleri birinci ve ikinci rnevki 
salonlar1 kamara bulanuyan ve mev
ki blletile seyahat eden yolculardan 
uykuya dalanlarla dolu bir haldedir. 
Tabli bu kalaba11k vaziyette yolcula
nn yernek meselesi de gil~lilkle ve s1-
ra usulii tatbik edilmek suretile te
min olunuyor. 

Denizyollan vapurlanndaki bu iz
dihamm sebebi, mevsim mi.inasebe
tile seyahat hevesinin artrm~ olma
smdan ziyade ida'renln bir milddetten 
beri tatbik etmekte oldugu tenzilatl1 
halk biletleri neticesidir. Eski tarife
ye nazaran yaptlan yiizde (50) tenzi-

Harbin oniine 
geemek i~in 
(Ba~ taraf1 1 incl sahifede) 

§ebbilslerlnin ayni bir te§ebbuste bu
lunacaktir. Sovyet Rusyanm bu bap
taki niyet ve tasavvurlanmn ne oldu
gu heni.iz malum degildir. 

Uzak ~arktaki vaziyetin inki§aflan 
Londrada _pi.iyiik bir endi§e ile takip 
edilmektedir. Qiinkil Nanklnin, §lmali 
Qinin ilhak1 i~in Japonya tarafmdan 
yap1lacak her tiirlii te§ebbilse silahla 
kar§I koymaga azmetmi§ oldugu mii
taleas1 serdedilmektedir. 

Onumi.izdeki 48 saat zarfmda vazi
yetin ne SW'etle inki§af edeceginin ta
mamile anl8§acagi tahmin edilmekte
dir. 

Franaada endi§e 
Paris 16 - Japonyarun tic; milyon 

askeri seferber etmege hazrrlandlg1 ve 
12 nci f1rkayi §imali c;(ine sevketmege 
b8§ladlgi hak.kmda buraya gelen ha
berler bilyiik bir alflka uyandt~tir. 
Gazeteler vaziyeti ~ok gergin goriiyor
lar. 

Paris 16 (A.A.) - Delbos, Qinin Pa
ris sefiri Koo ve Japon maslahatgiizan 
U§lyama ile §imali Qindeki vazlyet halc
kmda go~m~tilr. 

lngiltere vaziyeti yalandan 
takip ediyor 

Londra 16 (A.A.) - Avam kamara
smda sorulan bir suale cevaben Hari
ciye mil~an B. Cranbourn <;in sefi
rile daima temasta buiundugunu ve 
kendisine Qinin §imalinde Qinlilerle 
Japonlar arasmda vuku bwan hAdise
lerin sulhan halli i~in ingiltere hilkQ
rnetinin her f1rsattan isitfade edecegi
ni saylediginl beyan etmi§tir. 

BALK OPERETi 
Bu a.k§am 

Bebek Beledlye Bah~esindo 
Pi Pi QA 

Operet 3 pcrde 
Orkestra 

18/7 / 937 Pazar nkgam1 Bostanc1 
lskele Aile Bah~eslnde 

lM, halkta seyahat arzusunu arttrr
m~tlr. Fakat insanlann bir vapura 
doldurulm~ koyun gibi izmirden is
tanbula ~mrnas1 herhalde dogru bir 
hareket degildir. Mersin seferi i~in 
haftada bir istanbuldan tzmire ge
len ve izrnirden de istanbula hareket 
eden vapurlarda da gene izdihama 
yakm bir kalaballk goriilmektedir. 

Denizyollan i~Ietme ida:resinin iz
mir acentesi B. Faik Aksoy ile gorii~
tiim. B. Faik Aksoy, izdiham vaziyeti
ni merkeze bildirdigini ve izmirle is
tanbul arasmda vapur sef erlerinln art
tmlmasm1 istecllgini, umum mudur
liigun bu mi.ihim vaziycte kar~1 ta
blatile tedbir alacagm1 soyledi. 

izdihama ve intizams1zhga miini 
olmak i~in izmir - istanbul dogru 
sef'erlerinin haftada iltiye ~1kanlmas1 
ve yolcularm vapurda yerle~eleri es
nasmda rnemurlarm kendilerine yol 
ve yer gO.stermeleri lazimdlr. Kaza ih
timali de nazan dikkate almarak va
purlanmiza bu kadar fazla yolcu alm
marnas1 herhalde dogru bir hareket 
olur. 

Band1rma hatbndan §ikayet 
ediliyor 

Akhisar 15 (Hususi) - Ege mmta
kasmdan istanbula gidip gelen yolcu

lar Denizyollannm Bandmna vapurla
nndan ~ayetc;idirler. Buradan all~ve
ri~ maksadile !stanbula gidenler Ban
dlrma yolunu tercih ediyorlar. Bu 
v~yet Denizyollanna: mfihim bir 
varidat temin etmektedir. 

Son aylar zarfmda Denizyollan ida
resi vapurlanmn en k-U~uklerini bu 
yola tahsis etmi~Ur. Bu yi.izdcn f azla 
tzdihama sebebiyet ve1ilrnektedir. Bir 
hafta evvelden bilet almak killf etine 
katlarulmaktad1r. Giivertc yolculan 
koyun ve mandalann yamnda yatmak 
mecburiyetinde ka11yorlar. 
Bir~ tuccar beni bularak AID;lAM 

vas1tasile Denizyollannm nazan dik
katini celbetmemi rica ettiler. Bu hak-
11 ~ikiiyetleri ortadan kaldlracak bir 
~are bulunacag1 iimidile yaziyorum. 

Sohbet 
"(B~ taraf1 3 i.incil s!11lifede) 

yeler ileri siiriili.iyor ve bu nazariyele
re gore yazdan kitablar bir zaman 
p0hpohlense bile aradan ~ok ge~me· 
den: uHayir, bizim istedigimiz bu de
gildi» deniyor. Elbette o degi.J; ~iinkii 
o eserlerde kommunismanm veya 
fascismamn iyiligmi isbata ~ali§an bir 
rub hissolunuyor. Halbuki istenen 
§ey, hi~ bir gayret gostermeden, gayet 
tabii olarak hadiseleri, insanlan kom· 
munist veya fascist g0zii ile gorecek, 
farkma varmadan propaganda yapa· 
cak adarnlann eserleridir. 

Ancak oyle eserler yaztlabildigi giin 
Rusya'da kommunismn, italya'da fa
scisma ger~ekten yerl~mi~, tabii hal 
olmu~ demektir. Sanat cemiyetin iti· 
kadlanrun, ktymet hilkiimlerinin ~te 
bu minada bir ayinesidir. aPropagan
dai> yapmaga kalknuyorsa, o Joymet 
hiikiimlerini yaymaga, dogrwuklan
m isbata liizum gormiiyorsa eserde 
- muharrire ragmen sezecegimiz iddi
ala.r - cemiyetin ha.kild, yerl~m.if iti
bdlancbr. oPropagandan e4lilen Jay. 
met hiikilmleri fse cemiyetin henitz 
inanmad.Jft, inanmak istedlfi itikad
Janbr. 

m 
}{arie hissettinneden proparanda 

kabil deiildir. Ya kari okudugu eserin 
manaSlDI anlar, propaganda oldugu-
DU da kavrar; yahut ki mAn{lsuu an

Iama.z, kendi itikadlanna gore mina 
verir, o zaman da gizli propaganda· 
mn h19 bir tesiri olmamI§ demektir. 

Nurullah Ata~ 

Te$ekkUr 
Baynn Asiye Kerimol'un vefatt mii

nasebetile kederlerirnize i~tirak lftt
funda bulunan zevat ve miiessesata 
ailemizin ~iikranlanm sunmaya sa· 
ym gazetenizin tavassutunu dlleri~ 

Kurd~eri EvlitJan 

Gazi koprusii 
Kopriiniin ba§t Unkapan1n

dan Zeyrek caddesine 
kadar uzablacak 

Gazi kopriisi.iniln in~as1 etrafmda 
blr gazetede uzun ve d.ikkate deger 
bir yaz1 ~1kb. Gazete, bu yazISmda 
~imdiye kadar yalmz kaz1k kakmak 
suretile vakit ge<;irildigini, Frans1z 
miitehassISI B. Pijue tarafmdan ya
p1lan projenin ameli klymeti olma
dlgm1 ve bu yiizden ihtilaflar <;1kh
grm kaydettikten sonra mi.iteahhiclin 
ayaklara verilecek irtifadan dolay1 
mesuliyeti kabul etmed.igini, c;iinkti. 
belediyenin tensib ettigi ~ekilde ayak
lara irtifa verildigi takdirde bir~ok 
mahzurlar oldugundan bahsettigini 
uzun uzad1ya izah edlyor. 

Bu ne~riyat iizerine belediyede tah
kikat yaptik. Bize seiahiyettarlarm 
verdikleri malumata gore vaziyet ~u
dur: 

_ Kopriiyil yapan Frans1z milte-
bass1s1 B. Pijue Fransa nafia vekale
ti etiid dairesi ~efidir. Bilhassa kopril 
in~aatmda miitehass1st1r. Projede 
kopril ayaklannm 15,40 metre uzun
lugunda olmas1 tespit ve kabul eclil
digi halde ancak projenin tatbiki s1-
rasmda ayaklarm 18 metre uzunlu
gunda olmas1 bizzat B. Pijue tarafm
dan tensip edilmi~ ve bu ~ekil Nafia 
Vekaleti tarafmdan da kabul ve tas
dik edilerek muteahhide kaz1klarm 
bu ~ekilde yap1lmas1ru emreylemi~
tir. Bugiln bu esas dairesinde devam 
edilmcktedir. Kaz1klara verilen son 
irtifa, Nafia Vekaletinin de tesvibine 
lktiran ettigine gore ortada ~ikayeti 
mucib olacak bir vaziyet yoktur. Ga
zetenin iddias1 gibi bir senelik 1.Jir 
teehhiir olmad1g1 gibi, ortadaki bu 
teehhilre de belediye fen heyeti sebe
blyet vermemi~tir.> 

Diger ta'raftan Unkaparu ile Eyilp 
arasmdaki kara milnakaiatmm sek
teye ugramamas1 i!;in Unkapanmda 
zeminden yiiksek kalacak koprilba~
nm Zeyrek yuku~una dogru temdidi 
muvaf1k gorillmil~ti.ir. Bu suretle 
Zeyrekten gelecek ve koprilniin iize
rinden ge~ecek vesalt, Zeyrekten 1ti
baren koprii iistilnden ge~ebilecek, 
kopri.iniin alt klsmmdaki kara par
~as1 da Eyi.ip lle Ernlnonii arasmdald 
kara nakliyatma inhisar edecektir. 
Son g\inlerde yapilan projedeki ta._ 
<lilat, bilhassa kopri.iniin bu suretle 
tahdid edilmesini temin etmi~tir. 

Foto mllsabakas1 
lkinci sergi 1938 

ilkbaharinda a~tlacak 

Ankara 16 (A.A.) - Matbuat umum 
mildiirlilgi.inden: 

idaremiz tarafmdan 1936 senesi ~u
batl sonunda Ankarada a~1lml!? olan 
Tilrkiye tarih, giizellik ve i~ memle
keti adh foto sergisinin ikincisi, yine 
Ankarada onilmiizdeki 1938 senesi 
ilkbaharmda a~1lacakbr. 

Bu sergiye de, birincisinde oldugu 
gibi, yurdumuzdaki prof esyonel ve 
am a tor f otograflann da i~tiraki arzu 
edildigmden, sanatk~rlarim1zm, yur
dumuzu tarih, tabii gilzellik ve her 
husustaki inkllaplanmiz bak1mmdan 
tarutacak olan artistik resimleri ha
zirllyabilmesl i~in ~imdiden keytiyeti 
il!na liizum gorduk. 

Sergide juri taraf mdan se~ilen bl· 
rinci, ikinci ve iic;iincU fotograflara 
idaremiz tarafmdan yine birer ~e
ref <liplomas1 verilecektir. .1 

Halk reaimleri miiaabakaai 
Ankara 16 (A.A.) - Matbuat u

mum miidfuUigi.inden: 
Bastmlacak halk resimleri i~in ~

t1glllllz rniisabakanm miiddeti Hazi
ra:run sonu olarak tesbit edilmi~tir. 

Ressamlanm.IZUl, Mayis ve Hazi
ran aylan i~inde ~1lacak sergilere i~ 
tirake hazirlanmala.n ve yahut imti
hanlarla m~gul olmalan dolayisile 
miisabaka milddetinin temdidi 
hususundaki milracaatlanm, tetkik 
komisyonu nazan itibare alm1~ ve bu 
rniiddeti 1 ilkte~rin 1937 tarihine ka
dar uzatmi~trr. 

Ktymetll sanatkft.rlanm1zm evvel
ce gonderdigimiz ~eraite uygun ~ekil
deki taslaklanru, uzat1lan bu rniisa1t 
zarnan i~de hazirhyarak bize yol~ 
lamalanru rica ederiz. 

--- . 
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Ya$ meyva ihrac1 icin 
tedbirler ahn1yor 
(Ba~ tarah 1 inci sahifede) 

ket iiziim ve inciri miimki.in oldugu 
kadar az kullanmak i~in ne laz1msa 
yapmt!? ve en son hadde kadar indir
mi~tir. Daha fazla indirmesine irnkan 
yoktur. Bizim iizilrn ve incir i~in ya
pacag1m1z en miihim i~ bunlann ka
litesini yiikseltmek ve bu mahsulleri 
temiz i~lemek ve kalitenin degi~miye
ceg-i hususunda allc1ya emniyet ver
mektir. f?erem bir tiiccar bona mild
deti gelince borcunu giinilnde Ode
mek i~in nas1l hassasiyet gosterirse 
biz de ayni hassasiyetle markamizm 
goste.rdigi ~ekilde mah tern.in etmcyi 
bir ~ercf borcu bilmeliyiz. Bunu hepi
miz blliyoruz. Kooperatiflerin yapa
cagi en muhim vc esaslI vazife de bu 
olacakt1r. 

Uzilm rekoltemiz rnikdar itibariyle 
artmaktadir. Bundan be~ a1t1 senc 
evveline nazaran bugiin istihsa15.ti
rmz yuzde yi.iz artrm~tir. Fakat, bu
nun mahzurlu noktalan vard1r. Eski 
ihtiyar baglan b1rak1yor yeni baglar 
a<;1yoruz. Ve bu yiizden malm cinsi 
bozuluyor. Malm maliyeti de yilkse
liyor. Eski baglan gen<;le~tirmeyi dil
~ilniiyoruz. 

.. Tatbikattaki mi.i~kilah anhyorum. 
Uziim istihsal ve istihlaki btitiin diin
yada standard bir hale gelmi~ir. Her 
rnemleket istihsalatm1 arttmrsa va
ziyet milstahsil memlcketler zaranna 
olur. Size iizum istihsalatm1 tahdid 
edelim, istihsalahm1zi arthrm1yahm 
demiyorum. iyi mal ~1karmak husu
sunda gayretimizi arttlrm1ya ~ab~a
llm diyorum. incirde de vaziyet boy
ledir. Bilmem ka<; scne evvelki ile 
~imdiki incirin nevini mukayese ede
cek olursak kalite itibariyle netice Ie
himizde degildir. 

incirlerimiz nefis oldugu i~in sat1« 
l1yor. Diger memlcketler incirlcri ka· 
bugu daha kahn benekli ve tats1zdlr. 
Hatta baz1 piyasalarda bizim inclfle
rimiz sat1Jd1ktan sonra digcr mcmle
ketler incirleri piyasaya <;1kanlarak 
satilmaktad1r. Kurt meselesi hasta
hk hikayesi propagandalarma rag
men bu boyledir. Bu iki noktayi na· 
za11m1zda canlandlrmak isterim. Ya· 
v~ yava~ kelimesini lugatimizden 
silmek laz1md1r. Biz i~in icabma gO
re hareket ederiz. 

Bu senenin satI~lanna gelince, bir 
iki hafta ge<;meden evvel vaziyct hak
kmda kongreye bir ~ey soyliyemice
gim. Fakat ge~en seneye nazaran 
umitlerimizi k1rncak beynelmilel bir 
vaziyct yoktur. Bu sene mahsul mem
leketimizde azd1r. Diger mcmleket
lerde de nns1l oldugunu tedkik et
mel;:: icabeder. Henilz beynelmilel va· 
ziyet hakkmda bana sahib mahimat 
verilmemi~tir. Hakiki vaziyet ancak 
beynelmilel piyasanm anl~1lmasm

dan sonra belli olacakhr. 
Kooperatiflere atiyen verecegimiz 

vazifelerden biri de ya.5 meyva ihra
cati i~idir. Buna ehemmiyet verdikc;e 
mahsul fazlahg1 endi~csini onlemi~ 

olacag1z. Fakat bunun i~in te~kilat, 
soguk hava tesisati laz1md1r. Burada 
bir tane yapacag1z. Frigorifik vagon
lar i~in Nafia Vekaletiyle i;ah~1yoruz. 
Soguk hnva tesisatl1 vapurlar i~in de 
ugra~1yoruz. Arkada~l::mm frigorifik 
vapurlar i~in bir mukavele yaphlar. 
Karn.bilk fabrikns1 i<;in binlerce ton 
demir getirecek vapurlar soguk hava 
tertibatll olacak ve gidcrken bizden 
yn~ meyva ahp gotiirecektir. Bu su
retle iiziim, kavun, karpuz, elma 
ihracati imkanlanm daha geni~ mik· 
yasta temin cdecegiz. 

"Biitiin A vrupa devletleri 
harpten ~ekiniyorlar,, 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

ha.kkmm tanmmasmm ecnebi goniil
liilerin geri almmasma tabi tutulma
Sllll rnant1ks1z bulmu~tur. Ve bunun 
aksi olmas1 icap eyledigini soylemi~
tir. Mumaileyh deniz kontrolii kald1-
nhr kaldlnlmaz ve Pircnelerde de bey
nelmilel kontrol yeniden tesis edilir 
edilmez Portekizln de ispanyol hu
dudunda ingiliz kontrol zabitlerine 
tekrar vazifelerine b~Iamak milsa
adesi verecegini soylemi~tir. 

Londra 16 (A.A.) - Ademi miida
hale komitesinin toplanbsmda Nor
ve~, Yunanistan, «;ekoslovakya, Tilr
kiye, isve~, Danimarka, Yugoslavya, 
Finlandiya ve Jrlanda delegeleri in
giliz plammn nazan itibara almmas1 
lehinde soz soylemi~ler<lir. 

Biitiin delegeler plan1 
kabul etti 

Londra 16 (A.A.) -Ademi miida· 
hale komitesi miizakerelerini saat 
17 de bit~tir. Biitiin delegeler in· 
giliz teklifini miizakere esas1 olarak 
kabul etmi~lerdir. 

Projenin miizakeresine oniimiizde
ki sal1ya tali komitede devam oluna
caktir. 

Aktam celaesi 
~ndra 16 (A.A.) - Ademi miida

hale komitesinin ak~am celsesi saat 
16 bu~ukta a~1lml~tlr. 

Fransa namma beyanatta bulunan 
B. Corbin ademi mi.idahale anla~ma
Sllll kurtannak i~in ingiltere hilkft
metinin bugiin komiteye tevdi etmifi 
oldugu plA.n1 hazirlamakla sarf etti
gini ve projenin en gaze c;arpan cihe
tinin birbirine baglt bir ~ok par~alar
dan mi.irekkeb bir kill te~kil etmesi 
oldu~unu soylerni~Ur. 

B. Attleenin beyanab ve B. 
Edenin cevabi 

Londra 16 - ingllterenin ademi 
miidahale pianma dair diin a.vam ka
marasmda miihim miizakereler ol
mu~tur. Miizakcreyi amele partisi reisi 
Attlee ~m1~, soyledigi nutukta bu 
teklifi f ena tanzim edilmi~, tehlikeli 
buldugunu soylemi~tir. Hatip demi~
tir ki: 

cFikrime kalll"sa, bu teklif kabul e
dilmi~ olsayd1 ademi mudahale devre
sinin bi.itiin dcvanu mtiddetince mu-

teaddid defalar zuhur etmi~ olan hA.
diselere benzer bir tak1m hadiselerin 
yeniden vukua gelmesine ~ahid ola:
caktlk. Diger taraftan bu tekli! ademi 
mudahaleyi daha mtiessir kllmak ve
silesile Valansiya hiikfunetine kar~1 
general Frankoya: bir taklm fevaid te
min etmektedir.:t 

Hatip bundan sonra ispanyadaki 
iki tarafm muharip s1fatm1 tammak 
hakkmdaki ingiliz teklifini tenkid et~ 
mi~ ve ingiltere hilkumetinin Hitle
rin ho~una gitmekten b~ka; bir~ey 

dii~iinmedigini soyleml~tir. 

Hariciye Nazm B. Eden bu nutka 
cevap vererek demi~tir ki: ·~u sirada 
biitiin A vrupa devletleri barb u~uru
muna yan~maktan ~ckiniyor. Biltiln 
milletlerin el birligile ~a11~mas1 poli
tikasllll takip etmek zaruridir. Ademi 
mildahale akim kahrsa Avrupa daha 
tehlikeli bir yola girecektir. iki tara
fm muharip s1fabm tammak 1~in 
~imdiye kadar goriilmemi~ ~artlar ko
nulmaktadir. Bunun i~in ecnebi gO
ntilliilerin geri ~ekilmesi de istenmi~
tir.> 

Nazir Kamara tarafmdan ~iddetle 
alk1~lanan nutkunun sonunda de~ 
t ir ki: 

cKamaradan bu teklifleri sulhiin 
rnuhafa'zasma yardtm gibi telakki ede
rek tasvip etmesini istiyorum. Harp 
hi~ bir~eye yaramaz. Harbin gayri ka
bili i~tinap bir mahiyeti oldugu ~ek
lindeki prenslbi kabul etmiyoruz. Ge
ri b1r~ olan bir harp ihtimal 0-
niine ge~ilmi11 olan bir harptir. i~te 
kamaradan 1spanya meselesindeki si
yasetimiz hakkmda bu zihniyet daire
sinde hiikilrn vermesini talep ediyo
rum.> 

Almanya ve halya lngiliz 
planm1 iyi kar§iladilar 

Berlin 15 - ingiliz plant Alman· 
yadn iyi kar~1lanm1~tir. Roma maha
fili de bu plamn bir milzakereye esas 
olabilecegi kanaatindedir. 

Paris 16 (A.A.) - ingiliz piam Va
lansiya ve Salamanka tarafmdan rnii
zakere esas1 olarak: kabul edilmi~tir. 

Bu plana milzaheret edilmesi husu
sunda Fra11s1z kabinesinin knra11nt 
gazeteler umumiyet itibarile musait 
blr ~ekilde ka~amaktadlr. 
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Sty ASI lCMAL~ 

lspanyada iki hiikiimet meselesi 
27 devletin 4tirak eyled~t Lond.ra
~i ademi miidahale komitesinm 
ion toplantisznda ispanya11a ha.rle
telci mem!eketlerden ecnebi gemilm
le sildh ve milhimmat ve muha.rip 
goniJ.llu gelmemesi iqni konulmUf 
kon.trol sisteminin bozulmasindan 
dolayi ademi mildalzalenin muhafa,.. 
Zast i<;in bir taraftan lngiltere U. 
Fransa ve diger taraftan AJmanya 
ile italya ayrz o,:yn tekliflerde bulun
?nu~Zardi. 

ingUtere ile Fransa Alman ve itaJ,. 
lla karakol gemilerinin bO$ biraktw
Zari sevahile de ingUiz ve Fransiz ka,.. 
rakoz gemilerinin bakmasim ve bu 
auretle eski kontrol 1tsulilniln devam 
ettirilmesini istemi§lerdi. Almanya. 
ile italya ise ispanyadaki bog~an 
iki tarafm da hukuku duvel ahkttmi 
fnllcibince muhan"b olduklan bu s~ 
retze birbirlerinin sevahiline abluka 
Vazetmek ve harp kac;agi ewa ve m~ 
hflrip getirecek ecnebi gemllerini 
Zaptetmek haklan tanmmasi i·e ha· 
ti!;teki devletlerin de bitaraflzklanm 
ilan eylemelerini teklif eylemi§lerdi. 

Komitedeki ekseriyeti te§kil eden 
kil!;uk hitkumetler her iki teklifi t:U 
Oldugu gibi kabul etmemi§ler ve ikt 
teklifin telif edilerek yeni bir tesviye 
suretinin bulunmasi i§ini ingiltereyc 
tevdt etmi§lerdi. fogiltere vakit ge. 
!;irmeksizin yeni teklifi hazirlaTTUl 
tie 26 devlete bildirmi$tir. ingilter~ 
nin yeni teklifi eski iki teklifi baa 

ingillere llf)anyadak' bogUftln ftt 
taro.fin 11ani gere'k Valncta gertk 
gtmtmzl Franko hilk12metinfn huk:u
ku dilvel ahk4mr. mucfbince muharlp
lik sifat ve kudretinl ha.I.I bulunduk· 
Zan bUtun devUltler taraft,ndan fa. 
ninmasmz. muvaflk bulmu~tur. Bu 
karara. gore tspanyada me§ru olara1' 
yalniz bir hilktlmetin bulunmadiUi 
kabul edilmlf olacaktir. Yani gene
ral Frankonun eUndeki arazi, niifrU, 
kuvvet VB idaresinin intizami itiba
rile ayn bir devlet sayilabilecegi va 
Valencia hiiktlmetine aid sahil!eri 
kara. ve a~ sularda abluka altina 
alabllecegi ve ecneb{ bayragmr. hllt
mil gemileri harp kafagmi hamil oi
duklan zaman lspanyol gemileri gtbf 
zaptedebllecegi lngiltere tarafmdan 
esas itibartle kabul edilm4tir. 

Fakat Ingtltere bu esasin resmen 
kabulil i~in harp kafagi e$yamn lfs
teleri ademi mildahale komitesinin 
listelerine uygun olmasini ve ispan
ya limanlannda. ecnebf kontroZ me
murlannin bulunmasini $art koymu~· 
tur. inglltere karadaki eski kontrol 
usuliiniln aynen ipkasim teklif et· 
mi§tir. lngilterenin ileri siirdi.lgil 
~artlardan biri de iki muharip taraf· 
taki goniillillerin ve hatt4 harp sa
nayiinde kullamlan teknisiyenlerin 
~kanlmasma aiddir. Komitenin ye
ni toplanmasmda devletler esastan 
ziyade teferrllata yani mezktlr ~art
lar iizerinde milnaka$a yapacaklar
dir. Feyzullah Kazan 

____ _..._,__..tllMl'WWP11 l l lllUllltltDllllUUll...,_ 

? 
Yiiz sene ga§agabilecek misiniz? 

Ba~larmda sac kalm1yanlar Umidi kessin 
Tabli omUr 180 seneymif 

l"uz senc ya~1yacnk nusnuz?.. Eger 
boyle bir iimidiniz varsa aynanm kar· 
§1sina gc~iniz. Ba§mtzda sa~ kalma
dise, ba~1mz tamamile sa~Sizsa, yi.is 
sene ya§amnmza imkan yoktur. Se· 
hebi? i~e bu malfim degil; ancak ha· 
§•nda hi~ sa~ kalnuynnlann uzun ya· 
§ad1klan gori.ilmcmi§. 

lTzun omurde di§lerin de rolii var. 
75 ya'.:mda bir ihtiyann a~mda yirmi 
Sekiz di§ saglamsa 25 sene daba ya
_1yacaj:;>"Jna delildir. 

;\incriknda bin ki§i vnr ki, yiiz ya· 
s1nda olduklanm iddia edivorlar. Sa· 
hiden yiiz ya§mdalar nu?.: Kati hii· 
kiini \'ermek kabil degil. llerhalde bin 
tanesi de yiiz ya§mda degil ·e bile, bir 
ka~ yilz tanc ·i yiiz yn§mdadir. 

l:zun omiirlil olmak ii;in nc yapma· 
h? 

l'ilz ya~ma kadar ya~anu§ oJanla· 
tin bir ktsim hie icki ve sigara kullan· 
tllanu§lar! Hir kasnu ise l1em sarho~ 
0 1rnu§lar hem de sigara i~m~ler ... 

llifJ hir 1>crhiz, hayah uzatmaga \'C· 

Sile olmam1§t1r. Uzun omilrlii olmak 
1e adiife \"C bizce me«;hul kanunlara 
bagh bir §cy. 

~ok ya~amnda irsiyctin de te irleri 
\ar. Ban nileler varchr uzun omurlil 
Olurlar. Baztlan dn gen~ ya~ta olilrler. 

llem oyle «;ok otomobil, trcn, tny
~are vc saire kaznlan oluyor Jd, uzun 
0llliirlil olmak i~in tatbik edilccek re· 
Jill\ iflus cdiyor. 

l"eryilziiniln en ihtiyar ndanu. Por
tekizU tarihsinas Kategada ile l\laf· 
~~1·e innnmak lflzim gclirse • Portekiz-
1 ~Urnn do Kiijnn imi~ ... Bu zat 1196 
~a dognm~. 1566 dn 370 ya.,,mda iken 
0~n1u~. t>liinciyc kadar da dort kere 
{It~ d ~. t' . 

eg1~ JMlll§ .• 

d 1930 da Olen bir ~inlinin 2.>2 ya~JD· 
a Oldugwm iddia ettilerdi. 

1 <;ok ya§ad1gmdan en az ~iiphe edi
~en U1tiyar ingiliz Toma Karmhr. Bu 
tl d~lll1n uiifus kiitiigiinde 1381 de dog
b llgu, 1588 de oldiigu kay1th. Amma 
~JJn 1381 de dogan Karn ile 1588 

de olen Kam ayni adam nuyd.I! •• 
Buffon \-asati omrii 125 yd olarak 

t~bit et~ti. Sovyet bilginlerinden 
P. Lnzarev • ciimlci asablyeyi tetkik 
sonunda • insanlann 180 sene y~ya· 
bileceklerini s0yliiyor. 

125 veya 180 ytl ... Pek fena degil. .• 
Fakat i~ y,a~'lyabilmekte. Rokfeller ce
naplan, biitiin gayret ve ihtimamma 
ragmen 98 ·eneden 46 giin eksik yqi. 
yabildi. 

l\fademki sOZ iiziin omiirden a~aldJ, 
~ok ya~amng11 dair bir iki f1kra anJa. 
tahm: 

Muharrir Sisseyin 1853 de intlpr 
eden «Tarihi ftkralar1> admdaki kita
bmda §U flkrn var: · 

ccBir giin Uncoln, beyaz sakalh bir 
adnnun aglnd1gm1 gordii ve neden ag
lad1gm1 sordu. Bcyaz sa~l.a ihtiyar, 
lu~kirarak: 

cc- Baham do\·dii! dedi.)) 

1773 de inti§ar eden ccihtiyarlar al
manag11) nda da §i>yle bir ftkra yanh: 

31 temmuz 1554 de Kardinal Ar
manyak sek enlik bir ihtiyanu agla
dJg1ru gordu. Ytiz on ii~ ya§mdaki ba
basmdan daynk yemi~ti. Kardiual ba
bayn oglunu ncye dovdugunii sorunda 
yiiz on ii~ ya~ndaki ihtiyar: 

- Haketti de ondan, dedi, tasav. 
\'1.lr ediniz, yUz kirk ii~ :Yll!jtndaki ha· 
bamn seliim \'ennedi.n 

Viktor Hugonun <Les Burgrawso 
c crindc nile reisi yilz ya~mdacllr. Bu 
ndam ogluna: 

< - Diinkii ~ocuk en sus! .. der.» 

Datil itikad 
Tokyoda - istanbul ve Ankarada 

oldugu gibi - telefon hatJan doldu. 
Yeni abone kaydedilmiyor. Miiracaat
lar s1raya konm~. miinhal bekllyor
lar. 

Ancak: Tokyoda 44 - « numara 
00, oldugu ha1de kimse alnuyor. Ja
ponlar 4 rakkamuu sevmezler, 4 J&· 
pon alfabesinde oHim demektir. 

ANSl-zL· 11 Norasfenl, , , ~ ~ ,. [ zaDyet ,.. 
., Chloroae 

benkaf ~ · -
.,.., Zlilc ldn yeglne deva kan( ihya 9Cfea sm 
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Snhife 

Elektrik sirketi er~amnm ~irketlerin kazan~ vergisi 
muhakemes1 nasil tahakkuk ettirilecek! 

lmha edilen evraka aid 
biitiin zabitlar getirtilecek 

istanbulun Anadolu cihetlnde ya
ptlacak elektrik tesisat1 i~in gilmrtik· 
ten muaf olarak getirilen malzemeyl 
istanbul cihetindeki tesisatta kullan
mak suretile gtimrtik kac;akc;1h~ yap
maktan su~lu elektrik: §irketlnin muha
kemeslne dun be~incl asliye ceza mah
kemeslnde devam edllmi~tir. DiinkU. 
celsede ~irket binasmda ~irkete aid 
evrak iizerinde tedkikat yapan he
yetin tanzlm ettikleri zab1t varaka
Iarile ~irkette ikinci derecede imza
yo. sellhiyettar Lazyan ve ~irketi le
vazun miidilrii B. Sadinin vazife ve 
seIAhiyetlerine dair miidiriyet tara
fmdan yap1lan tamimler okunm~
tur. 

Dlger taraftan mahkeme, muaf 
malzemenin diger malzemeden ay
nlmas1 ii;in alakadarlara bir tamim 
verilip verilmedigini ve imha edllen 
evrakm bir deftere kaydedilip edll
mediklcrinln bildirilmesini ¢rketten 
sormu~tu. Buna gelen cevabta bu 
husustakl tedkikatm henilz bltlrll
medigi bildirilmi~tir. 

Bunun iizerine muhakeme, su~Iu
lardan Uzyana:, imha edilen evraka 
aid bir defter bulunup bulunmadlg1-
m sorrnu~tur. Lazyan: 

- imha cdilen evrak ayrica def
terlere kaydedilmiyordu. Bunlar ic;in 
bir zab1t varakas1 da tutulmaz. An· 
cak imha tezkereleri muhafaza edi
lir. 

cevabm1 vermi~tir. iddia makami 
muaf ~yarun digerlerinden aynlma,.. 
s1 icin kendllerine blr tamim gellp 
gelmediginln levazun mudilrii B. Sa
diden sorulmaslill lstemi~tlr. B. Sadl 
cevaben: 

- 932 senesinde bu ta'mim yapll
dlg1 zaman ben Icvaz1m milduril de
gildim. Anbarlar amiri olarak c;ah
~1yordwn. Gelen tamimi o zamanld 
levazun mildilrii bana go~termemif
tir. Sonradan biz, ~irketin muhasebe 
mildiirlilgtinden aldlgumz blr emir 
ilzerlne muaf ola'n e-?}'ay1 giimriik:lQ. 
e~yadan ayirdlk. 

Deml~tir. Mahkeme, evrakm iddia 
makamma tevdiine, muaf e~amn 

hangi anbarlara konuldugunu ve 
uzerlerine «F> konulmas1 hakkmda'
ki tamimin gonderilmesi ic;in ~rkete 
yazilan tezkerelelin tekidine, idclla 
makammm da talebi vec;hile imha 
edilen evraka aid ~irkette ne kadar 
zab1t varaka:s1 vesaire varsa hepsintn 
muhakemeye getirtilmesine karar 
vererek muhakemeyi b~ka giine bl· 
ra.knu~t1r. 

Tarif e komisyonu 
Diin liman tarif eleri 

gozden ge~irildi 

iktisad vck8.leti tarif e komisyonu 
diin liman i~letme idaresinde topla
narak ldarenin tarif elelini tedkik et
m~tir. Bu arada tahmll, tahllye, 11· 
man iicreti ve yolcu salonu yUk ta.
rifeleri ayn ayn gozden ge~irllml~tir. 

Ya'ptlacak tenzilatm mikdan ~im· 
diden bilinmemekle beraber bugiin
lerde tespit edilecektir. TenzilAt bll· 
hassa yolcu salonu hamal iicretlerin· 
de yap1lacaktir. Tarife komisyonu 
denlz ticaret miidilrliigiinde de mti· 
teaddid toplantllar yaparak Ak&y, 
$irketl Hayriye ve Halicin tarifelerl
ni tedkik edecektir. 

NOVOTNI 
Serln ve giizel bnhceslnde hel 

ak.§am me§hur 

Budapeste BUlbUIU 
ve sevimli tenor 

BAY YUNKA 
en ciizel §arkllaruu okuyorl&r. 

Her o~leden lf,30 a kadar mqhur 
NOVOTNi orkestraSI en seckln 

paroatan caiiYor. Tenzllltll ftatlar: 
Tabldot ' tabak 75 kurut 

Dan - Tepeb&11 

Yeni kanun bu hususta mlihim 
degi~iklikler yapt1 

Ankara 15 (Husust muhabirimii· 
den) - 2395 sayili kazanc vergisi hii~ 
kiimlerine gore §irketlerin vergileri: 

A) Kollektl! §lrketlerde, 7 ncl mad
dede sayill i§lerle i§tigal edilmedi~, 

~ah§1lan mahallin gayrisafi irad1 2000 
lira ve daha fazla olmad1g1 ve 47 net 
madde mucibince beyanname verilme · 
si de tercih olunmadlg-I takdirde gay
risafi irad iizerinden ve yukanda sa
yllan ii~ halde de beyanname usuli\n
de ve her §erikin hisseslne isabet eden 
miktar iizerinden, 

B) Anonlm eshamlI ve eshams1z ko· 
mandit ve kooperatif ~irket J?ahsiyett 

hukmiyesinin kazanc1 iizerinden ta
hakkuk ettirilmekte idi. 

Yeni kanun, A flkras1 hiikmiinil ay
nen ipka etmi§, ve B flkras1 htikmiinii 
Jse degi~tirerek kollektifler hariclnde 
kalan §irketlere ait verginin, §irket 
iizerinden degil, bu kazan~tan her ~e
rike lsabet eden miktar ilzerinden ta
hakkuk ettirilecegini tasdh eyleml§· 
tir. 

Maamafih'milkellef gene §irketin 
§ahslyetl hiikmiyesldir. Tahakkuk 
eden vergiler §ah1slardan degil §irke· 
tin §ahsiyeti hi.ikmiyesinden istene· 
cektir. 

Kezalik bilanc;o mucibince tahak
kuk eden safi kann §eriklere tevzl 
edilip edilmemesi verginin tahakkuku 
ilzetinde haizi tesir degildir. KAr tster 
§erlklere dag-It1lsm, isterse dagitilrna
sm vergi haziran ayi i~inde §irkc~e 
Odenmck rn.z1md1r. 

~irketlere ait vergi nisbetleri 
Yeni kanun, 7 nci maddesi ile esas 

kanunun 32 nci maddesini de degi§tlr· 
mi~ ve ~irketlere aid vergi nisbetlerinl 
tadil eylemi§tir. 

Bilindigi ilzere §irketlerden baz1la
nna ait vergi nisbetleri esas kazani; 
verglsi kanununun 31 ve 32 ncl mad· 
delerinde gosterilmi§tir. 

Bunlardan 31 incl madde anonim 
ve eshamll §lrketlerln vergi nisbetine 
ve 32 ncl maddede acli (yanl esham
siz) komandit, limited, kazanc da&'l
tan kooperatif ve beyanname venne
gt tercih eden kollektlf §irketlerle, be· 
yannameye t!bi sair milkelleflerin ver
gt nisbetlerine taalltlk etmekte idi. 

Yenl kanun 31 inci madde hUkmii
nft degi§tirmemt,, yalruz 32 ncl mad-

. deyi tadil etmi§tir. Bu tadll ile 32 net 
madde, iki f1kraya aynlnu§, birinci 
flkrast §irkette, ikinci f1krasi da di
~er miikellefle~e ait vergi nisbetlni 
tasrih eylemi§tir. Maddenin muaddel 
§ekli aynen §Ud.ur:. ' 

«BeyaJlilameye tabi olup ta 31 incl 
madde haricinde kalan miikellefler
den: 

1 - Merkezleri Turkiyede bulunan 
A.di (eshamsiz) komandit, limited, 
kollekti! ve kazanc; dag1tan kooperatit 
§irketleri ile merkezleri ecnebi memle
ketlerde bulunan bu gibi §irketlerin 
Tiirkiyedeki §Ube veya tC§ekkilllerl 
8.§ag1daki nlsbette vergi verirler: 

vergiye t§.bl kazancm 10,000 liraya 
kadar olan klsmmdan % 15, 10,000 
Iiradan 20,000 liraya kadar olan kls
nundan % 20, 20,000 liradan 50,000 
liraya kadar olan klsmmdan % 25, 
50,000 lira ve daha fazlasmdan % SO. 

2 - 6 nc1 maddenln 2 nci ve 3 tln
cft flkralannda yazlh milesseselerle 
7 ncl · maddede Yazlh mtikellefier ve 

47 ncl madde mucibince beyanname 
vermeyl tercih edenler (Kollektlf ha~ 
ric;) 8.§ag1da yazill nisbetlcr dairesln· 
de vergi verirler: 

5000 liraya kadar olan k1smmdan 
% 12, 5001 liradan 10,000 liraya kadar 
olan klsmmdan % 15, 10,001 liradan 
20,000 liraya kadar olan klsmmdan 
% 20, 20,001 liradan 50,000 liraya ka· 
dar olan kismmdan % 25, 50,001 ll
radan ve daha fazlasmdan % 30. 

«Devamh hizmet kabul eden serbest 
meslek erbab1 haric; olmak ilzere ver
gileri istihkaklannm tediyesi &rasm· 
da kesilmesi rnzimgelen miikellefletin 
vergileri de bu nisbet iizerinden he
sap edillr.» 

«idare meclislerinin reis ve azalan 
hisseleri ile huzur haklan, her nevi 
milessis ve intifa hisselert ve ~irketler 
mudiir ve memurlanrun temettil his
seleri ve murakiplere verilen iicret ve 
aidat ta bu nisbetler iizerindcn ver
giye tabi tutulur.» 

Bu madde hiikmilne gore merkezl 
Tiirkiyede bulunan adi komandit, li
mited, kazanc; dagitan kooperatif ve 
kollektif ~irketlerle bu gibi ~irketlerin 
Tiirkiyedeki ~ube ve te~ekkiille1inin 

vergi nisbetleri % 15 den b9.§lamakta, 
bunlar haricinde kalan beyannamell 
mtikellefierle, vergileri bu madde mu
clbince kesilecek olan idare mecllst 
Azalanmn huzur haklan, her nevl 
milesses ve intifa hisselert, §irketleriu 
miidiir ,.e rnemurlanna verdiklerl te
mettii hisselerl, murakiplere veri!en 
iicret ve aidat ve vergiye tAbi istihkak· 
lann nisbetlert de evvelce oldugu gtb1 
aynen muha!aza edilmektedir. 

Kollektif tirketler 
Maddenin tadilden evvelki §ekllnde 

kollektif §irketler (beyanname verme
gi tercih eden kollektif §irketler) ~ek
linde zikredi~ iken, muaddel mad· 
dede bu ibare kaldmlml§tlr. Bunda!l 
maksat, kollektif §irketlerln surett 
mutlakada beyanname usuliine tAhl 
tutulmasi de~dir. Kollektif §lrkeUer 
evvelce oldugu gibl gene gayrlsaft imd 
esasmdan vergiye tAbi tutulacaklar
dlr. 

Yukandaki lzahata gore, miisavl 
hisseli be§ §irketten milte§ekkll bir ll· 
mited §irketin 30.000 lira kazan~ te
mln etti~ fan:ederek vergisinl h&
sap etmek lAzun gelirse: 

Kanunun eski §ekllnde: 
5000 llraSI. % 12 den 600 
5000 llrasl % 15 den 750 

10000 lirasi % 20 den 2000 
10000 lira.sJ. % 25 den 2500 

30,000 5850 
Liraya balig olur iken yeni §ekle 

gore: 
30,000 llradan her §erike isabet eden 

miktar 60000 lira olmasma mebni blr 
§erikin vergisl 15X6000-900 ve be, 

100 
§erlkin vergisi mecmuu da 900 X 5-
4500 lira olarak tahakkuk etttrilip 
§irketinden tahsll olunur. 

Yukanda muaddel §ekllni aynen 
naklettigimiz 32 nci maddenin 2 ncl 

tikrasi mezkftr maddenin tadilden 
evvelki §eklinin - bazi kelime ve ibare 
degi§ikllkleri hari~ - ayni oldugu ve 
hilldimlerde bir degi§ikllk yap1lmadl~ 
cihetle bu kl.sm hakkmda izahat ve
rllmesine ltizum gorillm~tir. 

Bahkedr "(Aqam)" - Hallcevl temall kolu mnsatnerelerlne devam etmekte 
ve ~ok muvaffak olmaktadlr. Yukandaki resim &ecenlerde temsil edilen Sekl
zlncl piyesinden bir sahneyi &listermektedir. 



Bahife 6 

'Ci~ek~ilik: 

Kamelyalar 
Jiu beyaz ve zarif ~i~ekler naail 

yeti§tirilir? 
Kamcllalal' hak

tmda ge~en haf-
takl niishamizdn, 
klsmen iznhat 
Tel'ml§tlk. ~lm-
di de, Kamellala
nn yetl§tirme ve 
t.retme tarzlann
dan bahsedccc~ 

Kamellalnr, to
hwnlan, ezcumla 
~ellk dald1rmala
tlle iiretlllr. 

Bunlann to-
humlan, knsimda veya 1Ikbaharda, gilzel 
haz1rlanml§, funda topra~1, Ince kum, ynn
Jnl§ gtibre ve bah~e topra[,'l mahlutun
dan yapllml~ toprakla doldurulan sakslla
ta, 4 - 5 santfm arahklarla tohumlar ckl
llr. Bu sakSllnnn 6lcak mahallerde, st
perlerde bulundurulmasi ve Slk sik sulan
maSl Idzimdir. Ancak bu surctle tohum
lar int~ edebflir. 

Tohumlar 6 - 7 santim siirilnce, bunla
n, topra~e daha buyuk tnvalara veya 
aaksllara nnkletmelfdir. Bir senc sonra, 
Syice bUyildilkten sonra, !ldelcr ycrlcrlne 
nya saks1lanna naklolunurlar. 

Ccllklcmc Jle iiretmcyc gclince: Sonba
hara do~ru - kaSimda - veya llkbaharda 
kamellalann 1 - 2 ya.§mdakl surgiln dal
lanndan, arzu edildl~f kadar, 8 - 10 san
tim veya daha uzun boydn kesilerek, bun
lar yukanda, tarif etti~miz, mahlut top
rakla doldurulmu!J saks1lara veya tahta
dan ynp1lm1!J kasalara 7 - 8 santlm ara
llklarla ~eliklcr daldmllr ve kok sallnca
ya kadar, saks1 veya tavalarda, kasalar
da. mcak yerlerde bulundurulur, ayn1 za
manda sik1ca ve bolca bir §ekilde sulnrur
lar. c;ellk dald1rmalann i.i~te 1klslnin top
ra~a comi.ilmest lfmmd1r. 

Bu surctle 7 - 8 ay zarfmda, daldmlan 
cellkler, miikemmel blr §ekllde koklenlr
ler. Ondan sonra topra~1 lle ~1kar1larak, 
istenllcn yerlere dlkillrlcr. 

Dikkat edilecck en mi.ihlm mcsele, kok
lenml§ bulunan bu ~el!klerl, naklederken, 
koklerlnin zedelenmemesine ve toprag1 
ile beraber nakledllmesine son derece ttl
na etmek laz1md1r. 

Dald1rllan cellk.ler siiriip giimrahla!jm
eaya kadar, bol bol sulanmfl.Sl, ondan son
ta az su verllmesi lcap eder. 

YapraklaiJtlktan sonra, su, puskiirterek 
Yerillrse, !;1!;ekler daha milkemmel inkf~af 
ederler. 

Bu §ekllde yetl~tirllen kamelfalar, ancak 
1-2 sene sonra mtikemmel bfr §ekflde ~1-
!:Ck vermegc ba§larlar. 

Cleek tomurcuklan hnSll eden kamella
Jan Sicak odalara. veya serlcrc koymak 
tatiyen do~u de~Idlr. c;Unku bllahare 
tl~eklerinl dokerler. 

QJcek n~m1§ veya acmak ilzere bulunan 
kamcllnlan giinelJ olm1yan, scrln, golgell 
m ... hallerde bulundurmnk icap eder. 

Pek hassas ve fcn:i. ne~vii nilma bu
lan knmellalara serpme tarzmda su ver
mekle beraber, ktiklerlne b!r mlkdar klm
:revi gubre veya hayVan giibresl §Crbetl 
vermck tc cok faydahd1r. 

Klmyevi gubre - Bir gaz tenekesine 
2 - 3 corba ka§l~ hcsab11e verlleblllr ve 
verilecek klmyevi gtibre, komple yanl 
azotlu, fosforlu, potasl1 olmas1 lazund1r. 
Kamel!alarm pek muhteUf cinslerl var-

=== 
E~c::J Mahmud Karakurd 

S ebzecilik: 

Kutkonmaz kadar giizel bir 
aebze: Siyahkok 

Resm1.mlzde iio
rillen ve alyahkok 
namlle tanmm1!} 
olan bu sebze 
ku§konmaz kadar 
gQzel, haznu la
hana, kereviz ve 
havu~tan daha. 
kolay ve terklbin
de eml!ih1 made
nlyesi bulunan ol
duki;a gilzel bh: 
sebzedlr. 
Kl~ sezbclerinin 

pek az bulundu
~ s1ralarda, si
ynh kok bu seb
zelerin arasmda 
tene•:vi.ifi te§kll 
eder. 
Kabu~ soyu

lunca. Icl bembe
yazd1r. Ha.§lunarak bol zcytlnyaA1 ve 11-
monla salatas1, keza ilzerlne mnyones ko
narak dellkates olarak snlatasi yapllarak 
yemcklcr arasmda 1§taha Uc yenlr. 

Bundan baiJka etll ve zeytlya~ll ye
me~l pek nefls olur. Bunun ic;lndlr lrJ, bu 
sebze hemcn hemen her ev bnh~clerlnde 
bulundurulmas1 fhmal edilemiyccck ka
dar milhlm bfr sebzedlr. Bunu okuyucula
rmuza §lddctle tavsiye ederiz. 

Sfyahkok sebzcsl, §u §Ckilde yctl!Jtirlle
blllr: Bu sebze hafif ve killl topraklan se
ver. Bunun blr senede veya ikl senede ye
tl§cn 1ki muhtcllf clnsl vard1r. Bir sene
llk olanlar dl~erlnc terclh ed!Ur. 

Tohumlan §ubat aymda, milsait ve a~1k 
bfr hnvadn ekilir. Donlardan katlyen mii
teessir olmnzlar. 

Sonbaharda, toprak guzelce hazirJanir. 
SUriilerek, bellenerek parsellere, tnvalara. 
bolilnUr, 25 er santimetre fnsilalarla c;i::
gller ac1l1r, tohumlar bu c;izgller ilzerine 
sathi olarak ekillr. Havuc; glbl evveH\ slkc;a. 
!;Ikar ve bilAbare 8 - 10 snntim arallklarla 
seyreltlllr. 

Slyahkok sebzesl ekllmilJ maktalarda 
yazm yapllacak amelfyat; seyreltmek, su
lamak ve ot almaktnn lbarettlr. 2 - 3 defa 
sulamak kl\fidir. Sonbahara do~ru slyah 
kok sebzesi kemalc gelerek hasadma ba§
larur. 

Danabumu, tarla fares\, bu sebzenin 
milhfm d~manlanndand1r. Bunlara kal'l}l, 
zehfrll haplar verllmek suretile lmhalan 
kablldir. 

Yazm i;li;ek ac;m~ slyahkok nebatmm 
~ic;ek.ll saklan - §ayet tohum ahnm1yacak 
1se - keslllp at1l1r. glc;eklerln keslllp atll
mam sebzenln lezzet ve nefasetlne halel 
getlrmez. 

Tobum ne kndar ge~ ekflirsc o kadar 
gee; hasllat allmr kl, sebzeslz kalmacak kl} 

mevsimlnde bunun faydnSI vardtr. Ki~a. 
mukavemet eder ve donlnrdan hie; kork
maz. 

Slyahkok sebzeslnln . tohumlan inta.'} 
kuvvctfnl ~abuk kaybedcrlcr, bunun ic;in 
her sene tnze tohum yeti§tlrerek bunlnr1 
ekmek lflzund1r. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
d1r. En set-I ve miisalt bfr ~kilde i;I~ek to
murcugu has11 eden kamella clnslerl §un
lard1r: 

K. Chander! Lady Campbel 
K. alba plena 
Cinslerlle resmlmizde goriilcn, beyaz 

~l~ckler nc;an, kamellalarla, krem, gill rcn
ginde cl~ek veren kamellalar pek me§
hurdur. 

'SON GECE! •• 
- Sus!.. dlye bagmyor ... Sus!.. Ka

ba, zallm, vah¢ herif, sus!. Bu Olfun 
~ gibi kulaklanmda uguldlyan se
sini kes! .. Ah ellerim, kollar1m bir bag-
11 olmasaych gortirdtin sen! .. Yarabbi!. 
Ne vah§i ruhlu, ne hunhar, ne igrenc 
bir adamsm sen! .. Oyle nefret edlyo
rum ki send en! .. 

- Sabret biraz! .. Daha ~ok nefret 
edeceksin ... Ruhumun ne kadar vah§i 
oldugunu daha iyi goreceksin... Sen 
§imdi sorduguma cevap ver yalruz! .. 

- Neyi anlamak istiyorsun?.. Bu 
milphem konu§man sinirlerlmi harab 
ediyorl.. 9abuk soyle, nedir istedigin!.. 

- Demindenberi soruyorum intikal 
edemedin mi? .. KardE!§imle araruzda
ki milnasebetin derecesini ogrenmek 
1sttyorum !.. 

- KardE!§ini seviyorum, kardE!§in 
4!e beni seviyor ... 0 kadar! .. 

- Yalruz o kadar rru? .. 
- Biribirimizi sevdigimizl, biribiri-

miz i~in ya§ad1g1m1z1, biribirimizden 
ebediyyen ayrllIDiyacagimw soyleme
mlz yetl§miyor mu ki, halli. o kadar mI 

diye soruyorsun? .• 
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- Ogrenmek istedigim §eyin ne ol
dugunu, beyhude yere kellmc oyunlari 
yaparak saklamaga ~all§ma. 

Faruk, Rumen zabitinin hemen so
zilnil kesiyor ... 

- Bizirn kimseden sakllyacak gizli 
bir §eyimiz yok ... Tekrar ediyorum, 
ogrenmek istedtgin ne ise onu a~lk~ 
anlat ve soylel.. ~u ugursuz sesin ke
sllsin bari !. . 

- Onu a~Ik~a anlatmaktan utan1-
yor, daha dogrusu korkuyorum! .. 

- Bizim kimseyi utanchracak ve 
korkutacak gtinah1m1z yok. 

- Olabllirl.. 
- Ne olabilir? .. 
- ~u olabllir ki, karde§im bu daki-

kada ... 
Maryora; birdenbire deli gibl yerin

den firllyarak bagmyor ... 
- Madem ogrenmek istiyorsun, b1-

rak oyle ise ben soyliyeyim Polivas! .. 
Evet, karde§in bu dakikada rnaddi, 
manevi biltiln kadmllk varllk ve k1y
metlerini hi~ bir §eY dii!?ilnmeden, hi~ 
blr ac1 ve nedamet hissi duymadan 
sevcllgt..adama verm~, biraknu§ bulu-

T avuk~uluk: 

lri ve gosteritli tavuklardan 
Brahmalar .• 

Brahmalar c\is
sel! ve gosterl§ll 
tavuklardandlr • 
Bunlann 1kl muh
tellf cinsl vardrr. 
Bfrl koyu slyah, 
dig"erl benekli cin
aldlr. 

Rcsmlmizde go
rillen horoz, be
nekll olup, Amc
rikada. tavuk ser-
1is1nde miik!Hat 
kazanmi§ blr 
Brahma. horozudur. Brahmalan, dl~er 
clns tavuklardan ayiran alameti farika 

1unlarchr: Brahmalann, horozlarimn iblk
lerl, resmimlzde gtiriildil~u gibl, gfil iblkil 
ve tilylerl de bencklldir. Aynl zamanda 
lblk ve ba§lar1 c;ok kU~iiktlir. Onun ic;ln
dlr kl, ba§lan fizerlndeki ibikleri fi.deta blr, 
bezelycye benzcr, bundan dolayi, bu clns 
tavuk ve horozlara bezelye lbikli derler. 

Resm1mizde gorfilcn ac1k benekll Brah
malar, diger tavuk trklarindan cok dah!l 
bilyilktiir. Bllhassa benekli olanlar, cldden, 
~ok zarlf ve §lk tavuklardand1r. Ba§lan
nm, enselcrlnfn, kuyruklannm iizerlnde
ki tiiylcrln slyah olmas1, buna. muknbll 
viicutler!ndekl ti.iylcrln de beyaz bulun
ma.si haseblle, herkesln nazan dlkkatlnl 
celbcdecck kadar ho§ ve cok zarif tavuk
lardand1r. 

Brahmalar; oldukca yumurtlayic1, nyni 
zamandn kuluc;kac1 clnslerdendlr. 

semlrmege de olduk~::i. mtisa.lt vc elvc
rl.§lidfrler. Horozlann a~irllklan 5-6 kilo, 
tnvuklarm 4-5 kilo, pilic;lerin de, lyl bes
lendlklcri takdlrde, 2-3 kilo gelebillr. Bu 
ajt1rllk, saf c!nslerln, tavuk ve horozlarmm 
&kletlerldlr. Olduk~ yumurtlay1c1d1rlar. 
Fakat Legronlar kndnr yumurtlnyamazlar. 

i:?1k ve zarlf olan bu cins tavuklan da 
okuyucularim1za tavsiye ederlz. 

..... 

M eyvacrlrk : 

Nar .,. naSil yetit t irilir? 
Nar. aitai;lan , 

memlcketimizde 
yet~en, gerek mcy
va8l ve gcrck ~1-
~ek.lerl 1c1n bah
~elerdc bulundu
rulan, ho§ man
zarah bir meyva, 
ayni zamanda s\\s 
a~ac1d1r. 

Onun l<;fndfr ki, blr c;ok mahnllerde, 
bllhassa Istanbul clvarmdakl kO§klerde, 
nar a~a~larim, tezyinat makammda ye
tl§tlrilmesinl de tavslye edcrlz. 

Nar agncmm meyvas1 nefis ve pek Iez
zetlldfr. Qeklrdeginin etrafm1 kapllyan 
haflf ham1z lezzettcki meyvasmm etl, 1§
taha He yendlgl glbi, bundan yapllan §U

rup, §erbetl ve llmonatasi da clddcn 
pek ho~ ve serinletici blr hassaya maliktlr. 

Nar a~acmm men§cl, her ne kadar 
Amerlka oldu~ soylenmekte ise de, aSil 
men§el mcmleketlmiz olmam daha d~
dur. Zlra, bugtin, memleketimizfn blr c;ok 
yerlerlnde, czciimle Mersln, Ege mmtakas1 
vc memleketimizin sair mahallerinde, bu
nun hfiday! nabft bir haldekl yab:mlsine 
kesretJe tesadiit edllmektedlr. 
Bah~elerhnlzde yeti§tfrllecek narlarm, 

bodur oln.n clnslerden olmas1m tavslye 
ederlz kl, bunlar, ancak 70 - 80 santlm 
blr govde hastl ederler, ondan sonra dal
lamrlar. Bu tarzda yeti!}tlrllen nar a~ai;
larmm cI~eklerl c;ok giizcldlr. 

Nar agaclan, so~uk ikllmlerden, ezci.im
le §lddetlf §lmal ri.izgarlarmdan katiyen 
ho!Jlanmnzlar. Bu mahallerden ~ok mUte
esslr olurlnr. 

Cenuba muteveccih, mtitedll iklimleri, 
sicak ycrlerl severler. Bllhassa duvar 
dlpleri bu a~acm yeti§tlrllmesine ~ok el
veri§lidlr. 

Sevdlgl toprak: Nar ag-ai;lar1, toprak hu
susunda, o kadar mi.i~kiilpesent olm1yan 
blr meyva ngacu:llr. Kurak topraklarda bi
le bol mcyva. verlrlcr. 

•DllUHlllMllhllllltllllhlllllHllllllUl lUlllltlllllllllll lllllHll l UlllfttllH ... 

Blnacnaleyh, kuvvei fnbatlyesl orta. de
:rcccde olan toprnklarda blle miikemmel 
yeti§lrler. Fazla riltubctten, katlyen hO§
lanmazlar, bu takdlrde i;i~eklerfni doker
ler, binaenaleyh meyVa bag-Iamazlar. 

BiR Di.JZELTME: Gei;en haftakl nushn
m1zda OrpJngton tavuklar1 yaz1miza. seh
ven Japon cinsl tavuk reslmlerl tabedil
ml§tlr. Aynl ynz1ya aft Orpington tavuk
lar1 bu niisham1zda, aynen tabcdlyoruz. 

AK$ AM' 1n 
Ziraat mutehass1s1 

karilerimizin suallerin:: cevap verecek 
( AK$AM) t?t ziraat miltehassisz 

her nevi ziraat bahislerine dair 
sorulacak suallcre cevap verme
ge hazzrdir. Gonderilecek mek
tuplann iizerine (Ziraat muhar
rirl t~in) kelimclerlnin 21c21:esi lci
zimdzr. 

nuyor! .. I§te anlamak i<;ln beyhude 
yere dcmindenberi ~1rp1I11p durdugun 
hakikat! .. 

Rumen zabiti bir anda beyninden 
vurulmU§ boga gibi, ins::m girtlagm
dan gelmesine imkan 0Im1yan korkun~ 
bir ses ~1kanyor ... 

- Uuuuuu!.. 
Sendeliyerek geri geri gidip kap1ya 

yap1§1yor ... Yilzii, henilz yeni badana
lanmi§ bir duvarm 1slak beyazhgi ile 
perde perdc sararmaktad1r ... Gozleri 
bilyilyor, derileri gekillyor, tnnaklan
mn ucu mor mor oluyor ... 

- Ya!.. Demek do~ru 1Inl§!.. Demek 
ibrail sokaklannda, kiif eci ~ocuklan
nm agzmda dola§an tilrkilniin manas1 
bir hakikatmi§ oyle mi? .. 

T1kamyor ... Ayakta durabilmek igin 
elleri ilc duvarlari tutuyor ... 

- Hay cibilliyetsiz, §erefsiz mah
liik hay!.. Demek en sonunda viicudil
ni.i pazarl1ga ~J.karm1§, bir sokak silr
tilgil gibl, kendini yabanc1 bir adamm 
eglence vasitas1 yapmaktan da gekin
mcdin ha?! .. 

Yiyecek gibi, di§lerini gicirdatarak, 
biran kIZm yiiziine bak1yor ... 

- Tuuuu sana! .. Meger ne orospu 
ruhile yaratilrm§, ne adi, ne bayag1 bir 
kachnmi§sm sen! .. 

Birdenbire dogruluyor ... Gozlerinln 
deli bir I§lkla yandlgrm gorilyoruz ... 
Sari yiiztine, kirli koyu bir kn·rmzi bu-

Narlar , ~u tarzda. firctillrler : Nar 
a~aclan, ender olarak a.§1 Ile uretillr. En 
zlyade, a~ni;larm dlplerinden si.iren blr 
veya Jki senellk fll}km pl~lerile ilretlle
bllirler. Bunlar, topraktan, derfnce bir §e
kilde ~1kanlarak yerlerine dlkllirler. 

Bazan, i;ellk He de tekslr kab1ldir. Zor 
olma.kla berabcr, zaruret kar111smda bun:\ 
muracaat mecburlyetl vard1r. 

Bunlardan maada, tohumlarmdan elde 
edilen yabani fidanlara, gaz veya yaprak 
a§ISl veya yarma kalem a§ISl vurularak 
dahl uretllebllir. 

Nar ga~larma yap1lacak ttmar ameU
yatJ: Narlar, soylcdig-imlz glbi, kiilllyetu 
mlkdarda f1§km verdiklertnden, bunlarm 
her sene muntaznman temlzlenmesi leap 
eder. Iy1 mcyva, bol has1lat almma51 ii;in 
de ai!;ac;lnrm giibrelenmclcrl, bllhassa ha
m, kumsal topraklara dikllml§lcr lse, ara
sira bolcn sulanmalan lftzimd1r. Ancak 
~ok su vermck dogru de~ildlr. 

Narlarm me§hur nevllerl: izmlrln P1-
narba§1 nar1, Akhlsann klrm1zi gi.ille nnr
lan pek mcl}hurdur. Bundan ba§ka Mcr
sfn havalisinde, meyvas1 ~eklrdeksiz nar
lar da yetliJmektedir kl, bu clns makbuldi.ir. 

Bundan ba.§ka memlcketlmizdc Feyzl 
nar1, Kad1haf1z nan namlarile yetl§tirl
Ien narlar da mC!Jhurdur. 

Bunlard:m ek!jl vc tath olnn nevlrlerne 
mayho~ olanlan pck makbuldilr. Kabuk
lnr1 k1rmi21 olan narlar ckserlyetle ek§I, 
beyaz veya sanmt1rak olanlar da tatll 
narlard1r. 

la§iyor ... Di§lerini sik1yor ... 
- Peki! .. diyor. Madero her istcye

ne, her arzu edene hayas1zca uzat1lan 
sahllk Ye ~1plak bir vilcudiin varm1§; 
ve madem bu satihk vilcut, bir ba§ka
smm eglence vas1tas1 olarak kullam
labiliyormu§!.. O halde bu vas1tadan 
dil§man zabitleri degil, barl aylardan
beri siperlerde kadm yilzil gormiyen 
vatanda§lar istifade etsinl .. 

Hemen deli gibi pencereye ko§uyor ... 
San, kirli sa~lan bir Olti tilyu igrengli
gile almna yap1§mt§ durmaktad1r ... 
Ba§mI penceredcn uzatarak a§ag1 ba
klyor ... O sirada, kendilerini bilemiye
cck kafalari tiltsiilemi§ be§ alti sar
ho§ Rumen nef erl, iki tarafa yalpa vu
rarak, §arkllar soyliyerek ilerilemek
tcdirler ... 

Polivas; pencereden boguk boguk 
baginyor ... 

- Arkada§lar!.. Gclin burayal.. 
Eglenecegiz, ic;ecegiz, bayram yapaca
giz!.. 9abuk yukar1 ~1km!.. 

Askerler, kendilerini davet edenin 
iistelik bir de zablt oldugunu goriin
ce hep blr ag1zdan churrral:» diye hay
k1rarak kap1ya ko§uyorlar ... 

Polivas, hemen ba§ml pencereden 
~ekiyor, geri dontiyor ... Yilzil, karma 
kan§1k c;izgilerle doludur... Farugun 
ontine dogru yiiruyor ... Dudaklannda 
deli ve vah§i bir giilil§ var! .. 

- Karde§irni seviyorsun degil mi? .. 

OKUYUCULARIMIZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR 

~ 

;\feyva aga~larlDJll diplerinden ~1knn 
mantarJar 

<;ankm, B. ibrahim Gi.ine!JUlke : Tarlfi~ 
vechllc •dikcrck tutturmata muvaffak 0 

dugunuz ya§lt, klymetll meyVn agac;tnri
nizm lstedlg-Inlz tarzda tutmu§ ve sunn6' 
olmasmdan memnun olduk. , 

Digcr sorgularmlZlll cevaplarma gelfltce· 
1 - Elma vc dl~er meyVa a~ai;iannJ.Zlll 

diplerlnden ~1kan manLarlar, topra~Ul 
fazla rat1p, fazln su verilmi§ olmasmd~ 
llerl gel.ml§ ve gene bunWl neticesi olat11 
kokler i;iiriimu§tilr. 

ialkbahardn agai;lnnn etrafm1 ac;nra¥ 
munycne edlnlz, i;iiriim~ kokler varsn te
mlzledfkten sonra ctrafma temlz topt11X 
koyunuz. Bununla beraber mantarlan ol
diirmek maksadlle de, toz halinde klre~le 
bir mlkdar karn boyny1 karl§tlI'arak a~n~
lann etrafma serpiniz. Ve yahut, kara bO .. 
yayi, yi.izde 3 - 4 nisbetinde, suda. haUe
derek su lle beraber verinlz. Bundan balJ
kn, n~acm ccsametlne gore blr mikdar 
kimycvi giibre - azotJu, fosforlu, potash .. 
kan§1k olarak verlnlz. Bunu kari§1k ola
rak ta satarlar. Bir metre murabbaUla 
000) gram hesnblle atarsamz kafidir. Nlt
rofoska ve Floranlt te i;ok iyfdir. Bunu 
da 1 - 2 ~orba ka§1g1 gilbreye blr gaz te
nekesinde hallettikten sonra su lle bera.
ber veriniz. 

2 - Yaprak ve c;i~e J.:ai;mam1§ olan v!§
nelcrfnlzin etrafm1 giizclce belleylnlz, toP .. 
ra~m havalandmniz ve bunlnra da ~ii
rilmi.i§ gi.ibrc Ue suda hallcdflmi~. yuka
ndaki tarifimfz vei;hile klmycvi gi.ibre ve
rfnlz. Bu suretle a~a~lar1mz kuvvetlenml~ 
olur. 

3 - Ki.i!;i.ik si.imi.iklilb0ceklere kar§l to:z: 
hallnde sonmemi!J klre~le kan§Ik kUI ve 
biraz kiikilrdil ha§erelerln bulunduklarl 
yerlere kilkilrt tulumbasile pfiski.irtilniiz. 

Bununla bcraber a~a~larm govdelerine 
Astlkadan yapilnlll} yapl!Jkan yak1larJ. 
a~ncm govdeslne dalren mad5.r sarimz ve 
Uzerlne de aynl macundan surunuz. Bil 
suretle, hem siimi.iklilbticekler ve hem de 
meyValara ~ok zararlar yap::i.n karmcala
tm agac;lara ~1kmasmn mnni olmu§ olur
sunuz. 

4 - Yonca meyVa a~a~lanna manl ol
maz , bilnkls faydns1 vard1r . <;i.inkil 
bakallye fasilesinden oldu~ clhetle ha
vadakl azotu alarak topraga verlr ve top
ragt kuvvetJendirlr. YaJmz cok su verme
mek liz1md1r. 

Kan, i;ilriimil!J gtibre, fnsan kazuratmt 
su lle kan§t1rarak vermek te faydahdtr. 
Yalmz bunu her scne vermek do~ru de
tildlr. Aksi takdlrdc meyva a~ac;lan c;i~ek
lerlnl doker, meyVa baglamazlar. 

Elma agai;larmm miihim dii'jmanJar1n• 
dan: JI. ;\lalinella ha!jeresinin yapbt1 )"ll" 

valar itlndeki tirhllar1 gosterir resimdir. 
~ 

O da seni seviyor! .. Biribirini scvdik
lerini hayklrarak soyliyenlerden, cla
ha fazla ne aramr?.. Biribirinizdell 
ebediyyen ayr1Imamaga karar verdi
niz; yalmz biribirinlz i~in ya§1yorstl" 
nuz de6ril mi? .. 

Hemen kap1da duran askerlere d0-
nilyor ... 

- Qabuk §U paravam getirip ko~e4 
ye koyun!.. 

O zamana kadar almanca konu§all 
Rumen zabitinin ne sayledigini, ne 
yaptig1m anlam1yarak kapmm onun
de §a§km §a§km duran neferler ko§UP 
paravam al1yor ve zabitlerinin goster
digi ko§eye koyuyorlar ... 
-A~ml.. iyi a!tm §Unu! .. 
A~1yorlar ... 
Zablt sonra birdenbire, uzerine bas

tig1 hahy1 bir ko§eyc ~ekilip ayagt ue 
iterek ayni boguk ve korkunc; scsle 
bagmyor ... 

- Alm bu bahy1 da §imdi paravan111 

arkasina serin!.. iyice serln!.. 
Askerler biiytik bir hayret i~ill';; 

ko§arak yerden kallyi allp paravan 
arkasma seriyorlar ... 

- Oldu mu? .. 
- Oldu kumandamm! .. 
- Pek ala! .. Haydi §imdi defoltl~ 

gidin buradan siz! .. A§ag1dan ~ans e.
sarh~ arkad~lar1mzi gonderu1 g 
buk! .. 
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Guzel Trakyada bir dola§ma 

r yada gO e devletin ~e katli 
i o §anm § bahtiyar insand1r 

Devlet hepsini tepeden t1rnaoa kadar oiydirmis, ev ve toprak sahibi etmis, 
tarlas1na ekmek i~in lohum, foprag1n1 sUrmek icin makine, hayvan vermistir 

Trnkymun yeni saldnleri: G<i~menler 
Trakyamn en bilyilk faaliyetlerln

den biri de haricten memlekete mu
haciret suretilc gelen Tiirk ka'rd~le
rimizi yurtlandmp klsa bir zamanda 
lllustahsil vaziyete ~lrmek i~idir. 

Trakyanm muhtelif mmtakalanna 
~mdiyc kadar 90 bin muhacir yerle~- • 
tirilmi~, bunlar i~in on bin ev in~ 
edilmi~, bu in~atla Trakyada obek, 
Obek giizel koyler, ~rin nahiyeler vii
cud bulmul?tur. ilave edilen ko~men 
evlerile bir gok Trnkya kasabalanrun 
lllanzaras1 tamamen degi~~ bir va
ziyettedir. 

Liileburgazdan sonra ugradlgmu~ 
iki bti.yuk ~iflikten aynlmca g~menle
rin en mi.itekasif bir ~ekilde toplan
dtklan Muradll nahiycsine hareket et
tik. 

/ 

t stanbul - Edirne asfalt yolu bura
lara kadar gelm~, f akat heniiz seyrii
sefere a~1lmam1~ oldugu i~in otomobl
limiz tarlalar arasmdaki kii~iik yol
lardan ilerliyordu. 

tki go~men kadm evlerinin onilnde 

Umum milfetti~gin biitlin Trak-
- Yay1 nd1m nd1m bilen, sa'natinde cid

den mahir ve vazife~as ~ftirii B. 
Na.mi takib ettigimiz yollann bozuk
luguna ragmen kISa blr zamanda: blzl 
lduradllya ulaibrdl. 

Muradhda go~menler 
Muradll yeniden ln~a edilen 673 

go~mcn evile bilsbiltfin bilytimil~. nu
fusu artm1~ ve giizelle~, Trakye.
tun en ~irin nahiyelerinden biri ol
lllu~tur. Yalmz Muradll nahiye mer
kezlne yerle~~ gocmenlerin adedl 
2444 dilr. Bundan b~ka Muradhya 
tab! Sanlar koyi.ine 304 ev, 766 nii!us, 
~gisevindikliye 56 ev, 194 niifus, 
Yukansevindikliye 36 ev, 118 niifus, 
IC1rkkepenckliye 76 ev, 366 nilfus, Bal
hhocaya 114 ev, 525 nilfus, Qevrimka
Yaya 7 ev, 35 nilfus, A~ag1s1rta 53 ev, 
200 niifus, Balabanll koytine 114 ev, 
543 ntifus yerle~tirilmi~, 1936 sene
Slnde Romanya ve Bulgartstandan 
gelen bu gocmenler bu sene tamamen 
ltlfi.stahsil vaziyete ge~mi~lerdir. Ho
eaaydm ~ifliginde de 33 ev ve 164 nil.
fUs go~men vard1r. 

Bu suretle yalmz Murad11 nahiye
Sinde yeniden 1466 ev in~a edil~, 
lliifusu da 5354 ki~ artm1~ oluyor. 
tiuracI11 nabiyesinde g6rdiigilmiiz ha· 
l'eket ve canlllik yerli halka kat1lan 
bu. b~ btzl kiisur insarun yarattig& 
)ent hayattrr. 

Trakyada go~men 
Yakmdan gordilm: Trakyadlt g~ . 

men, Devletin §Cfkatli ellle o~l} 
babtiyar insancbr. Bugiin Trakya top
raklannda en~esiz. tarlasllll su.r
mekle me~gul olan g~menlerin he
men ekscrisi, diin hududlarumzdan 

i~erlye on parasiz, don -gi)mlekle 
gir~ler, !akat yairuz ans. vatand~ 
y~ak ve orada olDlek azmlle malJ.
m miilkUnfl velhasll her.c;eyinl fed.a 
eden bu vatandru?la'r, derhal ic;ecek st
eak blr ~orba, b~anm sokacak ktl
~iik bir ev bulmu~Iard1r. 

Devletln m~fik ~i onlan tepeden 
brnaga kadar giyd.irmi~. ev ve~, 
toprak verml~, h~ttft. tarla.sma: ekecek 

bugda.y, topraklarull siirecek ziraat 
makinelerini, hayvanlarllll, ticaretini 
yapacag1 dukk€utl tern.in etml~ttr. 
Hepsi de ~al~an adamlar olan g09-
menler klsa bir zaman i~inde kendil&-
1·ini toplayip milstahsU vaziyete gir
mekte, vatan ~mda ~ektikleri acllan 
unutmaktadirlar. 

Go~men evleri 

Tra'kyada gocznenler i~ yapllan 
evlerln hemen hepsi bimirine ben
zer, muntazm bir pliln dahilinde Dev
let tarafmdan ~ edilmcktedir. Hep
si birer katlldir, ktrnuzi kiremitll ~a
tlla~ beyaz duvarla'l"l ve bahcelerlle 
Slra 51ra dizilen bu evler ~ok sevimll
dirler. 

Bunlann bazllan tek, baztla:n ~ 
kapll1drr. Qift kaplltlar ild bane 1~
dir. Her g~men evi 1k1 odal1du'. Birt 
oturma.k, birl yatmak 1~in. Aynca 
evin arkasmda ~entn hayvanlan-

• 
... -

Trakyada ynptlau yeni go~men evlerl 

mt mahsus b1r a1ur ve genede ~ar
dan yap1~ muntazam yollu bir ap
desthane; her ev de bir bahce icinde
dlr. 

Bundan b~ka ~diye kadar yalm.z 
Muradl1da yerle{ien go~menlere 73 bin 
553 kilo tohumluk bugday dag1tllm1~, 
g~menlcr bunlarla 36,267 dekar n.razi 
ekrni~ler ve mahsul alIIll~larchr. 

Bm ~ah~kan go~menler i~lnde bl? 
senellk mesaiden sonra sivrllehler de 
vardlr. Muradllya evvelld sene yerle
~en Romanya go~menlerinden B. 
Emin Ozturk siiratle vaziyetinl dUzelt. 
~ ve bu topraklarda kazandlgt para 
ile kendi evinden ba.pta lld katll gilzel 
b1r ev i~ etml~tir. Bu ev Muradhda 
~al~ adamm cgayret eseri• olarak 
g&terillyor. 
Trakyada gocmen isk!n i~ stiratla 
devam etmektedir. Yeni gelecek go~
menler i~in bu sene Edirne merkez 
kazas1 ile Uzunkopru, Meri~ ve tpsa
la kazalan dahillnde 390 tek, 112 ~ift 
ev yap1lncaktlr. K~an 1..-uzasmda da 
130 g~men cvlnin in~as1 kararla~

nu~tir. 

K1rklarell vilayetinin Vize, Burgaz 
ve merkez kazalanndan b~ka Demlr
koy kazasmda ve tesbit edilen yerler
de 85, Lilleburgaz kazdslnda 106 evin 
yap1lmas1 i~in haz1rliklara b~l~
tll'. 

Muntazam g~men evlert. ~ar~1, 

otel ve asfalt caddelerile ufaclk bir 
~ehrt andlran Murad.Iida g0rdilkler1-
m1 ve g~enlerden cllnlediklertmi 
yanna brraklyorum. 

~evket Hifzi Rado 

Sahife 7 

u lttihad ve T erakki,, nin son devirlerinde 
Sui sdl r v e ik I 

11"-- Tcfrika No. 1S2 Yazan: Mustafa Rllg1b Es-atli __ .,, 

Enver pa~Rya bir teklif: "Slzi bir degirmen 
bekc;lsi veya orman korucusu yapanz!., 
«Ahmed Riza beyin etraf1nda j «Sizi bir degirmen bek~isi ve· 

birletiniz ! » ya orman koru~usu yapar1z ! » 
Enver p~m bu aci iUrafl, ~ok - Anadoluda munasip blr yer bu-

elimdi! .. Pa§a, biraz dti§iindiik- lunur .. dedi. 
ten sonra kendisinl tophyarak Hil.s- Buraya kadar Enver pa~a ile Hiis-
rev Sam! beye dedi ki: rev Sarni bey arasmda ge~en mtikli.-

- Senin Ahmed Riza beyle Avru- lemeleri dikkatle dinliyen Mfuntaz 
pads: ge¢rdiginiz hayatm hususiyet- bey mildahale etti: 
lertn1 billyorum. Dedigim gibl, biz hii- - MeseUi Sakarya civnnnda bir de-
kfunetten cekiliyoruz. Binaenaleyh ginnende bek~i slfatile, yahud Anado-
slzlerin ve diger arkad~anruzm Ah- Juda bir ormanda arm.an korucusu 
med Rlza beyin etrafmda toplanarak olarak sizi resmen ve emin arkad~-
memlekett kurtarmaga c;a~anlZl lar vasitasile tayin ettidriz. Bittabi 
rtca edeceglm. klyafctinizi ve hiiviyetinlzl degi~lr:r-
Ger~ Ahmed Riza bey. butiin harp siuiz.Sizin hie; kimse Enver p~ .-,-

mtlddetince blze muhalefette israr et- dugunuzu tamyamaz, bilemez. Bit· ... 
ml§ ise de, ben eminlm ki, bu muhale- bl istanbuldan da tagayyilb edec€gi-
feU prenstplere degil, bizim ~alusla- nize gore herkes sirln memleket dl-
nnuza kar~cbr. Halbuld bu zat ile ~ma firar ettiginizi tahmin cdecek; 
senin hususlyetin vard1r. butiin takibat memleket harlclne 

Sen, diger nrkad~an da topl1ya- miiteveccih olacaktir. Hutt§. b6yle bir 
rt1k bu zatl takviye ederseniz, onu kanaati takviye etmck i~in cvvclA 
memlekete, ~ok faideli bir adam yap- memleket ~ma gidersiniz. Sonra izl-
~ olursunuz.. 9ilnkii son zamnn- nizi belli etmeden Anadolunun ten-
larda benimle epi ug~t1gi, hatti ara- ha ve lSSIZ bir sahiline ~lkarsuuzl 

nuzda bazi 118.diseler de g~Ugt hal- Biz, orada gizlice tertibat almz. Sizl 
de benim, mazisi itibarile, Ahmed Ri- oradan alarak ya bir degirmene bek-
za beye hUrmet ve itimad1m vard1r. ~. yahud bir orrnana korucu yaptm-
Bundan b~ padi~ahm iizerlnde de nz. 
nilfuz ve tesirt muhakkaktlr. Oyle Enver p~, bu fikrl kabul veya 1'1ed 
funid ediyorum. ki, Ahmed Riza bcyin cttigme dair hi~ bir mukabelede bu-
~efllgt altmda vatam az zararla kur- lunmndl. Miltemadiyen dalgm bl.l' 
taracak buyiik hizmetlerde bulunur- halde bulundugu goriiluyordu. 
sunuz. Buna hemen t~bbils ederse- «Ahmed Riza bey lider 
n1z, ben de bu elim zamanda manen olarnaz ~iinkii •• » 
m'O.sterih olarak teselli bulurum. Hiisrev Sarni bey, Mfuntaz beyin 

ikinci bir arzum da vard1r Ye ta- buldugu bu sureti tesviye hakkmda biJ 
ma.mile ~ma aittir. Diger arkad~- fikir ileriye sfumeden bahsi degi~tir-
lann ne yal>acaklanru bilmem. Fakat mek istiyerek Enver p~ya dedi kl: 
ben, blr ecnebi memlekete ~ak _ Dem.in Ahmed Riza beyin etra-
fikrlnde degilim. Ben, memlekette kal· fmda toplanmak lilzumundan bahset-
mak ve gene bir giin vatana hizmet ~tiniz. Benim fikrime gore bu hu-
etmek isterim. Fakat bir miiddet sak- susta ya.nlt~ du~ilniiyorsunuz. Ahmed 
la.nmagi zaruri goruyorum. Ger¢ Riza bey. bi~ ~ilphesiz buy\ik bir va-
Milmtazla Haldo, Uskiidarda b1r yer tanperverdir. Son zamanlardald iti-
ha"zlrladilar. Burada Hakkmm anne- razlan, muhalefeti de hep bu miifrit 
slle bir m\lddet kalacagun, ihtlfa ede- vatanperverliglnden ileri gelmektedir. 
cegfm. ~ayed burasi da tehlikeye dil- Ge~ .kendisinin bu taI"ZJ. hareketin-
~e. senln pek iyl tamchgm Eski~ de biraz ~i igbirarlanru da aramak 
hir ve havnllsinde bana emln bir mel- hata olmaz. Ahmed Ri.za bey, muhalit 
ce bulabllir misin?. ve muanz bir vaziyete gectiyse, kaba-

Hiisrev Sarni bey hemen cevap verdi: hat onun degil.. arkad~lanmzmdlrl 
- Saklanmaga neden li.izum goru- Daha m~tiyet.in ilk senelerinde 

yorsunuz?. halk naza.rmda.k.i teveocfihQ ve it1-
« lcraat1n1zdan hesap vermek bari kaybettirmek uzere bilha.ssa Ta-

§artile .. » Iat p~a elinden ne geldiyse yapti. 
Enver p~a maksaduu izah ettl: Battft., Tala.t p~a. Ahmed Rlza. be-
- Gayrl milslim unsurlarla «ittt- ye hilcum 1~in Gomtilcunell tsmall 

had ve Terakkb ye, hususllc bana mu- gibl blr muhalifi de el aitmdan la~ 
halif o1anlann intika.m almak hrrslle klrt1yordu. Bunun i~ln ben Ahmed 
tecavilz ve hakaretlerinden korunmak Riza beyln giicenmeSlnl yerinde ve 
isttyorum. Bundan b~ka: belld mem- ha'kl1 bulurum. Bugiln de hfilA vatan-
lekete de bir giln gene lazim olurum.. perverUginden ~phe edecek vazlyet-

Hiisrev Sami bey, bir lahza dil~lin- te degutm. Ancak kendisinde slZln 
dUkteil sonra ~ cevab1 verdl: tahmin ettiginiz glbi toplayic1 blr 

- Ktya!ettniz ve ~ekllnlz tebdile kudret yoktur. Ben, bu noksarun1 Pa-
~k miisalttir. Sizi saklamak pek rlste kendisile beraber bulundugum 
mW:nkiindur. Bunu yapabilirim. Fa- zaman cok tecriibe ettlm.. 
ka.t benlm de bir ~arbm Yar: fi)ayed Enver p~. Hilsrev Salni beyin bu 
m~ ve ~d.11 bir hiikfunet mevkii ik- izahatma da bir~ey ilbe etmck iste-
tida.'ra gelir de maziden ve harp esna- mcdi. Ancak, o gftn bile, muvakka.t 
smdald ge~en hftdiselerden dolayi bu blr mliddet saklandlktan sonra, ycni-
husustak1 biltful siyaset ve icraat1mz- den faal bir hayata atllmak gayesin-
dan hesap sormak isterse, bu htiktl- den inhira! etmiyen Enver p~a -evvel-
mete tesllm ola~ ~imdlden soz ce de yazd1g-Im glbl- Ahmed Rlza be-
vermek ~artlle... yin memlekette mlisellfill blr mukar-

Enver p~anm ytizUniin rengi de- vemet fikrine tara!tar oldugunu zan-
~ti.. h1ddetlendig1, fakat hlsslni iz- nettigi i~in kendi kanaatlerine en mOt< 
ha.I' etmemek isttyen bir heyecan i~in- nasip telAkki ettigi eski Meclisl mebu-
de oldugu goriiluyordu. Maa:maflh san relsini i~ b~a ~lrerek, cit-
Hilsrev Sami beyin maksadlru ne ka- tihad ve Terakki>nin meydandan ~e-
dar ulu orta meydana vurdugunu, ldlmege Uizum gormiyecek olan ~-
fildrlerinde 1srar etmek i~ ¢mdiye siyetlerlnl, hususile Taldt p~a ile ya-
kadar muanziarile en cetin mfinaka- kllllarma muariz olmlanm blrle.,tir-
~ ~ekten ~kinmedittni bl- mek fikrlnde idi. Enver p~amn, Ah-
len Enver p~ muha.tabllllll ileriye med Riza beyin Uderllgt lehlndeld bu 
silrdiigii bu ~1 Hilsrev Sami beyin miitaJAsm da bundan llert gellyordu. 
mizacma pek uygun bulm~ Meta- Bu c.snada salondaki telefon blr-
netlni muhafaza ederek ~u cevab1 ,.er- ~ defa ~aldl, Enver p~a miitema-
cll: diyen telelona gidiyor ve Milintaz, HU.S. 

- Ben, ilelebed saklanmak ve goz- rev Sami beylerce mec;hul olan klm· 
ontinden uza'kl~ak fikrinde degt- selerle milphem, gayrl vazih blr ~.1 
lim. Yalnlz ~mdi ortallgm ~ok gale- kllde ve kesik ciimleler kullanmak 
yanll bulundugu bir s1rada. aleyh- suretile tela~h bir tavirla konu~-
tarlarmun hakaretine ugramak iste- yordu. Enver l>R§anm, bu telefon mil-
miyorum. Si:iyledigm bu ~artm kabu- lk~lemelerinde:n sonra arttk Hilsrev 
liinden imtina etmem ... Ben, biltiin ic- Sa'mi ve Mfuntaz beylerle yaptigi mu· 
raatundf1n millete kar~ hesap ver- havereyl daha fazla uzatmak lsteme-
mege her zaman hazmm. Bundan digi ve mulmtaplar1run blran evvel, 
em1n ol. Ancak ~unu da anlamak is- ~ckilip gitmelerini istedigi, fakat ne-
terlm: Benl nereye sak11yacaksm?. zaketcn bir~ey soylemedigl anl~lll-

Hilsrev Sarni bey tereddild etmek- yordu. 
sizin: ( Arkasi var) 



Sahife B 

Diinya iizerinde garib adetler, giiliin~ itikadlar 

OUnyada temizliQe en ~ok ehemmiyef verep Japonlard1r. 
Orada ·-ze-noin-faklf-herkeSUUride bfr-kiC. def a -y1kamr 
Her evde blr banyo yeri vardrr. BUyUk $ehirlerde halka 
mahsus blnlerce hamam bulunur. Bu hamamlarda 

s1n1f ve clns farkr gozetllmez. kadrn erkek bUyUk kU~uk 
efendl veya U$Bk herkes blr arada y1kan1r ve 

klmse klmsenfn ~1plakhg1na dikkat blle etmez 

Yukancla lafda: Japonyada Mr otele felen miifteriler, l9Nf fhmeclm enel ayakkabJJanm ~Ib.nyoriar, solda: 
Modern bir hamam, apiicla Afda: Tokyada bir bam•mm l~ 10lda evlerinln banyo da.lreslnde fl~ ~inde yikanan 

Japon kadmlan 

BugUnlerde gazetelerimiz temizlife 
~ok dikkat edllmesl lilzumunu hal
ka hatrrlatiyorlar ve tif o hastallgmm 
yaytlmasma b~l1ca sebep olarak pis
ligt gosteriyorlar. Fakat diinya Uze
rinde bu gibi ibtarlara lilzwn hlsse
dilmiyen memleketler de va:rdlr. Te
mlzllgin lilzumunu, faydasw pek iyi 
bllen ve vilcudlarm1, evlerini ve so
kaklarw temfz tutmay:i 8Slrlardan
beri ftdet edirunl~ olan mllletler ara· 
smda Japonlar 0n srrada gellr. J1r 
ponyruia herkes, giinde hie; olniaz
sa blr def a y:ikamr. Yirmi do rt saat 
il(inde dort ~ def a y:ikananlar ~ok· 
tur. Japon kalabal1gmm diinyanm en 
az kokan insan kiitlesi oldugunu sey
yahlar soyltiyorlar. Hatta baz1lan Ja· 
ponyada kalabal1k 1tar~1larda, istasyon· 
larda, tiyatro ve sinemalarda has1ll 
halkm s1k bir kiitle halinde bulun
dugu yerlerde havada bir 1t1r kokusu 
hissedildlgin.1 ldclia bile ediyorlar. Bu
nun sebebl, hususile kadmlann bu
lundugu bir toplantida, herkesin s1r
tmdaki ldmonolann i1tin(\e birkac; 
it.Ir yapragx bulunan bir sandlk veya 
elhise dolabmda bir mi.iddet saklarum~ 
olmas1 olabilir. 

Japonlar bu tcmizligi nasil temin 
edeblliyorlar acaba? Bir kere herkesin 
evinde hattA en fakirinde, en basit 
meskende bir banyo yeri vardlr. Bu
ras1 hane sahibinin hal ve vaktine gO
re milkellef stislii blr banyo dairesin
den basit bir tahta f1~ya kadar muh
tellf ~ekillerde olur. Ekseriyetle bir 
mangal iizerine oturtulmu~ geni~ bir 
tahta !1c;1 temizlik i~ ic;in kafi goru
Iiir. Bundan b~ka; hemen her ~chir
de fakir balk ile gelip gec;en yolcular 
i~ln umumi hamamlar varcllr. Yalmz 
Tokyo ~ehrinde uc; bin hamam var
m1~. Ak~ ilstii caddeler hep ha· 
mamlara giden yahut oralardan c;1-
kan halk ile dol~ 

Bir Japon paras1 olmasa da ya bir 
ogiin yemegtni yahut bu ~am ban
yosundan birini feda etmesi lagungel
se yemekten va:z ge~r, fakat banyo
sundan mahrum kalmay:i istemezmi~. 
Bunlann hie; biri de olmasa buyiikc;e 
bir tekne, bir kova SICak su temizlik 
ic;in Japona yeter. Klrlarda evlerinln 
kapISl ontinde ~lk havada f1c;lla'r1 
i~inde y:ikanan koyliller gorilltir. 

.raponlar bir~ok yenlllkleri garp 
Aleminden aldllar, meselfl sinema, caz 
ve futbol oraya Avrupadan gec;ti, fa:
kat temizlik i~leri, yikanmak, munta
zam banyo yapmak gibi fldetler Ja
ponyada iki bin seneliktir. Onceleri 
Japonlarm y1kanmalan pek ipti
dai bir ~ekilde yapll1yordu. Her evde 
bilyuk bir f1c;1 bulunur ve bunun ya
mna kurulu bir odun sobas1 Ustiinde· 
kl kazanda is1tuan su buradan f1c;1-
ya gec;erdi. F1c;1ya girmeden evvel ch
§anda sabunlanmak ve iyice yikamllp 
tcmizlenclikten sonra banyo etmek 
adettir. Bu suretle tekrar tekrar ISit
m1ya hacet kalmadan ayni suda bil
tiln ev hallo ve hizmetc;ileri y:ikarur
lard1. ~imdl Japonya:da bu ~ekil ban
yolar tamamile terkedilmi~ olmamak
la beraber daha asri tarzda hamam
lar yap1lm1§. Biiyi.ik otellerde ve ki· 
bar konaklarda yapllan bu yeni ban
yolarda f1c;1 ~ekli muhafaza edilmi~, 
!akat ~imcli bu havuzlarm ic;erisine 
uc; dort kl~ girebilecek kadar genl~ 
yap1yor ve kenarlanna porselen ya
hut emaye kaphyor1ar. Biiyiik ~ehir
lerdeki umuma mahsus hamamlar, 
vaktile Romahlarda oldugu gibl dost 
ve ahbaplar arasmda bir birle~me ve 
eglence yeri i~ni de gorilr. Bu ha
mamlar ic;inde kibarlar, hali vakti 
ycrinde olanlar ic;in yap1lm1~ olanlan 
da vard1r. Bunlarda bilylik mermer 
havuzlar, her taraf1 aynalarla kaph 
geni~ sruonlar, duvarlarda, ic;inde en 

nadide bahklar dol8.§3.Il akuvariumlar, 
c;aghyanlar, fiskiyeler bulunur ve 
bunlar c;ok cazib ve ruhu dinlendirici 
bir mubit te~kil eder. 

Fakat y:ikanma bahsinde Japon
lann c;ok garib ldetleri de varchr: Me. 
selft. evlerde blr aile efradl c;ocuklar, 
anne, baba, kaynana hep beraber ay
ni f1c;1ya girer, y:ikan1rlar. Herkesin 
blrbirini c;1plak gormesi bir ayip sa
ytlmaz. Umumi bamamlarda: da boy. 
le kachn erkek c;ocuk, ef encli, hizmetc;l 
herkes bir arada yikamr. Sokakta do
l~rrken, misafirlige giderken uzun 
kimonosuna biirilnen ve bunun ya. 
kasm1 boynuna kadar kap1yarak ne 
kollanru ne ayaklarm1 kimseye gos
tennlyen Japon kadlm hamamda 
erkekler arasmda ~ml ~1plak bir hicap 
hissetmeden dol~1r. Qilnkii Japon 
~1plak vticudu ayip saymaz ve: «Her 
giln etrafmuzda c;1plaklar goriirilz 
ama bakan kim ... > der. 

Tokyo civannda Noboribetsu ismin
de bir kapllcay:i ziyaret eden Edgar 
Lajtha ismindeki Macar seyyab ora
da gordiiklerini ~oyle anlat1yor: 

•Otelin banyo salonunda mubtelif 
s1cakhkta dart yavuz var. Japonlar 
~ok s1cak sularda y1kanabiliyorlar. 
Bizim bu kadar s1caga tahammillu
milz yok. Sabah c;ok erken banyomu 
ya'pmak istedim, fakat banyo dairesi 
~oktan dolmu~tu. Yolculardan b~
ka otelin kap1c1lan, ~~llan, oda biz-: 
met~ileri hepsi burada ylkaruyorlardl. 
Hamamm etra!1 camekanla: ~vrilf, 
hem camlar buzlu da degil. D1~anda 
~ehrin sabah hayatm1 banyonuzun 
i~inde raha~a gorilyorsunuz, fakat 
dl~anda dol~an balk, saticllar ve ge
len gec;enler hi~ merak edip ba~lan 
ru hamam tara!ma l(evirmiyorlar ... 

Faik Sabri Duran 

( Devami 11 nci sahifcde J. 
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Paris mektuplari 

B. Bennet acaba 
muvaff ak olabilecek mi ? 

Ayan Blum kabinesinden esirgediQi fevkalade 
salahiyeti Chautemps kabinesine neden verdi? 

Yenf Fransiz maliye nann B. Bennet, refikas1 ve ~ocugu 

Paris 9 (Ak~am) - ~u s1rada Fran
sada herkesi en ziyade dii~iindtiren ma.. 
It vaziyettir. Blum kabinesi bu yiizden 
d~tii. Acaba Chautemps kabinesi mu
vaffak olabilecek mi? Herkes bunu 
merakla biribirine soruyor. 

Franasada mali vaziyet otedenberi 
pek iyi degildi. Fak'.at blrkag scne ev
vel masra!m k1S1lmas1, vergi ka~akc;1-
llgma kar~1 alman tedblrler sayesin· 
de varidat ile masraf arasmda bir mii
vazene hasll olmu~, mali buhran or· 
tad.an kalkrm~ti. 
Ge~en sene Blum kabinesi i~ b~ma 

gelcligi zaman vaziyet birdenbire de
~~ti. Sermaye sahipleri, sosyalistlerin 
hAkim oldugu bu kabineden korktu
lar. Fransiz sermayesi barice kac;ma
ga b~ladl. 

Hiikfunet bu sirada f ran gm klyme
tini iic;te bir derecesinde dii~iirdii. 
Frangm loymeti il.~te bir dii~ilrillmek
le altm kar~1hk mukabilinde piyasaya 
~lkanlnu~ olan kag1d paray:i da bu nis
bette artmnak imkB.m basil oldu. Hii· 
kt1met hazinesine milyarlarca para 
girdi. Bu para sermaye kac;masmdan 
miitevellid gilc;lilgu hafifletti. 

Fakat bu vaziyet uzun milddet bu 
~ekilde kalmadl . hi.ikumetin sosyal 
progranum tatbik etmek i~in pek ~ok 
masraf etmesi, cliger taraftan memle
ketin iktisadi vaziyetinin sarsllmas1 
ytiziinden vergi gelirinin azalmas1 ha
zineyi miizayakaya soktu. Mtizayaka 
artt1k~a sermaye ve altm ka~mas1 h1z
lartd1. 

Blum'un Maliye nazm Vincent Au
riol bir milddet ~uradan buradan 
avanslar alarak, k1sa vadeli istikrazlar 
yaparak hazincnin ihtiya~lanm kaq1-
llyabildi. Fakat bir giin geldi ki arhk 
b~ka yerden para tedarikine imkan 
olmad1gm1 gordil. Bunun tizerine Mec
lise b~ vurarak mali meselelerde ka
ramame c;1karmak salahiyetini istedi. 
Bu kararnamelerle nerede para bulu
nursa oraya el uzatuacag1 soyleni· 
yordu. 

Meclis, istenilen salahiyeti vercli, fa
kat Ayan reddetti. Blum kabinesi dii~· 
tu, yerine Chautemps kabinesi gec;ti. 
Cha:utemps, Maliye naz1rhglll1, eski· 
den de bu nezarette bulunm~ olan 
raclikallerden Georges Bonnet'ye tev
di etti. V~ingtonda sefir bulunan 
Bonnet hemen Fransaya geldi ve i~e 
b~ladl. 

Yeni Maliye nazm da ilk i~ olarak 
parlamentodan mali meselerde geni~ 
salahiyet istedi. Evvelce sosyalist Vin
cent Amiola bu salfthiycti vermemi~ 
olan Ayan bu defa radikal Georges 
Bonnet 'nin istegini kabul etti. Y cni 
kabine ilk adlmda miihim bir muvaf
faklyet kazand1. 

Neden salahiyet verildi? 
.A.yan Vincent Auriola geni~ salahi· 

yet vermecligi halde Georges Bonnet'ye 
neden bu salahiyeti vcrcli? Bunun se
bebi a~1khr. Georges Bonnet'nin fi
kirleri, mali sahadaki dil~iinceleri ma
lUmdur. Yeni Maliye nazmnm ald1g1 
saiahiyeti frangi. korumak ve memle
ketin maliyesini dilzeltmek i~in kul
lanacagma itimad edilmekteclir. Bon
net'nin nerede para bulursa oraya el 
uzatmaga kalkl~m1yacagma emniyet 
vard1r. Bu sebeple kendisine fevkalade 
salahiyetler verilmekte mahzur gortil
memi~tir. 

Sol cenah tabii yeni Maliye nazmna 
yard1m cdecektir. Birc;ok mutedillerin 
de yardlmda bulunacag1 iimid eclili
yor. Qilnkil B. Bonnet bir zamanlar 
Laval kabinesinde Ticaret nazirllgi et
mi~ ve muvaffaluyetli bir surette c;alit
m1~tir. Fransarun en ~all~kan adanu 
cliye maruf olan B. Bonnet dtirtistlg'ii 
ile de me~hurdur. Mali mahafilde 
dostlan ~oktur. Bu sebeple herkese az 
c;ok itimad telkin etmi~tir. Bu itimad 
artarsa harice ~an paralarm tekrar 
Fransaya donecegi ve buhranm orta:
dan kalkacag1 ~iiphesizclir. 

Fransada: bugiinkil buhran, mali va.
ziyetin :fenal1gmdan ziyade, emniyet
sizlikten ile1i gelmi~tir. Bir kere em
niyct avdet cder, harice giden paralar 
geri gelirse buhran1 ortadan kaldir
mak imkftnlan daha ziyade a:rtacak
tir. 

Mali ve iktisadi gii~liik 
B. Bonnet Maliye nezaretini en 

mil~kill bir zamanda: dcruhte etmi~· 
tir. i~e b~lad1g1 zaman hazincde an
cak 20 milyon frank vardl ki bu Fran
sanm iki saatlik masraf ma mukabil
dir. Bilt~ede 34 milya'r ac;1k vardll'. 935 
te Bank do Fransta 5,059 ton altm 
varken 936 da bu miktar 3,936, 937 de 
ise 2,504 tona inmi~tir. iktisadi vazi· 
yet te ~ok fenadlr. !stihsalat 928 de 
100 olduguna gore bugiln Almanyada 
114, ingiltercde 116 oldugu halde 
Fransada: 82 dir. Yani b~ka memle
kctlerde istihsalat mtihim surette artr 
m1~, Fransada ise azalmi~tir. 

iktisadi vaziyetin !enal1g1 yiiziindeil 
iflaslar artm1~, yilzde 20,5 u bulmu~
tur. Halbuki Almanyada yilzdc 4, in
giltercde yiizde 8 dir. Bunlardan ba~
ka pahalll1k ta artrru~tir. Biribirini ta
kib eden grevler, fabrika i~galleri ilt
tisai vaziyeti c;ok fenal~tirrru~hr. 

Yeni ka.bine bir taraftan sermaY6 

sahiplerine emniyet telkin ederek pnra
nm tekrar meydana c;1kmasm1 temin~ 
c;al1~irkcn diger tarf a tan iktisadi vazi· 
yeti de dilzcltmek mecbuiiyetindedil"· 
Bunlarm ikisl de giic; i~tir, fakat 1rn
kans1z dcgilclir. Yeni kabine buna rnu
vaff ak olursa frank k1ymetinin tekral' 
dil~mek ~oylc dursun, bir miktar aabf' 
k1ymcllenmcsi ihtima1i bile vardir. 

E. veli 

• 



Mary Pickford ile miilakat 
'' Sevimli artist: 

hB.kimdir,, 
A§k her§eye 
diyor 

Charles ile aram1zda 11 ya$ fark vard1r. 
Fakat ben kendimi 20 ya,1nda hissediyorum 
Paris (Husust muhabirimizden) -

l.iary Pickford evlenmezden bir mild· 
det evvel Parise ge~ti. Kendisile 
Alt§am namma bir m\il~kat yapmagi 
unutmadun. Ylldlzlann en me§huru 
Olan bu gen~ kadm, aynl zamanda 
I>ek zengin ve bahtlyardlr. Gen~ YR§ta 
biiyiik bir servet yapmi§, daima sevll
lni§, daima alk1§lanmI§t1r. 

Mary Pickford Parise geldigi zaman 
daima Konkurd meydanmdald Crillon 
oteline iner, meydana naZir bilyi.ik da
irelerden birini tutar. Bu otelde ken
disini gordiim. Meydana nazir oniin
de biiyiik bir balkonu olan bir salona 
kabul edildim. Maktul S1rp krall Alek
sandr Parise seyahat ettigi zaman bu 
dairede kralii;e oturacaktI. Fakat kra
hn feci olilmil sebebile kralii;e Parise 
gelememi§ti. 

Salonda blraz bekledikten sonra 
Mary Pickford isi;eriye girdi. Beni 
liomvuttan tamdlgmdan pek samimt 
surette kabul etti. Meydana kar§I bal
konda kar§l kar§iya oturduk. 

Mary Pickfordu ~ok senelerdenberi 
tanmm. Nazan clikkatimi celbcden 
§ey bu kadlmn hi~ ihtiyarlamamaS1-
d1r. Dalma o gen~ gi.izel Mary Pickfordl 
Y8§m1 kirk iirt diyorlar ama bana ka
hrsa biraz daha yR§lldlr. Fakat otuz 
Ya§mdan fazla gori.inmez. YR§llllgm 
en bilyiik alameti olan yanak sarkma
si, ~ene alt1 sarkmaSI, goz etra!mm 
kiri§mas1 gibi §eylerden hi~ blrl bu ka
dmda yoktur. Yilzil bilakls gayet ger
gin ve buru§uksuzdur. Gayet giizel 
Pembe beyaz bir tene maliktir. GOzle
rt gayet parlak koyu mavidir. ~Ian 
altm sanSI renginde boyamru~tir. Vil
cudu ufak tefek oldugu i~ln kendisin
de bir gen~ klz tavn vardlr. Zanneder
sem ruhu da yirml Ya§mda olmah ld 
kendisine otuz iki Ya§Inda blr koca in
tihab etmi§. 

Servetini elli mil yon FrallSlZ f rangi 
diyorlar. Ge~enlerde Holllvuttaki !i
lim §irketlerini sattlklan zaman Mary 
Pickford, ~arlo, Duglas tki§er milyon 
dolar alml§lard1. Sordu~um suallere 
!nemnuniyetle cevap verdi. 

Eaki bir muataka 
- Mis Pickford ne zaman evleniyor-

8Unuz? 
- Hazlran nihayetinde, bllmezsiniz 

ne kadar bahtiyanm. Carles Rogers 
Ue sevi§tigimiz tarih ~ok eskidir, bili
Yor musunuz hangi tarihtlr? Kendist
le i;evirml~ oldugum (Mylest Girl) 
filminde ba§lamt§br. Vak1a o zaman 
evu idim, ama gizlice ~rh seviyor
dum. o da beni sevmesine ragmen evli 
Oldugum i!;in il~1 R§k edemiyordu. 
l4aamafih bi.itiln a§klma ragmen 
elllln olunuz ki i;ok sad1k bir zevce 
1dim ve katiyyen Dug Ile bo§anmak 
fikrinde degildim. §arlI uzaktan sev
lnekle kifaf1 nefsedccek derecede fe
dakar bir kadmdlm. Fakat Duglas 
benden daha sab1rsiz ~1kti. Beni ter
ketti. Bunun uzerine ben de bO§amp 
Eerbest kalmaga karar verdim. Benim 
Yerimae ba§kasl da olsa oyle yapardl. 

Bununla beraber eskl kocam ile 
a.rannzda hi~ bir husumet yoktur. Ta
biatlerimiz, arzular1m1z uyu§amad1. 
O serseri gibi durup dinlenmeden 
dUnyayi dol~ak ister, ben ise evi
lllin kad:ru. olmak, aile hayat1 ya§a
lnak isterim. Duglasm seyahat arzusu 
bayagi ~1lgmllk derecesindedir. Niha
Yet bu arzu o §ekle girdi ki filimlerini 
bile seyahat ederek ~evirmege b3.§la
<b. Tabii ben bu seyahatlere i§tirak 
etmedigimden yalmz ya§amaga mah
kllm oldu, i~te Dug ile ayrtlmakbgt
nun yegane sebebi budur. 

Bo§3Dmaruz ~ok §ayaru teessti!-

.. 

Mary Plckfor4 

tur. Cilnkil buto.n diinya size blr ide
al ~i!t diye baloyordu. SJ.zl sevenlert 
sukutu hayale ugrattllllZ. 

- Kazaya nzadan bafka ne ~ 
var. Bazan ideal ile hakikat a.nlR§nu
yor. ilk zamanlar hakikaten ideal bir 
alle hayat1 YR§Iyorduk. Fakat sonra
lan Dug (devri Alem seyyahJ.) olunca 
aynlmaktan ba§ka ~are kalmadl. 00-
§ilntirsenlz bana da hak verirsiniz. Bir 
bqrma senelerdenberi Ya.§1yorum. 
Valo~ dostlanm ~ok var ama hepsi 
aqam ol"u mu bucaklanna ~ekiliyor
lar. Ben yapayalruz kaliyorum. Buna 
daha ne kadar tahammill edebillrdim. 
Esklden annem bana ~ok arkad~ 
olurdu. Onun vefatmdan ~ok miltees
sir oldum ve yaln1z kaldlm. 

Ma.ryn.ln gozlerinden ya§ gelmege 
ba§ladl. SOzil degi§tirmek maksadile 
dedim kl: 

lrvil Talberg 
- Blraz da ba§ka ailelerden bahse

delim. Sizce Hollivutun en ideal ~ift
leri klmlerdir? 

- Norma Shearer ile irvin Talberg 
idi. Arna zavalli :1rvin oldti. Norma da 
benim gibi yalruz kaldl. Onlar ~ok iyi 
kan koca idiler. Norma ~ok iyi ev ka
d.uudlr. irvin de ~ok zeki bir gen~ti. 
Onun hik:ayesini bilseniz §a§arSiruz. 
Universal §irketinin sahibi Karl Lem
lik'in kAtibl idi. Bu soyledigtm eski bir 
hlkfi.yedir. Be§ paras1 yoktu. Hirt bir 
himayesl yoktu. Birdenbire zek~e 
i§ler dondiirmege ba§Iad1. Klsa blr 
mtiddet sonra Metro Goldvin ~rketi
nin en bilyiik hissedarlanndan oldu. 

Norma da be§ parasiz Kanadadan 
Amerikaya hicret etmi§tir. O da pek 
hassas ve istidadll bir kadmdir. 1rvin 
ile milnasebetleri irvinin katiplik za. 
marundan ba§lar. ikisinin de ahvali 
ru11iyeleii Amerikalllarm ahvali ruhi
yeleri ile pek anl3.§amadlgmdan birl
birlerini bulmU§lard1. Talberg kanSI
ru ~ldlrasiya severdi. Biltiin servetini 
ona biraktl. 

- Norma, Errol Flinl seviyormU§ 
diye i§ittim? 

- Bu hususta hi~ bir §ey diyemem. 
Bildigim blr feY varsa Errol Fll
nin yalo~k11 bir ylld.lz oldugu
dur. Norma da gen~ bir dul 
kadm. Her fey olabillr. Son za
manlarda Norma !ilimlerinde bu ak
tori.i kendine partner yapmak iste
rn.i§ti, zennedersem bu sebepten bOyle 
blr §ayia ~lkml§ olacak, maamafih ara
lannda blr R§k macerasi olmasi ve 
bunun da lzdiva~Ia neticelenmesi ol
maz bir §ey degildir. 

- Fakat Errol Flin Lill Damita ile 
evlidir. Biribirlerini seviyorlar zanne
derim. 

- A§k biiyiik bir sirdlr. Kimde ol
dugu bilinemez. Bugtin bakarSlIDZ 
biribirlerine bayihyorlar, yann bakar
srmz bo§anmi§lar. Bo§anmak mesele
sine gelince Amerikada ondan daha 
kolay hi~ bir §ey yok. Duglas ile be
nim kadar biribirimizi seven olmasm, 
nihayet bo~dlk. Fransizlar (An ne 
badine pas avec l'amour) yani R§kla 
eglenilmez, derler. Pek dogrudur. 

Bazllan benim Ya§lml Charles Ro
gers i~in biiyiik buluyorlar. VakIA on
dan on bir YB§ biiyiigum, ben lark ii~, 
o otuz iki yR§mda. Ben de arzu eder
dim ki ya§larmuz e§ olsun. Fakat e§ 
olmadl diye ne i~in kendimi sevdigim 
blr adamla i§tlraki hayat etmekten 
mahru.m edeyim. Bahusus ki kencllmi 
yirmi YR§mda hissediyorum. Bir ka
dm gori.indiigii ya§tan fazla degildir 
derler. Ben de o !ikirdeyim. Bugiln 
y1nni ya§mda gen~ler var ki kendile
rinl benim kadar gen~ hissctmczler. 

B. 0. 
[Mary PJck!ordun diinya Vazlyetl, zen

glnlerln dertlerl, slnema alemi ve geni;lik 
hakkmdaki beyanat1m diger blr mcktu
bumda blldircce~m.J 

* U~ ay izin alarak Parise gelen 
FranSiz artisti Simon Simon Amerl
kaya donmezden evvel Fransadn bir 
:tilim ~evlrecektlr. 

Sal}lfe 9 

Alan ya z1s1 
Bir insanin alnzndaki ~izgilerin bir 

~ok manalarz varmz~ 

Sakin ve rahat bir omur, tehlikeli 
maceralar a~k ve sevda i~aretleri 

~arkta alm yaZIS1, bir adamm de
g~tirmesi kendi elinde olnuyan 
mukadderati manasm1 ifade eder. 
A.klbetimin boyle olacag1 zaten mu
kadder im~, demek olan calrumm 
yazis1 boyle iini~> derler. Fakat Garb
da aI.m yazismdan, gozlerin ve ka~Ia
nn ilzerindeki alm sathmda herkeste, 
parmak izlerl gibi b~ka b~ka olan 
~lzgilerden, sahibinin seciye ve ahla
kl anl~tlmaktadlr. 

1nsarun gozlerinde sevgi ve nefret, 
sevin!f ve keder, endi~e ve funid duygu
larml okumak kolayd1r. Fakat alm
dald yaztlan anlamak giii; bir sanat
tir. Almdaki yaz1lardan bir insanm 
mukadderatm1 ve seciyesini okumak 
19fil ihtisas erbab1 Metoposkopie diye 
bir Ulm tedvin etmi~erdir. 

Metoposkopie eski Yunancadan 
a1mm1~t1r. Bunu te~kil eden kelime
lerden meta (lizerinde), ops yahut 
opos (goz) ve skopein (gormek) ma
nasm1 ifade eder ki heyetl umumiyesi 
(gozlerin tizerindekilcri gormek) de
mektir. En eski esrarengiz ilimlerden 
biri saytl1r. 

Bunun, ilminiicum denilen Astro
loji ile de s1k1 rab1tas1 vardir. c;unkti 
bazi ftlimler almdaki ~izgilerin ~ekil
lerini semadaki btir~lere benezeterck 
sahibinin mukadderabm dn rnuay
yen bir ytld1za bagll addetmektedirler. 
Her insanm mukadderatm1 tayin eden 
ylldlza gore almda hususi hatlar pey
da olmu~tur. 

ihtlsas erbab1 bu hatlari b~lica 
yediye ayirmaktadlrlar. insanm seci
yesl ve ayni zamanda mukadderab bu 
~lzkilere gore k~ef edilmcktedir. Numa
ralarile resimde g6sterilen bu ~lzgiler
den her birine ilminticum crbab1 bir 
seyyareye izaf eten berve~hiati isimler 
ve~tir: 

1 - Ztihal hattI. 2 - Mil~teri hatt1. 
3 - Merih hatb. 4 - Zi.ihre yani Ve
nils hatti. 5 - Erkeklere mahsus sag 
goz iizerindeki Giine~ hatb. 6 - Ka
dmlara mahsus sol goziin iizerindeki 
Giine~ hatt1. Bunlarm makU.slar1 ay 
hataiard.lr. 7- Burun hath iizere amu
cll inen Utarid hatb. 

Yanl lnsanm alnmdaki b~hca dort 
~giden sai;a en yakm olan Zilhel 
hattl, daha ~ag1daki Mil~teri, bunun 
~agismdaki Merih hath ve en ~ag1-
daki ziihre hatbdlr. 

Kaslarm ilzerlndeki k1sa hatlara 
gelln~e; erkegin sag gozii uzerindcki 
oUne~ hath ve sol gozli ilzerindcki 
Ka.mer hath ve kadmm sag gozi.i uze
rindeki Kamer hatti ve sol gozil ilze
rindeki de Giine~ hatbdlr. iki k~m 
aTaSllldan burun kokii ilzeline inen 
~gi dahi Utarid hattidir. i~te Meto· 
poskopie ilminin esas hatlan bunlar
dJ.r. 

BU hatlan ogrendikten sonra bun
Iardan hangisinin daha bariz ve a·~1k 
olduguna dikkat etmck icab eder. 
<;iinkii Metoskopie erbabma gore dog
dugunuz zaman tcsadilf edip mukad
deratm1z1 tayin eden y1ld1z1 bu bariz 
hat gostermektedir. Bir ~ok tecriibe
Iere gore bu ~izgileri okumak i~in ~u 
esas kaideler tesbit edllmi~tir: 

Eger almnizin ~izgilerinden Zilhel 
hattl diger hatlara nazaran daha 
uzun ve daha derin ise gtizel ve astide 
ve mesud bir ev hayati ge~ireceginize 
ve iyi bir aile kuracagm1za' hiikrnet
mek icab eder. 

Eger Mii~teri hatb digerlerine na
zaran daha uzun ve daha diizgiin ise 
btiyiik i~ b~mda muvaffakiyetli bir 
hayat stireceginize delalet etmektedir. 
Ayni zama:nda asilde uzun bir omiir 
sil.receginlzi anlatir. 

Eger Merih hntti ~izgilere nazaran 
daha bariz ise heyecanll ve sergilze~
ciiyane bir hayat ge~ireceginize dela
let eder. Emin i~erde bulunmay1p bil
tiin omriinilz hayat rnticadelesi ile 
gei;eccktir. 

Ztihre yani Veniis hatb diger ~izgi
lere nazadan daha bariz ise biitiln 
omriiniiziln ~k ve sevda ile ge~mesi 
mukadderdir. ~u kadar ki boyle 
adamlar hi~ bir zaman sndlk ve sablt 

Metoskopie ilmme gore ahndaki 
esas hatlar 

bir e~ bulamay1p daima mizac1 milte
levvin pcriler ile dii~iip kalkarak f1r
tmah ve rahatSIZ ve gayri rniistakar 
bir hayat ge~irirler ve rahat yiizu 
gormezler. 

Giine~ ve Kamer ~izgilerinin bariz 
olduguna gelince; her ~eyden evvel 
bu hatlann erkeklerle kadmlarda b~
ka ba~ka olduguna dikkat etmek icab 
eder. Gilne.$ hatti denildigi zaman er
kegin sag ka~ ve kadmm sol ka~1 uze
rindeki ~izgi murad edilmi~ olur. Ka
mer hattl da erkeklerde sol ka1ii ve ka
dml arda ise sag k~ ilzerindeki ~izgi 
demektir. 

Gerek erkekte, gerek kadmda Gli
nes hatt1 bariz ve kuvvetli olursa bu 
~ahsm oteki berikinin himaye ve il
tirnasina muhta~ olmaks1zm en ~erl't11 
ve yi.iksek mevkilcri i~gal ve idare ede
ccgine kiimolunur. 

Bir ~h1sta Kamer hatti bariz olursa 
bu a:damm evinde ve yurdunda rahat 
oturamay1p daima hari~te seyahate ve 
tehlikeli yolculuklara can atacagma 
hilkmetmek Iazungellr. 

Eger bu adamm burnu dibinde ve 
iki k~ arasmdaki hat yahut hatiar 
mecmuu bariz olursa muhtelif ~ckille
re gore seciyesi ve akibeti hakkmda 
hiikilm verilebilir. Eger bu hat sert 
bir yank te~kil ediyorsa yahut iki ti~ 
~izgi tizere bulunuyorsa bu adamm 
fitri filozof, anlay1~h bir ada'm oldu
guna ve her ~eyin fevkinde kendi dil
~iincesinin h.akim olacagma ve hesab 
verebilecegine yani biltiin omru bo
yunca miinevver kafall bir ~ahsiyet 
olacagma hiikmetmek icab eder 

insanm almndaki seciye ve mukad
deratma delalet eden esas hatlar ve 
bunlann ifade ettigi b~hca rnana
lar bunlard1r. Bu hatlarm birbirine 
gilift olmalan ikinci derecede rnana
lar ifade ederler. Mesela en yukanda
ki ~izginln yani Zi.ihel hattmm ':;Ok 
dalh olmas1 sahibinin unutkanhga ve 
slkl tahsil ve tedkike tahammtil sa
hibi bulunmad1gma delalct eder 

Merih hatt1 Ztihre ile kan~m1~ ise 
mesud bir a~kl beklemek laz1mdlf. 

F. 

Tuncada bir ~ocuk boguldu 
Edimc 11 (Ak§am) - Dlin ogleden 

sonra yilzmek i¢n Tuncaya giren 
Yakop admda on alt1 y~larmda bir 
Musevi 9ocugu yiizerken birdenbire 
ortadan kaybolmu~tur. Yap1lan ar~
tirmada cesed bulunamazm~tll'. c;a
murlara sapland1g1 tahmin edilmek
tedir. 

Artan kazalar kar~ISmda belediye
nin y1kanmak ilzere nehire girmegi 
yasak etmesi i;ok hnyirll olacaktir. 

Liileburgazda yeni muhacirler 
Lilleburgaz 13 (Ak~an1) - Bu y1l 

merkez, kazada g~menler i~in 27 ~e
hi r ve 79 koy tipi evin yap1lmas1 i~in 
~mdiden hazirllklara b~lanm1~tir. 
Bunlar sonbahara kadar Bernal edile
cektir. Yann da kazaya 180 hane g~
rnenin geleccgini kaza ve nahiye koy
lerine yerlc~tirilecegini haber aldu11. 

Yeni f1nd1k mahsulii 
Trabzon 15 (Ak§arn) - On giin son

ra yenl mahsul fmdtgm toplanmasma 
ba§lanacaktir. Amele buhram, banka
larm kredi a~mamaSI milstahsill ve 
ti.iccan d~iindfumektedir. 
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SERBES SUTUN: 

Milli ta.klmmuzm Yugoslavya millt 
taklm1 ile ~·apacag1 milli ve temsill 
iki m~ i!(ln futbol federasyonwmn 
tstanbul bolgesinden ajanhk vas1ta
sile davet ettigi oyuncularm listesinl 
diin gazetelerde okudum. Cumhu
riyet gazetesinde B. Ahmed ihsamn 
milli tak1m hakkmda yazd1g-t maka
leyi de okuduktan sonra., eski bir 
sporcu olmnk dolay1slle bende ufa:
c1k bir fikir ortaya atmak heveslle 
dil~ilncelerimi ya.zip size gondermegi 
mtinasib gordilm: 

Evvela dnvet edilen oyunculardan 
b~llyorum. Kaleciler: Hilsameddin 
ve Cihad muhakkak ki, senenin cid
den en k1ymetli iki kalecisidir. Bun
lardan birisini tercih etmek dahi bil
yiik bir muvaffaklyet olacaktir. Mii-
dafi hattmda: Y~, Faruk, Hilsnil 
kendi goril~iime gore burada hata 
cdildi. Y~ar bu scne mekteb imtl
hanlan dola~'lSile forsunu ~k kay
be~tir. Hiisnilyil ise iki aydan faz-

Iad1r rniidafi hattmda hi~ garmedik, 
gerlye Faruk kald1: Farukda isabet 
var. Bana kallrstt miidafi hattmda 
Gilne~li Re~d ve Be~ikt~ll Faruk 
tecrilbe edilmeli ve rnuhakkak suret
te, Faruk, Faruk Re~addan en mii
nasiblerini se~ip mildafi hattm1 yap
mal1d1r. 

Mua'vin hatt1 Ankaradan, izmirden 
davet edilecek oyunculan bilmiyo
rum, Jakin etraftan soylenen dediko
dulara gore orta haf Hasan milli ta
kun igin davetlilerin en b~mda ge
llyorrnu~. Yan haflar i!;in M. R~ad 
talamm gedikli oyuncusu olduguna 
nazaran sol haf rnevkiinde kil!;iik, 
~elimsiz o1masma ragmen Esaddan 
b~ka oyuncu goremiyorum. Maa:ma
fih haf hatt1 zaten ~agnll~ itibarile 
yanll~br. Ankarall Hi.isni.i, iyi bir 
oyuncu olncakt1r. Yalmz bir takmun 
orta hafl, o taklmm can daman de
mek olduguna nazaran bir arada blr 
defa olsun oynrunam~ bir oyuncunWl 
boyle on gtinlilk bir gall~madan son
ra takrmm miihim bir mevkiine allil· 
mas1 bilyilk bir hatachr. Bana kahr· 
sa, milli takmun haf hatti lier §e
ye ragmen M. R~ad, Aytan, Esaddan 
te~kil edilmeliydi. Ha'ngi dil§ilncenin 
mahsulil olarak Aytarun davet edi-

U~Unce er 
Icnler listesinde ismini goremedigim.l 
bir tiirlti anhyamadun. 

Gelelim rnuhacimlere: 
Burada milli kUme maglan dola

y1sile oymyabilecek oyunculari zaten 
gormu~tilk. Boyle her mevki i~n 

milteaddid oyuncu ile ug~p beyhu
de yere para sarfetrnege ne liizum 
vard1. Hi~ ~ilphe yok ki milli klime
de oymyan dart sag~1ktan en iyisi 
Fenerli Naci oldugu halde gagnlma
rn1~ ve gene en iyi soli!( muhacim Ga
iatasara·yh Ha~im oldugu halde gene 
bu da davet edilmerni~tir. Milli ta
kunda katiycn ~ilphe edilemez ld, 
bugtin i~in yalruz iki sag~1k ve gene 
yalmz iki soli~ vardJ.r. Nae!, Ankara
dan Selim .. Ha~im ve Ankaradnn Ni
yazi: Eski ~Ohretleri kalan Fenerli 
Niyazi ile Gtin~li Rebiinin soli~te ve 
saga~1kta oynatllmalan ancak kliip
gillilk zlhniyetlerindcn b~ka bir m~
na if ade etmez. 

Bu hattm diger oyuncularma ge
lince, sagicte Be~~ll Hakk1 ve iz
mirli Said ortada Giine~ll Rasih ve 
sola~1kta da taklmirn1zm goz bebegi 
ve aym zmnanda kaptam olrnasi Ia.
zirn gelen Fikretin bulunmas1 en ma
kul bir ~ekildir. 

Binaenaleyh ben futbol fedcrasyo
nu reisi ve aynl zamanda her tiirHi 
kliip~illilk hislerinden uznkl~n me
sul bir adam olsa idim a~ag-tda isim
le.rini yazd1gim spoiculan Modnda 
kumlan kampa {:a{;rinrdun. 

Kaleci: Hilsameddin, Cihad. 
Miidafile: · Faruk, Re~ad, Faru.k. 
Muavinler: M. R~d, Aytan, Esad, 

'.Ankaradun Hasan, Be~~tan Feyzl. 
Milhacimler: Nacl, Sellin, Hakla, 

Said, Rasih, ~im. Niyazi (Ankara), 
Fikret, Hamdi (Ankara). 

On sekiz id~ciyi ihtiva eden yu
kar1ki listeden mevkilerlne gore ii~ 
oyuncu da tasfiyeye ugnyarak on be{J 

oyuncu ile Belgrada gidilir ve emi
nim ki, Bulgarlann sertlikle maglilp 
cttiklerl Yugoslav rakrnnm gi.izel, se
vilen blr oyunla maglup ederek mem
lekete donebillriz 

Kadtkoy. AF 
~am - Gecen giln tebarilz ettir

digimi.z iizere cSerbes siltun> ~hgt 
al tmda ~kacak sporcu yazilannda 
gazetemlzin bir filtir i~lrfil..1n1 ara.
mamak :Iazund1r. 

AK§AM 

Bir oures ~ampiyonu 

" 
'-'" . 

\ 

l\li1;0 Sarandos ~mpiyoruuk kemeri ilc 

Bir sene evvel .Amerikaya git~ 

olan tanmII119 giire~llerimizden ts. 
tanbullu Mice Sarandos bi~k pehli
vanlan yemni~tir. MiQo Mak Koney 
ile Ali baba adlm ta~1yan Ermenl peh
llva:ru da yenmU; ve ~ampiyonluk ke
merini alml~tir. 

Mi~ son zamanlarda Ollmpik sta
dmda Irlandall Rnt Rall, Santa Moni
kada Alman Vestenberg'i San Bernar
dinada italyan Katolinoyu yemni9tir. 

Cim Londos Atinaya dondii 
Atina 16 - Oiire~¢ Cim Londos 

Kuhireden tayyare ile buraya don
mU~tu.r. Yunanll giir~i Mlslrda gii

re~i Sikl He knr~1l~~ ve kendislni 
ye~tir. 

Londos, 25 temmuzdtl bura stadyo
munda inglliz imparatorlugu b~
pehlivam Vandervalc ile ka~a~acak
trr. ingiliz giire~ federasyonunun ta
lebi ilzerine Cim Londos Afrika ~pi
yoruugu altm kemerini ortaya koya:
cak ve ingiliz gtire~!(isini yendigi tak
dirde bu kemeri muhafaza edecektir. 

Amerikalt Komarla Mmayim pehlivan yarm Garp1~1yorlar 
Komar bu sefer elinden geleni yapcak, MUIByim de muhakkak yenecekmis 
Tilrkiye ikincisi Millayim pehlivan 

Ile Amcrlkal1 ~piyon Komar yarm 
saat on yedide Taksim stadyomunda 
kemer i~ son defa olarak ka~la· 
~acaklardlr. Bu sureUe, evvelki haf
ta, yap1lan mtinazaa11 gUre~ miltea
kib silrilp gelen dedikodular nihayet 
yarm iki pehliva:run ~k ~etin olaca
g1 anl~tlan kar91la~masmdan sonra 
kati olarnk halledilecek, sahib! ~imd.i 
rne~ktik olan cenubi Amerika ~pl
yonluk: kemeri suti ilc sa'niye yerde 
duracak pehli\'andan cbediyen uzak
laJ?acakhr. 

Yarmki garp1~ma gene Amerikan 
usulil serbcs olacak, bir taraf yeni
linciye kada'r devam edecektlr. 

Bol K!omar yarinki giiref i~in 
ne diyor 

Cenubi Arnerikada otuz k1rk peh
livanla goril9ilp hepsinl yendikten 
sonra kazand1g1 ~piyonluk keme
rlni, Turkiyede Millayim pehlivana 
kaptirmak vaziyetine dil~n lrol Ko
mar yann canm1 di~ine taktp gtire
~ecegini sliyliyerek diyor kl: 

- ~imdiye kadar her hafta Tilr
kiyenin bir ~hrinde gii~ler yaptI
g1m i~in harnya bir turli.i ah~ma

m1~, bu yiizden s1hhi vaziyetim bo
zulmu tu Zaten benim Turkiyeye 
gelmek en maksad1m Tilrkiye ~am
piyonu Teldrdagh Htiseyinle giln~~
mek i Butun enerjimi ona sakl1yor 
ve 1mci} " kadar yaptiguu giire~ler· 
de • akntl1gum int~ edecek vaziyct
le1 d . i~tmab ediyordum .. Fnkat Hii
seyi in n Iiafta izmhde teka'Iriir 

I eden gilr~ gelmemesl yiiziinden ( 
onunla olan m~u;mz akim kaldl. 
Binaenaleyh Millayimle bu hafta ya
pacagirn m~ son giire~im oldugun
dan kendimi sakat edecek vaziyetler
de olsa biltiln kmrvetimle ~rp1~a-
gun. 

Amerikan gilr~nde iplerden 1stl· 
fade etmek ve yerde blr miiddet din
lenmek tldettir. Fakat bu gilre~ a~ 
rnann~ olan halk evvelki hafta bu 
yiizden benim aleyhime dondil. Bu 
sefer bu ha'klarum da kullamruyaca
gim. 

Yirml gundenberi istanbuldaymt. 
Havasma al19tun. S1hhl vaziyetim de 
diizelmf9tir. MilW.yimin bu son hare
keti beni ~ok sinirlendlrdi. Yann 
onunla kozumuzu payl&.9acag1z.» 

Miilayimin sozleri 
Tiirldye lk:inclsl MiilAyim de yarm· 

ki mar; i<;in ~unlan soylemektedir: 
- Bu S:damla 'ii~ defa gilr~Um. 

Bu dordilncu giir~mdir. ~ yu
kan bilt<m oyunlannm k~1~Iru 
ogrenmi~ vaziyetteyim. Onun en tch· 
likeli oyunlan topuk kaparak dalma.
s1d1r. Bu da beni ancak yere d~· 
rnekten ba~ka zara'r vermiyor. 

Kapan ve makasa girmiyorum. Bir 
de kolumu kmrarak bllegtml billar.e
sine esnsen rnilsaade etmlyorum. Be
nim i~in tehlikeli olan yegftne oyunu 
lmdur. 

Bu vnziyette Amerikall beni nasil 
yenebilir. Diger ta'raftan ben Amerl
kalmm nefes kabiliyeUnin Ol!(i.isilnu 
de bgrendim. Bir snat gectikten son-

ra biltiin kuvvetiml sarf ederek gil
re~ ikl saate \•armadan muvaffakl· 
yetle bltirecegtm. 

.~oban Mehmed «Miilayim 
yenecek » diyor 

Qoban Mehmed ise yannki mac 1Cin 
~lan soylUyor: 

- Ben her ikisile de son ay 2arfm
da bir ka~ idman yaptim. Mi.ilayim 
bu son aylarda hem kilosunu ag-trla~
tmil, hem de tam idmanl1 bir vaziye
te girdi. Diycbilirim ki bugiln profes
yonel giire~iler iclnde en iyi f orrnda 
bulunan Miilnyimdir. 

Amer1kal1 ile il~ dort giire9 yap
mas1, oyun kar~hklaruu ogrenmesl 
ve kuvvei maneviyesininin yiiksek ol
mas1 ve nihayet Arnerikalmm bir sa
at zarfmda nefes kabiliyetinl kaybet
mesi hesaplamrsa MillAyimin kazan. 
mast yiizde doksan teminathchr. Ma.
amafih giire~te pek yilksek s0yleme
ge gelmez. insan bir taraftan bozulu
yerlr .> 

Y enilirse menajeri Komari 
sahverecek 

Koman blr dilnya ~mplyonu yaP
mak i~in caI1~n menajeri cski dilnya 
9ampiyonu Zibisko, pehlivamn Tiirkl
yede ald1g-t neticclerden ve d~tugU: 
vaziyetlerden hie memnun degildir, 
ondau sogunuya ba9lam1~fJr. Yarin
ld. ma~ta Komar hakklnda fikrint so
ran bazi kimselere: 

Bu sefcr de knzanamaz sa onu ar· 
fJk sallverecegim, razt olursa MiilA.
yirnl gotiirmek niyetindeyim.> de
mi~tir. 

SAR B 
•• •• u • c 

Yazan: SOLEYMAN K~l IRTEM - Terciime iktibas hakkm1ahfudur. 
Tefrika No. 917 J 

Sand1k i<;inde Avrupaya ka9an bir gen9, 
Mahmud Muhtar pa$aya yaprlan bir teklif 

Diger taraftan da Trablusgarp ve 
Bingazide levazun i§lerini tefti§ ettigi 
s1rada buldugu yolsllzluklar hakkm
da verdigi raporlar !(fuiiti.ilmek i~in 
kendist lekell gostcrilmek lsteniliyor
du; bu yilzden mutazarrir olmu~ bu
lunanlar ondan hm~lanm ~1karm1~ 

olacaklarch. 
Ta§kl,sladn Bolulu Mchmed aganm 

Ismail Hakkl beye kar§l bra§ olmas1-
na ve knpandigi odadan ciklp koridor
da teneffiis etmesine mtisaade etme
mek gibi fena muamelclerl eksik ol
mam1~ti. 

Tevkifinden ii~ ay kadar g~tikten 
sonra kendisi gibi T8.§kl~lada rnevkuf 
Tlbbiyc talcbesinden Sultan Selirnli 
Ref et ef endi ile bir arada umumi ha
pishaneye nakledilmi§ti. 

Kaymakam ismail Hakkl bey, diva
ruh~ bir, iki defa isticvabdan son
ra riitbesinin ref'i ve ~nlanndan 

tecridi Ue alti sene kalebendlige mah
kCim edil~ti. ~ef vapurile ( l) Ra
dos kalesine g()nderilecekti. Vapurda 
muhtelif mahallere b1rakllacak men
filerin, mahkUmlann rniktan hemen 
iki yilze balig idi; bunlardan yinnisi 
asker, dordii Bulgar komitecisi, biri 
Enneni resim muallimi idi. 

Rados kalesine vanhnca isrnail 
Hakla bey ilk merasim olarak muha
fiz nef erlere u~ ayllk sakalile gosteiil
m~ti. Sonni kalebendlik mahkumu
nun bir hamama girip tlra§ olarak sa
kalSIZ gorillmesi ehemmiyctli bir me
selc oldul Neferler bu halile rnahku
mu tamyanuyacaklard.J.I Sakalstz ola
rak nef crler muvacehesinde tekrar 
t.e§hir edil,mesl 18.zungeliyordu; kendi
si ise buna muhalefet ediyordu. Bu 
ihtilflf bir hafta siirdilkten sonra Is
mail Hakla beyin katiyyen imtina1 
:ilzerine ~hirden vazg~ilmek suretile 
hallolunmU§tu! 

ismail Haiqa bey kalede jandarma 
nezaretinde olmak iizere yalruz giln
dilzleri gezebiliyordu. 1901 senesine 
miisadif ramazanda geceleri de dola§
masma mi.isaade edilmi§ti. O da bun
dan istifade ederek Rados yerll ahali
sinden baz1larile gorli§ilyordu. 

Ancak on bir ki§iden milrekkep ai
lesinin ugrad1g1m bildigi milzayika 
Ismail Hakk.1 beyi yeise du~ar ediyor
du; bu tecssiirle bir ka~ defa intihari 
bile dii§ilnm~tli. 

Milnasebette bulundugu zabitleden, 
yerlllerden hamiyet ve namus sahip
lerinin verdikleri tesllyetlerle kendi
sinde uyanan firar arzusu ve iimid1 
olmasa bu yeisi daha ziyade derinle§e
cekti. 

Ismail Hakla bey gezinti frrsatlann
da Rados idadisinden mezun yirml 
YR§lannda Radoslu ~evket e!endi ile 
ta~ti. Bu muarefe kuvvetlendik~ 
§evket efendinin Ismail Hakkl beye 
kar§1 hiirmeti de artiyordu. Nihayet 
aralannda firar te§ebbilsii kararl~tl. 
~vket efencli emin bir evde bir ~ 

sand1k tedarik etti; tecri.ibeler yapll
ch; Ismail Hakk1 beyin boyuna, vilcu
dune uygun gelen kapagi yuvarlak bir 
tanesi se!;ildi; bu sandlkta teneffilse 
mednr olsun diye delikler a~1lch; harii;
ten gorillmemeleri i!(in bu delikler hl
zasmda tahtaya yapi§mamak iizere 
demir !(emberler ge~lrildi. 

isamil Hakkl bey yalmz don ve 
gomlekle bir kUrke sanh olarak san
d.igm icine girecekti; ba§mm tcmas 
edecegi yerc de bir yastlk baglanacak
t1; bu suretle kendisinl t8.§1yacak ha
malm malfunatl olmadan (Loyd) va
puruna nakledilecekti. 

Tecrilbe ismail Ha.kk1 beyin bu san
mk i~inde nihayet bir saat kadar da
yanabllecegini gostermi~ti. 

Loyd vapurunun limana muvasalat 
ve hareket vakitleri tahkik olundu. 
1901 martrmn on u~tincil gfuril isma-
11 Hakkl. bey bu eve gitti. Vapurun gel
digl haberl almmca sanchga girdi. 
Sandlk kllitlendi; iple baglanch; (icin
de klymetli e§Ya var) diye usulle rnusev1 
hamalm sutma yukletildi. ismail Hak
la bey yakayi ele vermemek icin san
chk i~inde oksiirmernek, sancilanma
mak lazimgeliyordul Talihi yard1m et
tl; boyle haller vaki olmach. Sandl.k 

Cl) idnrel Mahsusamn bu gemlsl mentl 
nakllne tahsls edllml§ glbl bh:: §eyl 

giimrtikten muayencsiz sandala nak
lolundu. Hamal sand1g1 sirtmda va
pura ~lkard1. ~evket efendi ba§ka bir 
sandal Uc sand1gi nekleden kay1g1 ta
kib ediyordu. Sand1gm cvdcn geminin 
ikinci s1mf bir kamarasma scvahati 
tam 32 dakika silrmli§til. • 

*vket ef endi kamarada ~an;abuk 
sand1gm kapag1m a~tt. ismail Hakkt 
beyi heyecandan ve tencffiis gil~lil
gilnden pancara donm~, yan baygm 
bir lmlde ~1kardi. Kamarotu elde etti. 
Bedeli ~vket efendi tarafmdan veril
mek Uzere vapurda iskenderiye i~in 
iki yolcuya bilct almch. ikinci ve b~ 
kaptanlar firarllerl insm.i; ~t namma 
her surctle muhafaza edecckicrine te
minat verdiler. 

Hukumet firan anlaymca Avustur
ya sefaretine milracaat ctmi§ti. Vapur 
Akdeniz OsmanlI Iimanlanna ugnya, 
ugnya iskenderiyeye varacaktl. A vus
turya sefareti bu limanlardaki konso
ioslanna 11firari iki musliimanmn ma
halli hilkurnctine teslimini emretmi§
ti. Fakat kaptanlar firarileri ele ver
mediler. 

iskenderiyede de firarilerin pasa
portsuz olmalanna ehemmiyet atfo
lunmad1. 

ismail Hakkl bey arkada§ile beraber 
iskcnderiyeden Ka11ireye gitti ve ora
da damad Mahmud pa§aya miilftki ol
du. Danmd pa§a Fransaya giderken 
ismail Hakkl beyi ve sad1k arkad~1ru 
yamnda goturdii. Jon Tilrkler MlSlr 
fevkalade komiscri gazi Ahmed Muh
tar PR§aYI hiirriyet hareketinc muanz 
olmak ve kendilerine tevccciih besle
mernekle itham ediyorlardi. Muhtar 
pa§a M1s1rhlarm Osmanh padi§aluru 
siyasi bir metbu Sifatmdan ziyade ha
lif e sifatile tamdlklan, halifeye kar§t 
hareketi ho§ nazarla gorcmiyecekleri 
millahazasile aralarma baz1 §antajc1-
lann da kan§t1gm1 gordiigu bu «hali
f e dil§manlarilc mesaisini te.§rikll ey
lernekten ictinab iizere bulunuyor, ba
z1 Jon Tiirklerin miifritane hareket
lerini cezaland1rmak ic;in te§ebbilsler 
ediyordu. 

Bununla beraber bazan da sarayin 
Jon Tiirkler aleyhindeki tertiple1ine 
muhalefet ettigi oluyor, baz1 defa da 
saraya epeyce kafa tutuyordu. 1906 
kl§1 esna.smda Yemene sevkedilen as
kerlerden bazilan Silvey§ kanalmdan 
gegerken M1sir topragma kac;m~lardl. 
Mabeyinden bunlarm iadelerini Ml
sn· hiikumetinden istcmek emrini al
dlg1 vakit Muhtar p~a §U mealde bir 
cevap verm~ti: (Haber ald1girna gore 
ingilizler bu askerlerl lade filni.nde 
degillerdir. «13iltiln dilnyada hayvan
lan himaye i~in cemiyetlcr te§kil eclil
mi§tir. istanbul hiikumetinin penc;e. 
sindcn kurtulan bu insanlarm hima
yesi bizim ic;in cvleviyetle bir vazife
dir.» diyorlarm1§.) 

Muhtar pa§amn bu cevab1 sarayt 
askei·lerln iadesini talebden feragate 
mccbur ctmi§IJ.~ Herhalde Muhtar pa
§a asker firarileri ile istibdad firarile. 
iini bir tutmuyordu. 

Terakki ve ittihad cemiyeti mensup
larmdan Ali Fahri efendinin (Kandll 
ve Muhtar pa§a) risalesinde nakleyle
digine gore: Trablusgarp cemiyetinin 
yedincl §Ubesi sayilmakta ve bu §ube 
riyasetinde kumandan Recep pa§Rntn 
yaverl kaymakam ~vket bey bulun
makta idi. 

Bu l}Ube 1899 sonlannda Ali Fahrt 
efendiyi Mtsrra. gonderdi; Ali Fahrl 
ef endi cemiyetin MlSlr ~besile de an
Ia~t1ktan sonra babasi M1Sir fevkalA
de komlseri Ahmed Muhtar pa§a ya
nmda bulumnakta olan Mahmud Muh· 
tar p~ya (cemiyetc dahil olmasI ve 
babasim da bu cihete imale eylemesl 
icln) muracaatte bulundu. 

Cemiyet namma Ahmed ve Mahmud 
Muhtar pa§alara yaz1lm~ mektuplar
da her ikisi damad Mahmud p~a ile 
tevhidi mesa! eylerler ise muvaffak1-
yet ihtirnali kuvvctlencceginden bah
sedilm~ti. Ali Fahrl efendi Kahirede 
korniser pa§anm rniikellef saraymda 
Mahmud Muhtar pa§a lle goril§til. Fa· 
kat ondan: 

(Arkas1 vnr) 
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Samiye Ile Faik beraber bilyilmii~
lerdi. Samiye Faikten blr y~ biiyiik
:tu. Beraber ge~en bir cocukluk devre
ainden sonra ~irndi de blrbirlne bi~k 
1k:i k~kte gen~iklerinin en giizel 
gil.nlerini ge~iriyorlard.I. 

Blrbirlerlni cok severlerdi. Halbuld 
ikisi de tamamile b~ka b~ka tabi
atlarda insanlard.I. Samiye cok dur
gun bir klzd.I. Hillyal1 gozleri vard.I
Sabahtan ak~ama kadar durup din
lenmeden roman okurdu. Kendi ya:
fllldaki arkad~larma adeta soz ge
~lrirdi. Ona arkad~lan bile cSamiye 
abla .. > derlerdi. 

Faik biisbiitiln b~ka yarad.Ih~ta bir 
~ocuktu. Biitiin zevki, i~, giicii spor
du. Futbolden ba~lm d~ilncesi yoktu. 
1ki kere Olirnpiyada gitmi~ti. Kliibii
niin en iyi oyuncusu o idi. 

Samiye bazan onu, ko~kilniln geni~ 
bah~esinde spora ~ah~rken gorilr
dil. Faik son senelerde nekadar geli~
~ti. Adaleleri nekadar irlle:;ani~, ylizi.i 
nekadar s1hhatli blr renk ahm~ti. Sa
miye kendi i~ni yoklad.I. Faige kar~ 
f imdiye kadar hi~ bir delikanllya duy
mad.Igi hisleri vard.I. Bazan okudugu . 
romandan ba~1m kaldmr, yurnu~ak 
bir yastlga dayamr, dalar giderdi. 
Boyle zamanlarda dii~iindugu tek bir 
lnsan vard1: Faik ... 

!Akin, Faigin senelerdenberi arka
smdan ko~tugu biricik sevgill futbol 
topu idi. Ondan ba.~ka dil~iincesi yok
tu. 

Hele son zamanlarda Falk klilpler 
arasmda yap1lacak ~piyonluk rna
~1 i~in son derece c;al1~1yordu. Biltiln 
giin egzersizlerle rne~guldii. Bunun 
i~in Sa'miye Faigi ~ok seyrek gorilyor
du. Nihayet evvelki gece Samiye arka
sma ince blr ceket alarak ko~kten 

~lktl. Niyeti sahile kadar uzanrnakti. 
Bu gece nefis bir rnehtab vard1. Sami
ye ko~kiin kap1smdan ~kti. Bir kag 
adlm atmca kalbi heyecanla c;arpt1. 
Biti~ik ko-?ki.in kap1smda Faik duru
yordu. 

Faik Samiyeyi gorilnce: 
- Samiye abJa! ... diye seslendi. 
Sarniye ona dogru yiirudu. Faik 

sordu: 
- Nereye gidiyorsun? .. 
- Deniz kenarma kadar uzanacak-

tun .. 
Faik: 
- Ben de geleyim mi? .. de di ... Eger 

rahats1z etmezsem .. 
Samiyc guldti: 
- Faik .. bu ne teklif tekellilf boyle. 

Kilgilkken beni ta~a koval1yan sanki 
aen degilmi~sin gibi konu-?uyorsun. 

Faik gilliirnsedi: 
- Ehh .. ne yapahm Samiye abla .. 

Artlk sen kocaman bir klz oldun .. 
Hern de ne gilzel bir klz ... 

Samiye gtildil, ~ocukJugundanberi 
aralannda siirilp giden bir samimi
yetle onu paylach: 

- Aman zevzeklik etme ... Gelecek
sen sahile inelim ... Hem bak ne gii-
zel mehtab var ... Ho~ sen mehtaptan 
da anlarnazsm ... Var rn1 )Ok mu sa-
n a !utbol.. 

- Sana da var rn1 yok mu roman, 
fiir degil mi? .. 

Beraber sahile yiiriidiller.. blr ka
yanm iistti.ne oturdular .. Mehtab al
tmda deniz hakikatcn harikulade ldi. 
Sarni ye ay1 gosterdi: 

- Bak ne gi.izel Faik .. 
Faik b~1m ka1d.Irdl: 
- Hakikaten fevkalade ... 
Samiyenin kalbi garp1yordu. t~te 

nihayet Faik aydan, rnehtabdan, ~i
irden bahsediyordu. Belki bunlarm 
arkasmdan kendisine daha ne tatll 
f eyler soyliyecekti. 

DelikanlI aya bakb, bakti: 

- Sahi i;ok gtlzel.. dedi, t1pkl bes 
nurnara bir futbol topu! ... · 

Samiye birdenbile tlogruldu: 
- Artik eve donsek Faik ... 
Faik ~a~1rd.I: 
- Neden Samiye abla? .. 
-1.i~udurn de ... 

- U~ilnecek hava degil kl ... Yoksa 
ben mi bir sogukluk ettim? 

Samiye zorJa gulrnege ve ~aka et
lnege ~al1~ti: 

- Yooo .. Estagfurullah .. O senin 
her zarnanki soguklugun ... 

Falk ~a~11m1~t1: 

- Samiye abla .. Zaten seninle u.zun 
boylu konu~uJmaz ki.. MuhaKkak in
&anm bir kusurunu1 bir soguklugunu 

bulursun ... ~imdi ne oldu anlarnadun 
kl ... Ne o gokteki ay1 be~ numrallk blr 
futbol topuna benzetrni~z .. bunda kl· 
zacak ne var sanki? .. Ken din de bak 
Allah a~kma benzerniyor mu? Benzi
yor mu? .. 

Sarniye: 
- Yiiril, yilrii kuzum .. dedi, a.rtik 

gidelim ... 
Ka1ktllar. Eve dondillcr. 
Aradan bir rni.iddet ge~ti. Arhk Sa

miye hislerinin saklananuyacak bir 
dereceye geldigini duyuyordu. Fakat 
Faik o derece sporla rne~guldii ki onun 
duygularm1 anlamasma imkan yoktu. 
Sarniye uzun uzun dil~i.indilkten son
ra ona bir mektup yazrnaga karar ver
di. Oturdu. Fakat i<;i o derece dolu 
oldugu halde yazacak bir~eyler bula
m1yordu. 

Nihayet duyduklanm Faige gilcil 
yettigi kadar yazd1. Mektubu zarfa 
yerle~tirdi. Gilniin her saatinde Fai
gin ko~ki.ine ve odasma girlp c;1kabi
lirdl. Gitti. Mektubu Faigin rnasas1-
nm iizerine birakb. 

:?imdi heyecandan duram1yacak bir 
halde idi. Saatler ona giin kadar ge
liyordu. Ak~am i.istu ko~kiin bahc;e
sine ~1kti. Pek bilyilk bir rncrak i!;inde 
idl. Art1k Faik ko~ke donmil~ olacaktl. 

Netekim o ko~ke ~1kar c;1kmaz Faik 
kar~1dan gorilndil. Ona: 

- Samiye, Sarni ye ... di ye seslendi. 
Samiyc heyecandan titriyerek don

dil, Faik ko~tu: 
- Samiyecigim, bilmezsin ki neka

dar sevin!;liyirn .. nekadar mesudurn ... 
Samiyc dil~mernek ic;in yamndaki 

agaca dayand1. Faik onun boynuna 
sanld1. Ynanagmdan optil. Sonra: 

- Vallahi affet Sarni ye abla: ... Se
vincimden kendimi tutamad1rn, boy
nuna sar1ld1m .. <;ok ne~eliyim . . . Ne
den bu kadar sevinc;li oldugumu sor
miyorsun ... Bugilnkil rnagta 4-0 ga
libiz .. Goliln ikislnl ben athrn ... Dil
~iin bir kcre hayatta hangi saadet bu 
kadar biiyilk oJabilir? .. Di.i~iln bir ke
re ... Hangi saadet?... Degil mi? 

Samiye ba~m1 onilne egdi: 
- Dogru .. dedi .. 

Bir arahk f1rsat bulunca Faigin oda
sma gidi. Henilz zarfi a!;1lmam1~, ol
dugu gibi duran rnektubu ald1, yll"tti. 
Yeni ~1kan rilzgara par~alanm sa
vurdu. Kil!;ilk kag1t pargalan denize 
dogru u<;tu, gitti... (Bir yzldiz) 

, .......................................•...... 

&arib adetler 
(Ba!? taraf1 8 inci sahif e<le) 

Ben y1kamrken gen<; gilzel bir klz ha
vuzuma yakl~tI, avu~larm1 a~aiak 
biraz su ald1, yilztinil gozilnli islatti 
ye gulumsiyerek bana selam verdi, ya
ruba~ma tru,;lar ilzerine oturdu. Bu
rada bulunan herkes gibi bu kiz da 
anada.n ctoirrna g1plakt1. Dun onu an
nesile ~ehirde gezerken gorrnu~tilm. 
Yer tutilyor, etrafa kilkilrtlil. su bu
han sag1yordu. Topraktan i;1kan kay
nar sularda halk yurnurtalanm pi~
riyor, pili~erini Ye sebzelerinl h~1-
yorlard1. l1?te k1zm annesi de geldi, 
beni se1arnlad1, ~irndi i.igtirnuz , olka
nm sicak suyu i~nde hep beraber ha~
Ian1yoruz. Fakat herkes bu banyola
ra ginneden once iyice vi.icutlanm sa
bunlay1p y1kand1klar1 ve bu y1kanmn
lan gi.mde birkag defa tekrar ettikleri 
igin kimse kimseden igrenmiyor.~ 

Japonlarda bu y1kanma merakl o 
kadar kokle~mi~ ki baz1 kilt;ilk ~ehir
lerde ufak diikkanlarda tek ba~ma ~a
ll~an kadmlar tezgahlarmm arkas1-
na banyo f1~1lanm yerle~thmi~ler, ara. 
s1ra orada y1kamrlarm1~; bu s1rada 
diikkana bir rnii~teri girecek olursa 
kad.In hie; teJa.~ gbstermez, dudakla
nnda teb~ssiirn1er1e mii~terile1i kar~1-
lar ve f1g1dan yan beline kadar d1~an 
uzanarak gelenlcrin istedikleri bir pa
ket gikolata, yahut tuttln ve1ir, paia
s1m al1r, sonra tekrar f1~1s11m1 igine 
gornulurlermi~; bbyle bir rnanzara 
ne dukkan sahibi igin fevkalade b1r 
hadise te~kil ederrni~ ne de i~eriyc gi
ren rnu~teriler igin ... 

Faik Sabri Duran 

Eski$ehirde 
AK$AM ne$riyat1 

cSes - I~1b rnilcssesesinde sah
hr. •Ak~arn:. gazetesine abonc 
olanlara hususl tenzilAt yap1l1r. 

. ~acl o \\ 
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istanbul : Ogle ne§l'lyati: 12,30 PlAkla 
Tiirk mus1kls1, 12,50 Havadis. 13,05 Muhte-
11! plAk ne§r1yat1, 14 Son. 

Ak§am ne~rlyah: Saat 18,30 PHikla dans 
muslkisl. 19,30 Konferans: Doktor Ibrahim 
Zatl <Mevslm ha.stal1klan>. 20 Cemal Ka
mil ve arkada§lan tarafmdan Tiirk mu
slkisl ve halk §arktlar1. 20,30 Omer Riza 
tarafmdan arabca soylev. 20,45 Belma ve 
arknda§lnn tarafmdan Tiirk muslklsl ve 
halk §ark1lar1, <Saat ayan), 21,15 Orkestra. 
22,15 Ajans vc borsa hnberleri ve ertcsl gii
nun pro~ram1. 22.30 Plakla sololar, opera 
ve operct par~alan. 23 Son. 

Ecnebi istasyonlarin bu ak~mki en 
miintehap program1 

Milano (368) saat 22. (Ekebu suvarlle
rl) opera, Marsilya (400) 21,25: Operadan 
nakll, Sottens (443) 21,30: Orkestrn, Mo· 
nako (405) 22: Bcthoven (Dokuzuncu 
Senfonlsl), Liiksemburg (1293) Senfonlk 
konser plyano ile, Pe~te (549) 24: Tzlgan 
muslkisi. 

Dans musikisi 
Var§ova (1339) saat 22, Viyan a (507) 

22,50, Berlin (356) 23,30, Strasburg (349) 
24, Monako (405) 1, Londra (K1sa dalga) 
18,35 - 0,15. 
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istanbul - O~lc ne~riyah: 12.30: Pl!i.kla 
Turk musiklsl, 12,50: Havadls, 13: Beyo!;
lu HalkeVi gostcrlt kolu tarafmdan bir 
temsil, 14: SON. 

Ak§am ne§rlynti: 18,30: Plakla dans 
musiklsl, 19,30: Konferans: Ordu saylav1 
Selim Sin·1 Tnrcan c<;ocuklara iirr masal), 
20: Milzcyyen ve arknda§lan tarofmdan 
'!.'irk musiklsl vc halk §arktlan, 20,30: 
Omer Riza tarafmdan arabca soylcv, 20,45: 
Ccmal Kamn 'e arknda§lan tarnfmdnn 
Turk musiklsi ve halk §ark1Ian (Sant nya
r1), 21,15: ORKESTRA: 22,15: Ajans ve 
borsa haberlerl ve crtcsi giiniin program1, 
22,30: Plfi.kla sololar, opera ve operet par
!f<'\lart, 23: SON. 

Bu ak~m 

Nohet~i eczaneler 
f}l§ll: Pangalt1da NargUeclyan, Tak

slm: Llmonclyan, Beyo!;lu: Istlkl~l 
caddeslnde Dellasuda, Tepeba§mda 
KlnyoU. Galata: Hi.iseyin Husnii, Ka
simpa§n: Miieyyed Haskoy: N!sun 
Aseo, Eminonil: Be§lr Kemal Mah
mud Cevad, Heybellada: Halk, Biiyiik
ada: Halk, Fatih: Vcznecllerde Unl
versitc, Karagiimrilk: Ahmed Suad, 
Bakukoy: Hil!il, Sar1yer: Osman, Ta
rnbyn, Yenikoy, Emlrgan, Rumellhl
sanndaki eczancler, Aksaray: E. 
Pertev, Be§lkta~. Siileyman Recep, Ka
d1koy: Pazaryolunda R1fnt Muhtar, 
Modada Alaaddin, UskUdar: imrahor, 
Fenar: Emilyadl, BeyaZld: Kumka
p1da Belkis, KurrUkpazar: Hasan Hu
lusl, Samatya : R1dvan, Alemdar : 
Ali R1za, 9ehrcmlni: Topkap1da Nil.-
2.lll1. 

Ba$• agrldan 
c;athyacak gibi 

NEVROZiN 

En $iddetll ba$ ve 
d i$ agn lann1 dindirir 

NEVROZiN 

BUtUn agn, s1z1 ve 
sanc1lan kese r 

N EVROZiN 

N e z le , grip ve ro
m a tiz maya k ar$1 
<;ok mUe s s ird ir 

i kmal imtihanlanna hazirhk 
f]i§ll Halkcvinden: 
Her ders grupu li;ln miirncaat cdenlc

rln ndedl on taneyl buldugu takdlrde Hal
kevt!llizde 1 a~ustostan it!barcn hnftada 
ikl gun seklz1ncl ve on blrinci sm1flardu. 
1kmale kalanlara paraSJZ ders verilecektlr. 
Arzu edenlerin her giin saat H den son
ra Halkevlne miirae:~tJe 1.slmlerlni yaz
dlrmalari. 

Sahife 11 

EVBiL.4 T BAN 
Y azan: lskender F. Sertelli No. 113 

Terlan1n kaybettigi ail kendlsine Kubilay 
hediye etmi~ti .. Hakan bunu duyunca 

mUteessir oldu: "Ona bir at daha 
verecegim , fakat .. . ,, 

- Evlendikten sonra bizi saraydan 
uzakla~hrrnayimz Hakamm! Ferman 
buyurunuz da bcn de ~irag edilen di
ger cariyeleriniz gibi, haremin ~ira
gan dairesinde oturay1rn. 

Kubilay gozdesinin sa!;lanm ok~ad1: 
- Zaten boyle bir fik1im yoktur. 

Madernki Tergun hassa zabitidir .. 
Sarayda kalrnaga rnecburdur. Sen de 
onunla birllk.te burada kahrsm! 

Bu s1rada birdenbire igeriye giren 
Tarhan ~anaa bu konusrnamn yan-

"" b ' ' da kalmasma sebeb olmu~tu. ~anga 

gok ne~eli idi: 
- Hakamm! Siz $i- Yamay1 kay

bettiniz .. Ben de Terlanm rne~hur k1r 
atm1 kazand1rn. 

Diyerek, yiiksek sesle konu~maga 
ba~lad1. 

:;>anga, Tarhan oldugu giindenberi 
hakamn yamna rullsatSiz girip <;1k1-
yordu. KubiHly onun bu halinden hi~ 
te mernnun degildi. O gilne kadar ha
kanm yanma i?angadan baJ?ka ser
bes gfrip ~1kan kimse yoktu. Kubilay, 
boyle devarn ederse, bu milsaadcyi 
kald1rmaga mecbur olncakti. ~anga 

bazan, Kubilay gozdesi yeya kanlann
dan birile rnahrem konu~rken de 
odadan i~eri dahveriyordu. 

Kubilay ka~lanm gatarak $anga
mn yuzilne bakb: 

- Terlan ahm nc diye versin sa
na .. '? 0 ati ona vaktile ben hcdiye et
rni~tim . 

$anga giildii: 
- Harp oyununu seyrederken bah-

se tutu~u~uk. 
- Oda kaybetti dernek .. ? 
- Evet. Akboganm kazanacagm1 

ileri silrrnil~tii. 
- 0 da benim gibi Akbogadan bir 

~eyler umrnu~ ha .. '?! Demek bu kayip
ta yalmz degilrni~im .. 

.......... Akboga bu oyunda kazanamaz
d1, hakamm! <;iinkil kar~smdaki 
asker, eski kurtlardand1 .. fakat, slzl 
temin ederim kl , Akboga da yaman 
bir kapland1r. Her zaman kar~ma 
Liyo gibi bir kurnandnn ~1km1yacak 

ya .. harpte o da muvaffak ve muzaf
fer oJur. 

K.ubilay ~i-Yamaya elile gitmesini 
i~ret etti. Japon tlilberi ~ekilip gitti. 

KubiJay: 

- Zavalh Terlan! Ona daha ~ok 
aCid1m .. kendisinc bir at daha hedi
ye ctmek isterim. Fnkat, bir ~artla .. 

- Bir daha at il.stune bahse tutu!?-
mamak ~rt.ile .. degil mi hakamrn? 

• •• 
~anga hakanm yanmda i;ok dur

mad.I. 
Kubilay harem dairesine gec;iyor

du. ~anga da evine gitti. 

Kap1 nobetglsi Tergun da odasma 
~ekilmi~ti. 

Tergun odasma girer girmcz, ya
tagmm ba~1 ucunda bir bardak ~er
bet buldu. 

Tergun sevincinden ~1ld1racakt1. 

Bu, belliydi ki, $i-Yama tarafmdan 
b1rak1lm1~tI. 

Tcrgun hizrnetc;isine bu baraagi. ki
min b1rakbg1m sordu. Hizmetgi gor
medigini soyledi. 

Bardagm i~indekl ~erbet misk ve 
anber kokulu turunc; ~erbetiydi.. ha
kan her gun bu l?erbetten bir kadeh 
i!;Cl'di. 

Tergun: 

- ~i-Yarna ince dU)gulu bir klz .. 
Diye rnmldanarak, ~e1 beti bir yu-

durnda i~ti .. yatagmn uzandu. 
Oozi.intin onilnde :;>i-Yamnmn ha

yali dola~yordu. 

Gece .. 
• •• 

Kantona gidccek ordunun kurnan
danlari snraya davet edilrni~erdi. 

Kubilay haremden kabul salonuna 
gegtigi zaman kap1 nobetgisi Tergun 
rneydanda yoktu. 

Perdeciler hassa kumandamna ha
ber gonderdiler. 

Terlan hiddetle yerinden firlad1 .. 

- Tergun vazif esl ba~mdan nasil 
aynlabilir? 

Diyerek yukanya ko~tu .. Tergunu 
sordu. 

PerdeciJer ak~arndanberi meydanda 
olrnad1g1m soylediler. 

Tergun ~,.azif esini sever bir gen~ti .. 
KublJayin teveccilhilnii kazanaca

gi blr sirada kap1yi bo~ b1raklp nerc
ye gidebilirdi? 

Terlan tekrar alt kata indi.. hassa 
zabitlerinin yattlg1 daireye gegti.. 
Tergunun odasma girdi. Terlamn ya
nmda iki haremagas1 lle bir kag no
bet~i Mogol askeri vardi. 

Terlan, arkad~mm yatakta yatt1-
gim gori.ince k1zd1: 

- 9arap i~rni~ galiba .. horul horul 
uyuyor. 

Diyerek yatagmm ba~ma sokuldu .. 
Sert bir scsle bai?;lrd1: 
- Tergun .. Tergun .. 
Tergun yatakta ta~ gibi hareketsiz 

yahyordu .. 
Terlan cevap alarnad1 .. 
- <;ok i~mi~ .. hakanm tekrar ha

remden ddneceginl ummam1~ ola
cak. 

Diyc soylendi ve elile kolunu ~ekti: 
- Tergun .. haydl kalk! Uykunun 

SiraSI degil. Hakan odasma geldi.. 
toplanb var. Kumandanlar geliyor ... 

Tergun olil gibi yat1yordu. 
Terlan, arkaclal?1run kolunu bira

kmca, bir pa~vra gibi yatagi.mn ya
nmda salland1. 

Terlan birdenbire gorlerini a~arak 
hayklrd1: 

- Tergun Olmil~! .. 
Hassa askerleri ve haremagalan 

birbirlerine bak1~arak soylencliler: 
- Onu odasma girerken gordilk .• 

sapsaglarn yilriiyordu. 
Terlan ~~11nu~ti .. arkad~mm yil

zilne 1~k tutunca, Tergunun yliziin
de mor lekeler gordil.. Tergum~n du
daklan patlam1~ti .. 

Harernagalan: 
- Onu zehirlenli~ler ... 
Diye geri ~ekiliyorlard.I. 
Terlan arkada~1mn gogsune ka

pand1: 
- Zavall1 Tergun ... Seni kim 51-

dilrdil? 
Terlan ne yapacagm1 bilmiyordu. 
Tergunun Olmii haberini hakana 

kim soyliyecekti? 
Hassa dairesindc Tergunu zehirli

ycn bu gizli eli ararnaga koyuldular. 
Tergunu kirn zehirliyebilirdi? 
Onun ne sarayda, ne de saray d1-

~nda bir di.i~mm yoktu. Tergun her
keslc iyi ge~nir, kendisini herkese 
sevdhmesini bilir, ~en, ~ac1 bir 
gen~ti. 

Tergun, f?i-Yama gibi, saraym en 
giizel bir kadmile evlenmcge haz1rla
mrken, ona k1yan bu hain eli bul
mak, meydana c;1karmak gcrekti. 

Terlan hakan kap1sma ba~ka bir 
nobet~i zabiti gondererek, sarayda Sl

k1 bir ara~hnna yapti. 
Tergunun olilrnilnden hi<; kimse 

haberdar degildi. 
Terlan bu hadiseyi o gece hakana 

soylernege cesaret edernedi.. Semga 
bahadm buldu .. vakay1 anlatt1: 

- Tergunu odasma olii bulduk .. 
Dedi. sernga bahad1r kulaklarma 

Jnanarn1yacak kadar ~a~ll'mI~ti. Ter
gunun Olilmunden herkes muteessir
di.. vc hadiseye o gece sarayda ~a~rn1-
rn1yan kimse kalrnam1~h. 

Semga babadir Tergunu gozile 
gorrnek istecli . hassa zabitlerinin 
daircsine ge<;ti T l gunun ilzerine si
yah bir 01tu orlmu~lerdi. Thtiyar ve .. 
zlr ortOyu a~ti .. 

- Tergun.. Tergun .. 
Diye bag1rd1. 
Tergunun bumu balmumu gibi sa .. 

rarrn1~t1. 

Vilcudil buz gibi soguktu. 
Semga bahad1r gozlerine inanarn1 .. 

yordu. 
Tergunu kl mOidilrmil~til? 
Terlan: 

- Onu zehirlerni~ler .. 

Diyerek, bir t;acuk gibl h1gklra h1~ 
klra aglamaga ba~lad1. 

Terlan, Tergunu ~ok severdi. , 
,(Arkas1 var). J 
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- Afacan sent 
sokaga gondere
cegim ... Gider mi
sm? .. 

- Dur baka
y1m ... 

- Dur bakayim 
da nedir? .. 

- Dur baka
ytm ... Giderim. 

Afacan cograf
yasm1 biliyor, he
sap vazifesini de 
yaptl, sokaga gi

debilir. Amma ez
berini ezberleme -
d1yse sokaga git
mek istemez ... 

Bir kere annesi
ntn sokak dedigl 
~ey gezme degil
dir. Otebeli ald1r
maga gonderir. Ec
zaneye gitmek is
ter, bakkale git
mek istemez. Ku
t;tik bir kutu alip 
gelmek, b~ka, iki 
kilo patates yii:klenmek b~ka. 

- Nereye gidecegim anne? .. 
- Postaya bir mektup atacaksm, 

kutilphaneye ugray1p babana bir ki
tap alacaksm ... 

Kitap. Mektup. Bunlar kolay, hele 
kitap buyiik bir kitap da degilse t~
mas1 da giit; degildir. tistelik ki.itilp
hane sahibi muhakkak ona bir~y he
d1ye eder. Hit; degilse bir kartpostal 
verir. Afacan ki.itiiphanede pullara 
bJ.kar ... Gec;enlerde arkad~larmdan 
b1ri, yeryuzi.mde e~ bulururuyan bir 
pul bulm~, kiml inanm1yor am.ma, 

kr kanc;liklanndan inanm1yorlar. 
Afacan mektubu ald1. Kap1dan ~lk

t. Anne i seslendi: 
- Kar~1dan kar~1ya gecerken dik

kat et 
- M~rak etme anne .. 
Hie; afacan otomobil altmda kal1r 

m '> .. Onda byle goz var m1?. Ge~n 
gu:n yan1ba~mda gazoz kamyonu oyle 

Leylekler 
Acaba yaz gftn

leri daha m1 az 
s1cak ge~iyor? 

Leylekler, bir ~ok 
yerlerde azall
yormU§ ... Bu dog-
1:udur. Dikkat 
ederseniz, istan

bulda dn az Ieylek gori.iniiyor ... 
Bunun sebebini biri buldu. Dedi ld: 

istanbulda baca azald1. Kalorifer i;o
galdl, Ieylekler ~ehri yadirgiyor. 

Hesap 
~ofbr otomobilinde buldugu yilz li

rayi bir ay sonra sahibine iade etti. 
Paray1 kaybeden Salamondu. Aidt : 

- Sana be§ lira veriyorum, dedi, 
eger buldugun giin getirseydin para
Yl ahrdm, halbukl bana blr ayhk !ai
dni kaybettirdin, be~ lirayi buna say ... 

~ 

bir viraj yaptl Id, Afacan: 
- Kor miis\in be herifl. 
Diye haylardl ve derhal ko~arak 

kB.\:tl. Afaca'n cessurdur amma, kavga 
sevmez!. 

Mektubu posts.ya verdt. Kiltilpha
neye gitmek l~in dar blr sokaktan ge
i;ecekU. Aksl gibi orada da bir kaz var
dl. Kaz yavrulanru korumak igln ge
lip ge~enin iisti.ine saldmyordu. Ana; 
kazlar boyledir, saldlnrlar ve gagalar
lar .. 

Afacan bu kaz1 hi~ sevmiyordu. An
nesile beraber oldugu zaman kork
mazdl. Amma: yalmzken dogrusunu 
isterseniz yiirecigi otilyordu. Biraz 0-
tede de bir kurd kopegi vard1. o da 
havllyordu. Bu iki belft.dan nasil kur
tulacaktl?. 

Afacan ~lerini slkt1, yiirildii. Biru 
sonra pe~ine bi.r kara kopek takll
ma2 nu?. 

~imd.1 ne yapacak? .. 
Afacan ko~tu. Bu sefer de kaqun

na, tiiylerinl kabart~. bojnunu uza.t.
~. gagasuu ~ kaz ~lkb .• 

Eyvahl.. 
Afaca'n Lki a~ arasmda kalm~tt. 

Bu sefer kurtulUf ~aresl yoktu .. der
ken 1' de~ti. Kazla kopek Afacaru b1-
rakt1 blriblrlerine saldrrdtlar .. 

Afacan rahat rahat kiitilphaneye 
geld.1. Macerayi kiltiiphane sahiblne 
anlattt. Kiitiiphane sahibl ona kitabt 
verd.i, blr de mukavvadan kocaman 
bir kurt kope~ hediye etti: 

- Hayd.1 art1k korkma, gilzel giizel 
evine gtt! .. 

Afacan eve geld!, babas1 oglunun 
ne rnal oldugunu blldigt i~ln sordu: 

- Nasil seyahatinden memnun mu
sun!.. Kazdan korkmadm ya? .. 

- Hangi kaz .. ha ~ ttiystiz kaz 
nu? .. 

Afacan omuz silktl, kazdan korku.su 
kalmarm~t1: 

- Kiltiiphane sahibl bana kocaman 
bir kurt kopegi verdil .. 

Karikatiir 

yor .. 
Ag~ - Sonna, benim de kokiim 

apse yapt1 .. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiltere krah 
ingilterenin Uk kralt Vesseks'dir. 

827 de ingilterede t~ekJdll eden 7 dev
letl niituzu altma aldt. 

Bu gordi.igilnilz gOlgeleri kesiniz, 
alt k1S1mlarim yap1~tirarak yilziik 
~ekline sokunuz, p:irmaklanmza ge
ciriniz .... 

~uda beyaz duvar arasrnda duru
nuz, golgeler duvara akseder, parmak
lanmzi klmildata'rak, Karagoz gibl 
golgeleri oynatabilirsinlz. 

18 incl asir
da ingillzler le
vanta si.irerler
di, kokusuz ge
zen hemen he
men hi~ 1dmse 
yoktu, nihayet 
meclis kadmla-

nn levanta: slirmesinl yasak ett1, er
keklerin siirtinmeslnl kfi.fi gordU. 

Limon 
Bazen ~e!tali 

yarars1mz, ~e

kirdeginln le i~ 
iki ~eldrdek ol
dugunu gorUr

siinilz. Filadelfiya meyvahklanndan 
birinde de bir limon yeti9tl~er, 
kabugu soyulunca it;inden blr Umon 
daha c1k1yorm~1 .. 

Soguk 

~· Yer y~OOOO ~-'t· .- : 'f}. en soguk nok-
~ tasm1 aradllar 

1 ? - · ve buldular. Sl-
+dia~ biryada Oynu-

kon koy hni~. Bu koy ~lmal kutbilniin 
600 kilometre mesafesindedlr. 

lgri 
istanbulda 

$lrketi Hayrlye 
binas1 ile Pizde 
m~hur Qann 
Piz kulesinden 
b~ka Gallede 
de, Kaerfill ~a,.. 

tosunun kulesl 
igridir. 

Y eryiiziiniin ya§t 
Kiiremizin y~1 bir mllyar yedl yi1z 

ylrmi be~ milyon sene Ile, bir mllyar 
sekiz yiiz yirml milyon sene arasmda 
tehaliif ediyor. 

Kiirenin y~m1 bulmak i~ln kaya
larm y~rn1 buldular. Kayalann ya
~m1 da, ihtiva ettiklerl radyoaktlviteli 
maddelerle buluyorlar. Bunun adl 
oroloji radyoaktivdir. ............................................... 

BiLMECE 
lalma----
~a1Dmll: -----

Tarih - 17 Temmuz 1937 

3 harfli c:~t1 U.Stibnilm sonuna 2 
harru c:hayA. veya sanat:.1 koyunUI 
kan borusu olsun .. 

Bilmecemizl do~ru halledenlerden 
birinciye: Bir mayo, ikinciye denis to
pu, ilcftnciiye: Siimer klzt, aynca 200 
kariimize muhtellf hediyeler verlle
cektlr. 

17 Temmuz 1937 

Bir iiin l\lill Ue arkada~1 Puhl yatmaga karar verdller. Puhl: «l\Iall, Nijer nehfl. 
nin obiir ktytsma bak, ipek agacm1n soluna ... n dedl. l\lali bakh, ,a~ta. Bu nedir! • 89.• 
na ziirafa derler - su i~erken on bacaklarma a~1p boynunu uzahyor. 

. 
- Tuhaf hayvan, amma biraz sonra olecek - Neden? - Arkas1nda bir n~lan YU., 

aslan onu par~ahyacak - Ben onu kurtartrLm - Deniz aygm l\lali suya ahtda.. 

Aalan da s1~rada. 11ii.rafan1n boynuna yap1~h. Hayvancafu ba;lnd1 tepinmcte TO u• 
1.anm Dlhayet karntna TUfdU, aslan oteJe J'UVarlandl-

lite bu Strada dcniz aygm l\lali aslamn oniine dikildi.. Asian bu sefer l.\Ialinln san&• 
tma ahld1M. Mill ba~in1 oyle bir sallad1 kl, aslan tutunamadt, :ene ycre yuvarland.& 
Ye yavarlana yuvarlana nehre dii~tii. 

Aalamn a1at1 kt.r~a. Tiizdii .,.. topalh,arak obiir lay1ya (!tktp w:akla~ti. Ziirafa 
boyuaau1t UUUt. 1'Uli71 opti. Pihi aj'aca ~lkm.~, De!;eli ne~eU oliiyordu. 
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[BORSA I 
.,. Temmu;i; 1931 

(AK~Ai\I KAPASI~ FiATLERt) 

ESRA!\! Te TAHViLAT 

AK§AM 

Hugi.in ve yann: Herkesin ko§acagi yer: 
Sar1yer iskelesi yarunda yeni in§a edilen 

CANLI BALIK 
Lokanta ve blrahaneslndedlr 

Sahife 13 

- Bu ak~amdan itibaren ., 

TAKSiM 
Belediye Bahcesinde 

• 
1st1krazi dahlli 94 l Tiirkiyc Cum- 87 

Modern tesisati ve Milli Kosti.imlerini Giymi~ 8 Macar Artisinden 
mlirekkep fevkalade orkestras1, sayesinde §ehrimizin en eglencell ve ne
zih bir yuvas1 halini alm1§br. 

TUrkiyede 
tan1nm1$ 1933 istlkraz1 95 hurlyet Mcrkez 

Unlturk 1 15,20 Bankasi 
JI II 14.35 Anadolu His. 24,30 
> III 14,40 Tclefon 7 

Miimessll I 38,60 Terkos 8,50 

• II 40,30 Qimento 13,10 

• m :ittlhad de~lr- 10,4') 
lt Bankasi 9,lJO menlerl 

• hamlllne 9,80 ~t detlr- 0,80 

• Miies.<ils 77 menlert 

Para C~ek fiatlerl) 

Paris 20,60 Sofyn 63,79,!>8 
Londra 627 Prag 22,72,75 

Nev York 79,05 Berlin 1,96,83 

Milano 15,04,75 Madrid 13,71,60 

Atlnn 87,16,10 Bel grad 34,45 
Zlotl 4,19,33 

Cenevrc 3,45 Pen go 3,98,75 
Briiksel 4,70,30 Biikrel} 107,17,70 
Amstcrdnm 1,43,70 Moskovo. 24,11,50 

ISTANBUL 
TICARET vc ZAHIRE BORSASI 

16 7/937 
-

FIA'J.'LAlt 
CINSI Al}a~1 Yukan 

Bu!;day sert 5 27 --
Arpa vUValll 4 15 4 18 
Arpa dokme 4 10 - -
Bakla 4 15 --
Qavdar 4 13 --
Mlslr san 4 25 --
Yulaf 4 5 --
Kuljycml 9 17! --
Ceviz kobuklu 10 - --
Tiftlk ma! 122 - 128 -
Yapak Anndol 55- 56-
Ynpak Trakya 65 - --

GELEN 

Bu(;day 555 Ton 
Arp a 67 JI 

Kcpek 99 JI 

Bulgur 15 • 
Un 37 ]) 

Ynpak 35 ]) 

Tiftlk 21 • Bakln 24 JI 

z yu~. 36 ]) 

·vr· ir 15 • I GiDEN - -
Razmol 300 Ton 
Yapak 5 JI 
ic; !md1k 2 :t 
Afyon 1/4 l> 

DI~ FiATLAR 
Bug-day: Llverpul 6.28 K. 
Bugday: i;;lkngo 5,78 :t 
Bugctay: Vlnipek 6.91 :t 
Arpa : Anvers 5,10 II 

Mis1r: Londra 3 ,77 JI 

Keten T.: Londra 8,17 II 

Fmd1k G.: Hamburg 94,48 > 
_ "'1no1k L.: Hamburg 94,48 :t 

Beyo~lu Hnlkevlnden: 1 - Yiiksek, Ilse 
ve orta mckleb talebelerlnden ikmale ka
~anJar lc;in Evimlzde Fransizca, Almanca, 
Inglllzce kurs!an ac;1lm1§tll". 2 - Bu aym 
Yinnl altlsmdan ltlbnren derslere ba§la
nacaktlr. Arzu edenlerln milracaat ede
rek kaydolunmalanni rtca eyleriz. 

Tiirkiye San'nt mektepleri mezunlar 
eeniiyeti ba kanh!?mdai\ : 

Istanbul San'at okulundn.n bu sene me
zun olan gene; san'atkarlarm §crcflerlne 
cemlyetimlz tnrafmdan temnmzun 17 incl 
cumartesi giimi saat 17 de nynl mektep
tc Cam altmda blr ~ay ziyafeti verllecck
tlr. Tiirkiyedc mevcut biitiin klz vc erke!t 
San'at okullarmdan mezun olanlarln sa
nay1 muallimlerinin de te§rlfleri istlrham 
olunur. 

Yoksul ~acuklara teberrii 
Cocuk Eslrgemc Kurumundan: Kad1ko

Yiinde oturan Bayan Nevber tarnfmdan 
Yoksul ~ocuklar nnmma kurumumuz!\ 
(250) 11.~ tcberrU edilml§tlr. Bayan Nev
bcrin gosterdigl bu yiiksek §efkatc ve in-
saniyct escrine knr§I kurumumuz namma 
derin §iikrnnlanmiz1 nlenen beyan ederlz. 

Dr. cf.AHAi CELAL -
... m1r hastahklan ve d 
kekeleme tcdavisi 

her iin ii~tcn sonra 
Cataloklu, fiaik F1rkas1 kar1151, Zorlu 

aparhman No. 2 TcJ. 20785 

Sat1l1k ve kiral1k 
Modern yal1 
Miicedded ve modern on iki 

odah iki kath birinci katta bet 
ikinci ka~ .. 1.~ ?'edi od!IJ ~i v~ 
d1t1 boyah telefon, elektrik, 
havagazi, terkos, alaturka ha· . " .. 
Illa.nu, bah~esi, r1httm1 mevcut 
Bogazin en nezih bir aahili 
olan Vanikoyde iskele yak1· 

I 
ninda (76) numarah kuleli 
Yah hem kirahk hem satihktir. 

tr Mezkur yahya miiracaat. 

= 

Kalabahga maruz kalmamak i~in yerlerin evvelden temin edilmesi 
rica olunur. 

TURK HAYA KURUMU 
BUYUK PIYANGOSU 

4 ca Ke§ld8 11 Atustos 937 dedlr 

Buyak ikramiye 50.000 lirad1r. 
Bundan ba§ka: 15,000, 12, 000, 10,000 llrahk 

ikramlyelerle ( 20.000 ve 10.000) llrahk 
lki adet mOkafat vard1r. 

DiKKAT: Bilet alan herkes 7/ Agustos/937 gilnu ak~amma kadar bile
Uni degi~brmi~ bulunmalldir. 

Bu tarihtcn sonra bilct lizerindeki hakk1 snk1t olur ... 

MOJDE! M0JDE! 

KUCUK CiFTLiK PARKI 
A~1lm1~b!· 

Her ak9am DAROTTALIMI MUSIKI tarafmdan Halk Tilrki.isli ve 
§ark1lan ~almmakta oldugunu teb§ir ederiz. 

Yann ak§am ilavc olarak: FESTiVAL EGLENCELERiNE i9tirak ede
cck sanatkarlat tarafmdan K.ARADENiZ HAVALARI oynanacaktir. 

. Rak1 Bira Me9rubat 
F1yatlanm1za dikkat: 

75 20 25 k 
uru9. 

, Her ak~am 
Memleketin en yuksek sanatkarlarile birlikte 

SAFiYE 
Taksim BELEDIYE BAHCESINDE 

TL. 43703 Masalarmn:m evvclden tedariki rica olunur. 

,,___ Motorbot aran1yor 

I 
20 ila 30 ki§i nakline clveri9li mlislamel ve iyi bak1lm19 bir motor

bot ~atm almacaktrr. 
Bu evsaftn satillk motOr sahiplcrinin Galata 'da Voyvoda cadde-

1 ~ ..... ruln•dlclClnl1al 1l·HllalnlAlllilNlulr1
1
· . r.ir.m

1
a
1
s
1
1nlalmlltilrlacl a•altllalrl1. ............ .. 

KENAN 
Bas1mevi ve Kli~e Fabrikas1 

Sahip ve miidiirii : Kenan Din~man 

Son sistem makinelerle miicehhez kli~e 
atolyesi - En miikemmel tab1 makine

leri ve miicellidhane tak1mlar1 

AlelOmum kli§e ve tab1 l§lerinde en titiz mO§terilerl 
bile memnun b1rakacak vaziyette blr mOessesedir. 

Mecmua, Brosur, Kitap, Defter, Nefis renkli 
bask1 islerini en ehven f iatle deruhte eder. 

Babiali civarinJa Narlibahfe 1okag1nda No. 15 Telefon: 20113 

Istanbul Asliye Birinci Tlcaret Mahke
meslnden: 

Apostol Evangelidis tarafmdan Rlfat ih
san iflfls ldare flzalarile Fonberg ve Ga
latada Minerva hanmda Rifat ihsan ve 
fiireUs1 §lrketi §iirekasmdan BOdos Mer
kur o~lu aleyhine 935/ 600 dosya numara-
~ac;llan alacak davasmda miiddelaleyh
lerden oturdu~ yer belli ol:rruyan BOdos 
Merkur otlu ilft.nen yaptlan teblitata rat
men mahkemeye gelmedltl.uden hak.lan-
da g1yap karar1 verilerek karamame mah
kemc dlvanhanesine as1~ttr. BOdos 
Merkur otlu muhakeme l~ln tayin edllen 
29/ 9/ 937 ~arpmba saat 14 de mahkeme
ye gelmedili veya vekil gondermedlti tak
dirde muhakemeye giyabmda devam edi-

Dr. AHMED ASIM ONUR 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

Y atak ilcretleri 2 liradan itiha· 
ren. 

3 iincil 11mfda amcliyat ilcreti 
ahnmaz. 

Doium ve kadm amelbratlarile 
hbk, apandi1it, buur ve diier 
ameliyeler i~in ~ok ehven hUW9t 
fiatler. Ortakoy Tramvay yolu Mu· 

ZOZO DALMAS 
ve arkada§I G E R T I 
D 0 L L A Y I S i le be
raber her gece ala-

franga k1smmda 
dinliyeceksi niz. 

Varyete, zengin 
program 

Harbiye 

BELVO BAHCESi 
ALATURKA KISMI 

M1s1rdan beklenilen film ydd1z1 

Tahiyye Muhammet 
Pck yakmda seanslarma ba~layacakbr. 

.ttEDViN 

KANZ UK 
SAC EKSiRi 

KOMO JEN 
Sa~Iarm koklerini kuvvetlendirir. 
Dokillmcsini keser. Kepekleri ta· 
mamcn gidcrir ve buyiime kabili· 
yetini artlrarak sa~lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Latif, kullam~1 
kolay bir sa~ eksiridir. 

INGILlZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOGLU • tsTANBUL 

Denizcilere ilin 
Tahlisiye Umum MUdUrlUgUnden= 

Rumeli Fenerindeki Radyofar tesisatirmzm makine k1smmda husule ge
Ien anzamn islah ve tamlrine kadar Radyof arm ~ll~m1yacagi ilan olu-
nur. (4261) 

I inhisarlar U. Miidiirliijiinden : 
I - 50000 - 114000 kilo Siklop 

1500 
2100 

» 
)) 

Pazarhkla satm almacaktir. 

Cemberi . 
Qember Raptiyes! 

» Kavalyesl 

ll - Pazarl.Ik 26/Vll/ 937 tarihine rastlayan Pazartesi gi.ini.i saat 16 da 
Kabata~ta levaztm ve mtibayaat §Ubesindeki allm komisyonunda yap1lacaktll'. 

Ill - ~artnameler parasiz olarak herglin s0zii ~en ~ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte 7o 7,5 glivenme 

paralariyle birllkte adl ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (4040) 
allim Naci cad. I 11 • 11 S 

Telefon. 42221 •••II I""'•--lecetl llfm olunur. M. 1167 
Ulviye Ersin Bi~ki Biki1 Y urdu 

Dr. FETH i .... 
LABORATUVARI 
Cerrahpa~a hastanesi 
•• bakteriyologu 

Kan, idrar, balgam, mevadi gai· 
ta tahlUleri ve (tDRAR VASIT A· 
SILE GEBELl~IN ILK GONLERfN. 
DE KA Tl T~HtSt) yapzlzr. 
Beyoglu : Takaime giderken Mc,elik 
aokai1 Ferah cparhmam Tel. 40534 

En son metot ve kolay usullerile bl~ki, dik~ 10 ayda mi.ikemmel ogre
tilir. Kliltiir DirektOrliiglince miisaddak diploma verilir. Mezunlar Yurt 
vc Atolye a~abilirler. ~erait ehvendir, kayit muamelcsi ba9lam19hr. Adres: 
Tepeb~1 Bay Murat Ap. No. 2 

DU~kUnlerevi MUdUrlUgUnden = 

Dli§ktinlerevi i<;in 30 ila 35 lira aybkll siitninelere ihtiya~ vard.Ir. Pazar-
dan maada her glin Dii§klinlerevine mliracaat olunmas1. (4178) 

Heybeliada Deniz Lisesi Miidiirliigiinden: 
1 - Kayit i~l 7 Agustos ye miisabaka da 9 Agustosa uzahlm1§br. 
2 - Orta okuldan ~1kanlarm Heybeliadada Deniz llscsine mliracaatlari. 

,(3864) 
,• 
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Y ozgat iskan direktorliigiinden: 
Yozgat merkezinde 101 numarall §ehir tipi plamna gore yap1lacak 53 

kagir ve Sorgun kazasmda 103 numnrall tipe gore yap1Iacak 36 ve 106 tipe 
gore yaptlacak 62 ~ift ve 2890 sayill arttmna ve eksiltme kanununa tcvfi
kan 1/7 /937 glinilnden itlbarcn 20 gi.in milddetle ~ag1daki §artlar dairesinde 
ve 20/7/937 salt gilnil saat 16 da ihale edilmek ilzere eksiltmeye konulmu§tur. 

1 - Bu in§aat icin lilzumu olan kereste ile ta~, tugla ve sair bilcilmle 
malzemesi ve i§~ilikleri mi.iteahhide ait olacak vc anahtar teslimi suretile !ha
le edilecektir. 

2 - i§bu in~aat ihale giinu kapall zarfla toptan milteahhide ihale edile
cegi gibl perakende suretile ve aleni eksiltme ile de her koy ayn ayn ihale 
edilecektir, 

3 - Talipler ke~ifnamede yaz1ll miktar ilzerlnden % 7,5 muvakkat temi
nat verecektir. 

4 - Tallplcr tarafmdan ehliyeti fenniye vesikas1 veya bu ~atl yapabi
lecegine dalr keza Nafla dircktOrliigilnden almacak vesika ve sair evraknu 
tcklif mektubu ve temlnatiyle birlikte komisyona tevdie mecburdur. 

5 - Yap1Iacak evlerin tarz1 in~asma alt fenni ve husust §artnamelerl, 
ke§ifnameyi, plaruari gormek isteyenlerin bulunduklari mahaller iskan direk
tOrhiklerine ve eksiltmeye i~tirak edeceklerin de mukarrer giin ve saatte Yoz
gat iskan DirektOrlilgimde mi.ite~ekkll eksiltme komisyonuna miiracaatlan 
ilan olunur. c:3919 > 

Yozgad iskan d·rektorliigiinden: 
Yozgat vilayetinin Maden kazasma bagl1 Bebek ve Karayakup koylerinde 

103 tipte 11 rer tck ve 105 tipte sekizcr ~lft ve Terzili koyiinde 103 tipte 13 t-Ok: 
ve 105 tipte 14 ~ift kerpi~ ve Bogazlayan kaza.si merkezinde tip 101 den §ehir 
plaruna gore 24 tek ve 106 lpten 36 c;ift kerpic; ve Hamam ve Kadlh koylerin
de 103 tipten 14 der tek ve tip 105 den 7 §er cift ve 2890 saylh artt:irma ve 
cksiltmc kanununa tcvfikan 20 gi.in milddetle a~{Pd.aki §artlar dairesinde 
22 7 / 937 Per§embe gfulil saat 16 da ihale edilmek i.izere kapah zarfla eksilt
meye konulmu~tur. 

l - Bu in§aat icin liizumu olan kerestc mahalli iskan memurluklannca 
verilecek ta~ ve tugla ve sair bilciimle malzemesi ve i~~ilikleri miiteahhide aid 
olmak ilz~re anahtar tesliml suretiyle ihale edilecektir. , 

2 - In~t ihale giini.i kapall zarfla toptan veya her kaza ve koy ayn ayn 
ihale edilebilecektir. 

3 - Tallpler ke~ifnamede yazill miktar iizerinden % 7 ,5 muvakkat teml
nat vcrecektlr. 

4 - Talipler Naf1adan ehliyeti fenniye ''esikas1 veya bu in§aati yapabile
cegine dair keza Naf1a direktOrUigi.inden alacaklan vesika ve sair evrak, teklit 
mektubu ve teminati ihale giinil komisyona tcvdl edeceklerdir. 

5 - Yap1lacak evlerin tarzi in§asma aid hususi ve fennl §artname. ke§it 
ve plantan daha evvel gormek isteyenlerin bulunduklan mahaller iskAn 
DlrektOrliiklerine ve eksiltmeye i§tlrak edeceklerinde !hale giinu Yozgat tskA.n 
Dalresinde milte§ekkil eksiltme komisyonuna milracaatlan ilfln olunur. a3920i> 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi 
Miidiirlii~iinden : 

1 - Mektep lise ve Yilksek olmak iizere alt1 yilhktlr. Yatih ve parasizdlr. 
Gayesi tiiccar gemilerine kaptan ve makin1st yeti§tlrmektlr. 

Mcktebe girdiktcn sonra yiyim, giyim ve saire mektep tnrafmdan temln 
edillr. 

2 - Mektebin yalruz lise birinci simfma talebe allilll'. Bunlann orta mek
tebi bitirmi§ ve ya§lan on be§den kii~iik ve on dokuzdan biiyiik olmamalar1 
prtt1r. 

3 - Yazilma i§i i"in Pazartesi, ~ar§arnba, Cuma gilnleri mektebe miira-
caat edilmclidir. 

rlni 

4 - isteklilerin mektep mi.idiiriyetine kar§1 yazacaklan istidanamelerine: 
A - Hilviyet ci.izdanlanru 
B - A~t Kagitlanru 
C - Mektep diploma as11 veya tasdikli suretlerini veyahut tasdiknamele-

D - Polis!;e musaddak iyi hal kAgitiarw 
E - Velllerinin izahll adres ve tatbik imzalar1ru 
F - 6X9 eb'admda alb adet kartonsuz fotograflanm. raptetmeleri I!

zimdlr. 
5 -- Yazilma i§i 31/ Agustos/937 Sall giinilne kadardlr. isteklller 

muayenesi S1hhiye i!;in o giin saat sekizde bizzat mektepte bulunmalldlrlar. 
6 - Fazla tafsilat almak isteyenlere aynca matbu bilgiden gonderillr. 

Muhaberatta posta pulu irsall lAzlmdlr. (3619) 

istanbul Naf1a MUdUrlUQUnden: 
26/7 /937 pazartesi gilnu saat 15 de istanbUl Nafla Mildi.irliigiince Yiiksek 

Deniz Ticaret mckteblnde yapilacak (5633,35) lira bedelli yiizme havuzu in
§atl.tl ve (1885,16) lira bedelll nhtun tamiratt ve (5114,98) lira bedelli Kayikha
ne ve mektep tamirat1 i~leri ayn ayn a~llt eksiltmeye konulm~tur. 

Mukavelc, ekslltme, Bayindlr11k ~leri Genel, hususl ve fennt §artnameleri 
proje, ke~if hulasasile buna mflteferrl diger evrak dairesinde gorillecektir. 

A - Ytizme havuzu ~tl muvakkat temlnat1 (423) Liradlr. 
B - Rihtim tamirati muvakkat teminatl (142) » 
C - Kayikhane tamirab muvakkat teminat1 (384) » 
tsteklilerin en az (5000) llrahk bu i~lere benzer i§ yapt1klanna dair gijste-

recekleri vesaik iizerine Nafia Miidiirliigiinden alacaklar1 Milteahhitlik ve Ti-
caret OdaSI vesikalarlle mezkiir miidilrlilge zamanmda gelmeleri. (3971) 

Yllksek Deniz Ticaret Mektebi MUdUrlUQUnden : 
Qogu Az1 Muhammen c;ogu Muvakkat 
Kilo Kilo fiyat1 tu tan temlnatl 

Kunu;i S. Lira Kr. Lira Kr. 
Ekmek 17000 15000 10 75 1827 137 06 

Mektebhnizin mayis 938 nihayetlne kadar ihtiyac1 olan r;ogu ve azi mllt
tarlan ve muhammen flyat1 yukanda y9.Zlll ekmegm 2/8/937 tarihine rastll
yan P~rtesi giinu saat 14 de aclk eksiltme Ile ihalesi yaptlacaktir. 

Tallplerin ~rtnameyl gormek i.izere mektep muhasebeslne ve 2490 sayllJ. 
kanu~~ 2 ve 3 i.incti maddelerlndeki §artlan haiz olmalari IAztmgelen eks:Ut;.. 
meye l§tirak edeceklertn de muvakkat temlnatlaruu istanbul Yiiksek Mektep
ler muhasebeciligt veznesine yatirdlklanm gosterlr makbuzlarile veya banka 
mektuplarile mektepte mUte~ekkll komisyonu mahsusuna bell! giln ve saatte 
miiracaaUeri. «4233» 

istanbul Naf•a MUdUrlUgUnden: 
19/7/937 Pazartesi gilnil saat 15 de istanbulda Nafia Miidilrlilgiinde 

(3539) lira ke.~if bedelli Dcvlet Basun evi cllt atOlyesi binas1 tadiH\.t1 a!.jtk 
ekslltmeye konulm~tur. . 

Mukavele, Eksiltnie Baymd1rhk l§leri genel, hususi ve fenni §artnamelerl, 
proje, ke§if hulasasile buna mu.teferri diger evrak dalresinde gorulecckttr. 

Muvakkat teminat (266) hradlr. 
isteklllerin en az (3000) lirahk bu i§ benzer i§ yapt1gma dair gosterece~ 

vesfka uzerinc Nafia Mudurliigunden al~ oldugu miltcahhitllk ve Ticaret 

HOSE VIN CAHiO 

Fikir H re etleri 
195 ci say1s1 ~1kh 
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i(liNDEKiLER : 

Demokrasi blr fiklr olmadan evvel 
blt: hlsdlr (Francesco Nitti) - Tarlh
de terakkl i'lkrl (Henri see) - M~
rutlyet hatm1lar1 (Hiiscyln Cahid 
Yal1tm> - Rusyn doni.i~ii (Andre 
Olde) - Gestapo (A1manyada Devle
tln glzli slyasoW (Grete Stoeffel) -
Slyasl mezhebler tarihinde miihim sl
malar: John Locke CG. Mosca) -
Matbuat hnyat1: ihtiynr Dost ( Halld 
Zlya U§akllgil) - Filozono.r Hayat ve 
Mezheblerl (Will Durant) - Tlmurun 
saraymda blr isp::myol sefiri {Cla
vijo) - Kitnb1o.r arasinda (Kilc;iik 
notlnr) - Lchde ve aleyhde - Vecl
zeler. 

Fiycti 20 kuru~ 

i\liiracaat ycri: 

istanbul: Ankara caddesl, No. 100 -
Matoauc1llk ve Gazeteclllk Bilrosu 
sahlbi Ulvi Olga~. 

Istanbul Levaz1m 
amit ligi ilanlar1. I 

Davutpa§a Askeri fmm i~fn 180 bin 
kilo odun 27/7/ 937 sah gi.ini.i saat 14 
de Tophanede Satmalma komisyonun
da a~1k eksiltme ile ahnacaktrr. Tah
min bedeli 2250 liradlr ilk teminat1 168 
lira 75 kuru§tur. ~a1tnamesi komis
yonda goriilebilir. isteklilerin 2490 sa
yill kanunun 2 ve 3 iincu maddelerin
de yazill bclgelerle beraber belll sas.t
te komsiyona gelmeleri (34) (4091) 

* Tophane Askeri fmru tcin 500 bin 
kilo odun 27/7/937 sal1 giinu saat 15 
de Tophanede satinalma komlsyonun
da kapall zarfla almacakt1r Tahmin 
bedell 6250 lirad1r. t1k teminat1 468 li
ra 75 kuru§tur. ~artnamesi komisyon
da goriilebllir. tsteklilerin 2490 sayill 
kanunun 2 ve 3 ilncil maddelerlnde ya
ztl1 belgelerle beraber teklit mektup
lanm ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vcrmcleli. (35) ( 4092) 

* Maltepe iskelesinden piyade ab~ 

okuluna mahiye sevk edilecek 40 ton 
kadar erzak nakliyesinin ac1k eksilt
mesi 19/Temmuz/ 937 pazartesi giinu 
saat 15 de Tophanede satmalma ko
misyonunda yap1lacaktir. Tahmin be
deli 792 liradlr. ilk temlnatI 60 lira
dlr. ~artnamesi komisyonda goriile
billr. !steklilerin belli saattc komisyo
na gelmeleri. (22) (3887) 

* 3 kor ihtiyac1 icin 20 ilA 25 biiyiik 
kazan 30 ilft. 35 kilc;iik kazan 610,630 
bakir karavana, 300 ilft. 320 balar ka
pakh b~ 19 Temmuz 937 Pazartesi 
gilnil saat 15,30 da Tophancde Satm
alma Komisyonunda pazarllkla all
nacaktir. Tahmin bedeli 5000 liradlr. 
Dk teminatl 375 liradlr. ~artname ve 
nilmuneleri Komisyonda. gorillebilir. 
1steklilerin belli saatte Komisyona gel
meleri. (41) (4203) 

* Ordu i~ 250 adet ~adir direk ve 
tokm$ 20/7 /937 sal1 gi.inU. saat 
14,30 da Tophanede Levazllll Mlirligt 
satmalma komisyonunda pazarhkla 
satm almacaktir. Muhammen bedell 
400 lira olup ilk teminat 30 Iirachr. 
~artname ve ni.imunesi komisyonda 
gorillebillr. isteklilerin kanunt vesi
kalarile belli saatte komtsyonda bu
lunmalan. c43t c4293> 

--------------------------~ I Istanbul komutanhkt 
ilanlan 

Kuleli Askeri lise.sinin su tesisat1 
a~1k eksiltme ile yaptmlacaktir. i:hale
si 28/Ternmuz/937 ~ar§amba giinii sa
at 15 de yap11acaktir. Muhammen ke
§l! bedell 4135 lira 48 kuru§tur. eart
namesl her giln komisyonda. gorillebi
lir. tsteklilerlnin 310 lira ilk temlnat 
makbuz veya mektuplarile beraber !ha
le giinii vakti muayyeninde Fmdlklida 
komutanltk satmalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 4008) 

Istanbul dordilncil icrn memurlu~dan: 
36/3354 
BJr bori;t.an dolayi mahcuz olup p::i.raya 

c;evrllmeslno karn~ verilen Unlkum mat
kall §aplm iltft mnklnesi ve blr 1Bt1m ka
zruu blr kilciik masa 3 koltuk ve §apka ka
llb1 ve teferriiat1 22/7/937 pcr11embc gilnii 
sn.at 10 da Sirkeclde Alalemclyan ham 
onilnde s::i.tililcnktll'. Tnkdlr olunnn kly
metin % 75 inl bulma~ takdlrde satl§ 
3017/937 cuma gilnu san.t 10 a b1rnklla
caktir. Tallp olanlarm mahalllnde buluno.
cak mcmura. mtlracaatlan 1Hl.n olunur. 

1 

.. 
~USUSI ~ARTLAQIMIZ ~AlrCKINOA 
G1~£LEJ21MiZD~N MALUMAT ALINI Z 

ISTANBUL- KAl2AKOY PALAS - ALALtMCi ~AN 

M. M. Vekaletinden: 
Asker~ Mekteplere talebe altnacakt1r. 

1 - 937 - 938 ders yill lcin Kuleli, Maltepe, Bursa Liseleriyle Konya ve 
Erzincan Askerl Orta okullarm biltiln Sllllflanna, Km.kkaledekl Sanat l.ise
slnin blrinci 9 sm1fma, Ankara ve Kanya gedikli erba§ hazirlama mekte~ 
lerlnin hazrrlama ve orta klsimlann ilk simflanna talebe almacakt1r. 

2 - Kaydiikabul §artlari ge~en senenin aym olup biltiin askerlik §Ube
lerinde ve Askerl mekteplerde vard1r. 

3- Kaydilkabul mi.iddetl biltiln mekteplcrde 1 Temmuzda ba§lar ve 10 
Agustosta biter. Yalniz Ankara Gecllkli mektebinin kaydiikabul milddetl 
30/Eylill/937 ye kadar devam eder, 

4 - Askeri mekteplere girmek isteyenlerden Ankarada bulunanlar Ce
becideki Gedikli Erba§ haz1rlama mektebine ve Askeri meketplerin bulun· 
duklan yerlerde oturanlar dogruca mekteplere ve ba§ka yerlerde oturanlar 
da bulunduklan rnahalUn Askerlik ~ubelerine milraoaat etmelidirler. 

5 - Kabul §artlanm t8.§1yan istekliler evrakm1 tamamlattmp Askerlik 
eyubelerl vasitasile ve noksansIZ bir halde girmek istedigi mektebe gondcrmeU 
ve mektep tarafmdan se~me imtiham icin cagmlmad1kga hi~ bir istekli bey
hude yere mektebe gltmemelidir. 

6 - Se~me imtiham icin ~agrilan isteklilerin mektebe kadar gitmek ve 
bu imtiharu kazanamayinca geri donmek icin yapacaklari masrafiar tama
men kendimrlne aittir. 

7 - Se~me imtihanmda kazananlar kadronun mtisaadesl nisbetinde 
mekteplere namzet olarak almirlar. Ve bunlardan talimata uygun olarak kai'I 
kabullerl yap1lmayanlar hi~ blr hak iddla edemezler. 

8 - ipka veya ikmal vaziyctinde kalan okurlarla bir sene tahsil fasilasl 
olanlar ve mektebe girmek icin niifus kaga.dmda ya§llll tashih ettirenlet 
Askerl mekteplere almamazlar. 

9 - Gedikli Erba.§ Haztrlama mekteplerine i.i~ ve ~ sm1fll koy ilk mek
tep mezunian almir. Ve bu koy !;OCuklarmdan iki sene tahsil fasllas1 olanlar-
da mekteplere kabul eclillr. (3835) 

Kad1koy Vak1flar Direktorliigu llanlan 

~ ~ * Cinsl Kilo Kilo fiyat1 
Kurll§ 

trt tuz 500 4,50 
Toz §Cker 200 26 
Sabun (Perniye yagmdan)' 70 23 
Plrin~ pilft.vllk (Tosya plrinci) 300 19 

>> <;orballk (Mersin) 300 14 
Sadeyag (ikinci erimi§ Kars) too 62 
Zeytinyag1 (Blrinci yemcklik) 100 · 60 
Yukanda cins ve miktan gosterllen erzak a~ eksiltmeye konulmu§tur. 

tsteklilerin % 7,5 teminatile beraber 23/7/937 tarihinde saat 15 §e kadar Ka
dlkoy Vaklflar Mildiirliigiine milracaatlar1. (3960) 

Y ozgad vilayeti iskan direktorliigiinden: 
Yozgadm saraykoyilnde 103 numarall koy tipi plfuuna gore yap1lacak 18 

tek ve 105 No. tipe gore 15 c;ift ve sa!;(ll saatli koylerinde 103 tipe gore 12 tek ve 
105 tipe gore 30 ~ift ve Kii~i.ik incirlldeki 103 tipe gore 13 tek ve 105 tipe gore 
15 ~ift ev ve Karab1yik koyiinde 103 tipe gore 14 tek ve 105 tipe gore 10 ~· 
ev kl ceman 57 tek ve 70 ~ift olmak iizere 197 kerpi~ ev 2890 sayll1 arttirma. 
ekslltme kanununa tevfikan her koy ayn ayn ihale edilmek §artile ve kapaU 
zarf usullyle eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - Bu in~aat i~in liizumu olan kereste iskfm direktorlilgilnce verilece1' 
ve diger ~. kerpi~ ve bilfunum malzeme ile i§~ilik muteahhlde alt olacak vt 
bu suretle in§aa.t anahtar teslimi §Rrtiyle yaptlacaktir. . 

2 - Tallpler ke§ifnamedeki klymetlere nazaran % 7,5 nisbetinde muvak• 
kat teminat vermege mecburdur. 

3 - Talipler Naf1adan alman ehliyeti f enniye vesikas1 veya bu i~ yapab~· 
lece~e dair Naf1a direktorlilgunce verllecek vesika ve sa.lr evrakm1 tak.lif 
mektubu ve temlnatlyle birlikte ihale gilnilnde komisyona tevdi edecektir. 

Yapllacak evlerln tarz1 ~a ait fenni ve hususi §artnameleri p1Anla.I1 
ve salr evrakl gormek istiyenlerin bulunduklan mahaller iskful dlrektOrIUgil· 
ne ve eksiltmeye i§tlrak edeceklerin ihale giinil olan 21/7 /937 Qar§amba giinfl 
saat 16 da Yozgat iskan direktorliigande milte§ekkil eksiltme komisyonun& 
miiracaatlan ilAn olunur. <(3918» ---

nizci ere ilin 
T ahlisiye Um um Miidiirliigiinden : · 

Karadeniz Boo·azrmn on dart mil a~1gmda bulunan ziyall §amandirantn 
~an klsmmdaki ~zadan dolayi bir mtiddettenberi i§lemcmekte olan k:unpa
nasmm tamir eQllerek 7/7/937 tarihinden itibaren muntazaman ve maltun 
karakter ve~hile yine calI§maga ba§lad1g1 ilan olunur. (4187) 
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MIDE ve BARSAKLARI kolaybkla bofalbr. • N K I B A z I ve ondan miitevcllid Ba, a~nlanm defeder. Son dercce tcksif 
cdilmi~ bir tuz oJup MOMASfL MOST AH I . ZARLARDAN DAHA <;ABUK, DAHA KOLA Y ve DAHA 

KATi tcsir cdcr. Y cmcklcrden sonra abmrsa HAZIMSIZLICJ, MIDE EKSIL1K ve YANMALARINI giderir. MfDE ve BARSAKLARI 

ALI~TIRMAZ. AR"1zdaki kokuyu ve tats1zhA'1 defeder. M A Z 0 N lslm ve H 0 R 0 S markasma dikkat. 

Ekzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak i~in 

EKZAMiN 
kUllammz. Binlerce hastayi kurtarm.I§tll'. Eczanelerden isteyiniz. 

KUtahya Villlyetinden: 
l - Kiitahya Memleket hastanesi ic;in 1662 lira muhammen bedelli 89 

ka.Iem ild~ fie :590 lira muhammen bedelll 110 kalem lftboratuvar malzemesl 
~e U§ak hastanesi tern 439 lira mubammen bedelli 53 kalem llac; ve 119 lira 
l?luham.men bedelll 33 kalem A1At1 tibbiye ve s1tmaltlara verilmek ilzere slll
hat daireslne 600 lira muhammen bedelll 16,5 kilo kinin komprimeleri 3/ 8/ 
937 Sah gilnii saat 15 de ihale edilmek ilzere a~lk eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Umumunun muhammen bedell 3310 llradlr. 
8 - ~artname, il~ ve Alftt llstelerlnln blrer nilshalan tstanbul ve Anka

:ra Slhhat ve l!;timal Muavenet Miidtirliiklerine gonder~itlr. isteklilerin 
lllezk'O.r miidilrliiklere mtiracaat ederek bu llste ve §artnameleri gorebilirler. 

4 - !hale 8/8/937 sah giinil saat 15 de Kutahyada Hususi Muhasebe 
binasmdaki enciimen dairesinde toplanacak Daimi encilmen tarafmdan ya
Pllacakt1r. 

i:ateklllerin mezktlr giin ve santte muvakkat teminntlnrllc Kiltnhya Vl-
llyet Dailni Encilmenine miiracnatlar1 ilAn olunur. (4257) 

Bur1a lnhisarlar Batmiidiirliigiinden: 
inegol inhisarlar anbannda artar ve eksilir 530,000 kilo yaprak, t~tiin

ler 'denk hallnde tnegol ambarlanndan yi.iklenerek Bursadan ~udan) a1 a ;; 
0radan da vapurla 1stanbula sevkedilmek ftzere icabeden nakliyat 15/ 7/ 9 

\arnitnden Itibaren 15 gtin milddetle k:J.sa eksiltmeye konulmu§tur: 
lstekmer nakllyat §llltnamesini gormek 1izere her i~ giinii .1stanbulda 

lnhisarlar Umum Mildiirlilk 1malat _ stok §Ubesine, Bursada 1nh1sa.rlar Ba~ 
l?ltidUrUi.i;.;;_ In. ..ld tnhisarlar MiidUrlUgiine miiracaat edebil1rler. Bu 

e:.u.ue ve ego e 1 x... d istekliler 
llalatyatm ihalesi 3017; 937 cume. gilnii saat 15 de yal?.1 ~.ca~:~. a~ .. _ 
fO 7,15 muvakkat teminat ak~esi olan 517 lira ile Ba~mudurlugumuzde mute 

..r1tU Eomisyona miiracaatlan 1lful olunur. (4302) 

Deniz Levazim Sat1nalma Komisyonu ilanlar1 
1 - IKasimpa.§ada bulunan Aydm Reis gemisinin 2870 lira 50 k~n·~~dan 

lbaret clan tamlrati 21/Temmuz/937 tarihine rastlayan <;ar§amba gunu sa-
1\ 14 te pazarllkla ~pilmak ilzere miinakaSaya konulm~tur. . 

2 - Muvakkat teminati 215 lira 29 ~ olup §artnames1 paras1z ola-
bk tomtsyonda her iiln ahnabllir. . . . 

8 - !steklll · 2490 saylll kanunda yaZll.l vesikalarla birlikte ve belll 
_!Un ve aaatte x!~p~ada bulunan Komlsyona milracaatlan. (4263) 

- Harp Akademisi Komutanhg1ndan: 
ll'lldlzCia Harp Akademisinin parkmdakt aga~lara bakmak ve korumak i~in 

l)da aeksen lira ttcretll blr mUtehass1s almacaktlr. Orman okulunda imtihan 
lttnmek ttzerc tallp olanlann temmuz sonuna kadar Harp Akademisl Daire 
kthtilrltlgtine mtiracaat etmelerl. (8906) 

.. LI 

isfanbul A sliye mahke
mesi ikinci ticaret da
iresinden: 

Necatf Pehllvan tarafmdan Hallcte Btl
reyya pa§a mensucat fabrtkas1 muhase
be servislnde memur Safa Nafl a1eyh1ne 
(1300) bin fi~ yiiz llranm falz nvukatllk 
ticrett tazmlnat ve mahkeme masrafla.rlle 
blrlikte tahslllne mutedalr acllan dan
da miiddaaleyhe gonderllcn dava arzuhali 
sureti yedl ay evvel mezk\lt fabrlknyi terk 
etmek suretUe 1:1k1p gtttl~t anla§llmt~ ve 
gtttig-i yerle halen bulundu~ 1knmetgAh1 
mechul bulundu~ndan bah1.ale bllll. teb
li~ lade klhnm1§ oldu~undan arzuhal IU
rctlntn blr ny miiddetle 1lAnen tebll~e 
karar verilm~tir. Keyfiyet tebllA' maka
mma kalm olmak Uzere llAn olunur. (3400} 

KARYOLA ME$HERI 
.1937 aenesi ~elik. li.mcli lngiliz, Amerika n Yiyana aiatemi aomycleri ilc 
ion 1i1tem muhtelif 1ckil ve rcnklerdc karyolalar tqhir edilmittir. Boyalar 

1a~it vc fu111da kurutulmu~tur. Mallar uilam ·n aomyelcr 1ruri.iltilaiizdi.ir. 
Meiherimi cormen.W dlle rim Sabf mahalli fabrikada 

HALIL SEZER 
ICaryola ve Madent Efya Fabriku1 lstanbul, Sallmn SOiiit Demir Kap1 

Istanbul S1hhi MUesseseler Artt1rma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Heybellada Sanatoryomuna 1Azun olan 105 kalem ecza ve Slhhi malzeme 
a~lk eksiltmeye konulmu.&tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Slhhat ve t~timat Muavcnet Mildiirlilgu 
binasmda kurulu komisyonda 80/7/937 gilntl .saat 15 de yap1Jacaktlr. 

2 - Mubammen fiyat 1587 Ura 85 ~tur. 
Operator• Urolog 3 - Muvakkat garanti 119 lira 6 ku.nl§tur. 

r. Mehmed Al: I 4 - tsteklller vartname ve llslolerl her gUn komisyonda giirebilirler. 
5 - isteklller earl seneye aid ticaret odas1 vesikasile 2490 sayill kanunda 

f d ra r yollari ya.zW belgeier ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile 
tahklan mntehauieJ. Xoprnb bell gt1n ve saatte komisyona gelmelerL «4191» 

~Em~~n ba T~ • 1916 -~O~s~k-~--d~a-r~B-b-.l-g-e~T~a-p-u~-S-i_c_i_l_M~u-h_a_t_1_z_h_i_1_n_d_a~n~:~-

Dr. H 0 RH 0 RN i 
Eminonii Eczanesi yanmda hergun 

hastalanm kabul eder. 

YALNIZ 
BAKER magazalar1nda 
Her cins ve her renkte banyo 
kostiimlerinin en zengin ~itle
rini her yerden miisaid iperait ve 

her keseye elveri~li fiatlerle 
bulabilirsiniz. 

Scnelerdcnberi dencnmi1 en tesir
li ila~tir. Eczanelerde bulunur. 

lsmine dikkat 

ALGOPAN 

•' 

Maltye Hnzinesi adma tescili tstanbul defterdnrllgmca istenilen vc ynp1-
lan ara§tlnnada tapu siclllinde kayitll obnadlg1 anla§Ilan Haydarpa§ada 
Behi~ bey sokagmda yeni 2, 4, 6 ve 8 No. Iu ebniyeler «Eski Darilleytam §imdi 
Haydarpqa entaniye hastanesi ve mti§temllA.tt» lle yeni 10 vergi No. lu arazi
nin senetsiz tasarrufat h\lkiimlerine ve 1615 No. lu kanunun sureti tatbiki 
hakkmdaki nlzamnameye gore evvelft. mahallinde incelemesi ve ol!;iisii yap1-
larak maliye hazinesl ad.ma tesciline bqlanacagmdan bu gayrimenkullerde 
tasarru.f alftkas1 oldugunu lddia edenler varsa ellerlndeki resmi ve gayii res
mt vesikalar ile beraber 118.n tarihinden 27 Temmuz 937 tarihine kadar 
2864/274 muhabere ve 929/1867 dosya numaralarile 'Oski.idarda Dogancllarda 
tapu sicll muhaf121Igma ve tahkikat gtlnil olan 27 Temmuz 937 Sall gilnii 
mahallinde bulunacak tapu memuruna mtiracaatlerl ilan olunur. «4212» 

Motor teknesi veya kotra 
ARANIYOR 

,16 beygirlik konacak yeni yap1h bir deniz tenez
ziih tekneai veya kotra11na ihtiya~ vard1r. T aliplerin 
tekne fotografisile birlikte Baairet han 31 numaraya 
miiracaatlar1. 

Devlet ~iftligi Sab§ Komisyonundan: 
Lilleburgazda kA.in Ziraat Veka.letine aid olan LUlcburgaz istay??una 

blr kilometre mesafede giizel blr §Ose ile bagll bulunan Trakya Devlet Ornek 
ve Uretme ci!tliginde timarlan ~ok yerlnde yap1lm1§ ve bitirilmi§ dolii bol, 
aevkiyata dayamkh Klrkaga!; ve Uzunkoprilniin en se!;me tohumlarmdan 
ekili 150 dekar kavun, keza Trakyarun en maru! nevile1inden 50 dekar kar
puz mahsulil toptan sablacaktir. 1steklilerin bu mahsulleri yerinde gormek 
ve pey sfumek iizere §imdiden ~ittlikteki komisyona milracaatlan. ( 4253) 

Askeri' Matbaa DlrektorlUgUnden: 
Asked Matbaada mevcut olan ve kirk ton kadar tahmin edilen kmnt1 ve 

kenar ince kdgitiar a~lk artbnna usulile satilacakbr. Muzayede ve ihlesi 2/ 
A~tos/937 pazartesi giinii saat 15 de Asked Matbaada yap1lacaktir. Tah
mln bedeli beher tonu 10 llradtr. 11.k teminati 30 liradir. istek1ilerln teminat 
ak~elerlle blrllkte muayyen gtin ve .saatte Askert Matbaada bulunmalan ve 
gOrmek isteyenlerin her gi.in Asker! Matbaaya miiracaatlan. (42) (4294) 

Istanbul Belediyesi Turizm .Subesinden: 
Beled!yede mtiseccel terciimanlarm rozetleri 1 agustos 1937 tarihinden 

it1?>aren degi§ml~ bulunacak ve eskilerinin hftkmti kalnuyacaktir. Rozetleri
nl de~tirmemi§ olanlarm Acilen Turizm fi!ubesine mtiracaatlan laz1mdir. 

(B.) (4251) 

SATILIK KASE MAKINALARI 
Son .sistem eczac1 gO.llac1 imaline mahsus havag8.Zl ile i§ler milceddet 

8 bftyilk par~dan mtirekkep Alman fabrlkas1 mamuiatmdan biltiln tesi
satile i§ler bir vaziyette makinalar sat1llktir. Gormek ve goril§mek arzusun
da olanlar tnhriren BAStRET BANI 31 numaraya mtiracaat edebilirler. 

Istanbul VilEtyetinden: 
l - 1dare mecmuasmm A~stos 937 aymdan b~lamak ilzere on niis

basmm 1artnamesine gore basllill 19/Temmuz/ 937 tarihinden itibaren 21 
gUn mtlddetle ~lk miinakasaya konulmU§tur. 

2 - Mecmuu en ~ alt1 en !azla 15 forma olacaktir. Li.izumu halinde 
elt olarak 40 formaya kadar ayr1 kitap hallnde 11Avesi yap1lacaktir. Ek forma
Janmn bedelleri de mecmuu formalan g1b1 tediye edllecektir. 

8 - Beher nushasmm baskl adedi 3500 olacaktrr. 
4 - 1hale glinti 10 agustos 937 tarihine milsadif sall giinildi.ir. 
fi - Tallpler % 7,5 hesabiY.Je 146 lira 25 kuru§ teminat ak~esini Malsan

dl~ yatiracaklarchr. 
6 _ Tallpler ihale gilnii saat 10 da YiHiyet binasmdaki alim satim ko-

misyonuna ve oartnameyi ogrenmek 1~1n de hergiin Vilayet Daire Miidilrlii-
gune miiracaat etmelcri. (4282) 

Istanbul Giimriigii Bai Miidiirliiliinden : 
Kuruc~medeki Liman idaresinin antreposunda bulunan satt§ aml>a

nndakl ipekli, pamuklu, mensucat, manl!atura, cam ~ya, h1rdavat, aktariye, 
demlr ~a, makinalar, tuhafiye, kokular, kantariye eczai tibbiye ve emsali 
ve yenilecek C§YR 20/7 /937 giiniinden itibaren her giin saat 14 den 18 z.c kn
dar pazarllk ve arttirma suretile ve pe~ para ile satllacaktlr. tsteklilenn bu 
elv~li satl§lardan istifade etmek \izere mua~en giin ve saatte Kuru~t~
medeki arulan satI§ komisyonuna gelmeleri ve isteklllerin satIIa.cak e~yay1 
her gftn gorebilecekleri ve satl§ mudi.irliigu diger ambarlannda mevcut sa
tl§l illn edilecek olan e§yanm da bu ambarlarda satilacag1 ilan olunur . .(4107)} 
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Sahibi Necmeddin Sadak lJmumi n~riyat mUdilrii: ~limi Sedea AK~AM Matbaa.u 

17 Temmuz 1937 

Her yemekten sonra mutlaka giinde 3 
dafa dielerl niGin temizlemak liz1md1r 

CUnkU unutmay1n1z ki : 
Ba.lwnstzhktan ~fui.iyen ~lertn 

diftert, ba:demclk, klzanu.k, enfloen.za, 
ve hattA zatUrrieye yol ~t1klan, U
tihap yapan ~ etlerlle koklerlnde 
mide hfunmas1, apandisit, nevrest.enl, 
Sitma ve romatizma yapt1fl tennen 
anla~tln11~t1r. Temiz agiz, ve saglam 
di.Per umuml viicud sagbgmm en bl
rinci ~art1 olm~tur. Binaenaleyh dif
lerlnlzi her giin kabU old$ kadar 
f azla - Hl.akal 3 def a _ cRadyolin> d1f 
macunile f1r~a.llyara.k slhhat1n1zl gar 
rant! edebilirsinlz ve etmellstnfz. Bu 
suretle mikroplan imha eder~ dif" 
ler:lnizi korum~ olursunuz. 

BUtUn tehllkelere kar,1 s1hhatlnlzl korur 
Sabah, o~len ve ak§am gOnde 3 defa di§lerlnizl f1r9alay1mz 

I SEFA ·iN 
Bas VB dis aOnlan 

Ba$ agr1smdan ,ok 
1zt1rap celdyordum. 

"Sefalin. oliJ1k fan -
sonra ne rohaf1m I -.--..- .. 

Grip, yaz nezlesi, 
romatizma 

ve kad1nlar1n sanclla-
• 

r1n1 derhal ge~irir. 

SiZOE TECRUBE 
E 0 i Ni Z. 

1 lik ve 12 lik ambalaj
larin1 her eczaneden 

arayin1z. 

"ERKEKLER 

Giizelligim, asri zaman1n 
mucibizesile 0/o 50 nisbe· 
tinde artm1~br. 

Cildim hemen yan olmii{l blr hal
de idi. Buru~mu~. solmu~ ve ihtiyar
lam~t1. Maamafih karakterim heniiz 
gen!fti. Dans1 scviyordum, fakat hi<; 
kimse bcni dansa davet ctmiyordu. 
Bugilniln erkekleri, gen~ligl ariyor
lar. Nihayet bir clld miltehasslSl ile 
isti~are ettim. Dedi ki: Cildimin cBi
ocel 'i, cildi teril tazc tutan k1ymetll 
cevheri azalm19hr. Fen, son zamanlar· 
da c:Bioceb i gen~ hayvanlarda giz-
lenmi~ cild hilceyrelertnden istihsal 
~aresinl bulmaga muvaffak olmu~tur. 
T1pkl cildinizin cBiocebi gibidir. Bu 
cevher, ~imdi cildinizi beslemek ve 
gen~le~tirmek i~in matlup nisbet dai
resinde Tokalon kremlnin terkiblnde 
mevcuttur. Vakit kaybetmeden bunu 

tecrilbe ettim ve resimlerde gorllldd.· 
gil gibi memnuniyetbah~ neticeler eldl 
ettim. Sonra, bir milmatisin ~ellgi cez· 
bettigl gibi cilde sonderece yap~ 
hassasm1 veren hususi ve klymetll 
maddeleri lhtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra kulland1m. Hemen h~ 
men gayrl mer'i olup sudan, yagmur· 
dan ve tagayyilrati havaiyeden ka:tiy· 
yen muteessir olmad1g1 i~in banyonu· 
zu ahrken veya s1cak bir salonda dan.9 
ederek terleseniz bile yilziiniizde sa· 
bit kallr. Bu yeni pudrarun ~ayant 
hayret vc orijinal renkleri verd1r. BU 
cazip ke~if pek biiyilk ve mall feda· 
k8.rhklarla Tokalon miiessesesi tara· 
fmdan temin edilmi~tir. Ve Tokalon 
pudrasma kari~tmlm~t1r. Her yerde 
Tokalon krem ve pudras1m araym1z. 


