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BA YRAMDA M1SAFIRLERINIZ1 

I H S A N 
KURUKAHVECiOGLU 
kahvesile n~rlaym1z. Daima 
halis, nefis ve en ucuzdur. 
SatI$ yalmz: Sahibi oldugu 
Kurukahveci Ham nltmda. 
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(Telefon: 24240 ( ldare) • 24249 ( Tahrir) • 24248 ( Matbaa) • 20113 ( Kli~o -
Antakya ve Iskenderun 

Tiirkler zorla hudud 
· haricine ~1kar1llyor 
Antakya kordon alt1na al1nd1, Tiirklerin 
· ~- §apka giymelerine mani olunuyor 

Kirkbirinci firka abidcsine ~elenk takan Antakya Tiirklerl 

llalep 9 (Hususi muhabirimizden) - hine a!;tlgt miicadeleyi !;Ok ~iddetlen
Bircr bahane ile Tiirklerin Sancaktan ~ir. 
c;lkanlmasma devam edilmektedir. Koylerdc ~pka aleyhine tah.rik3.t 
Bu i~in bir direktif dahilinde yaptl- yapmak iizere hac1 hafiz Ali Kudsi, 
dtgma ~i.iphe cdilcmez. Bazan teth~- muallim Mehmed namlnnndaki ild 
ler, bazan tevkifler, bazan de zorla, yobaz koylere scvkedilmi~ir. Bunlar 
hudud haricine bir tak1m insanlar sii- ~apka aleyhinde ve sank lehinde tah-
liilmektedir. tikAt yapmaktadlr. Build yobazm ya-

iskenderun gnz ~irketi veznedan runda bir takun asker de bulunduru-
Tiirk tebaasmdan Mahmud Selim Pa- luyor. 
Yasa kadar mnhfuzen getirilmi~ ve ANTAKYA KORDON ALTll\'DA 
buradan hudud haricine siiriilm~
tiir. 

'1'0.RKLERiN ~APKA Gil.'IUEI~ERiNE 
l\'IANi OLUYORLAR 

Lazkiye 9 (Hususi muhabirimiz
den) _ iskcnderun Fransiz istihba
rat bi.irosu ~apka giycn Tilrkler aley-

Hama 9 (Hususi muhabirimizdcn -
Antakya $ehri dort taraftan kordonla 
gcvrilmi$tir. :;;chfrde bh·~k Cezairli 
as.kerler siingi.ileri tnklh oldugu hal
de sokakta doln~ayorlar. Soknklarda 
s1k Sik nobet bekliyen noktalara da 
tesadiif ediliyor. 

P 18n h ve te$ki18th 
ilk isk8n i$i 

Romangadan dOrt sene i~inde daha 
100 bin gofmen gelecek 

litikumetimizle Romanya hukfuneti 
· arasmda yapllan anla~ma m~cibin~e 

Romanyadaki milsliiman Turkle":? 
Tiirkiyeye hicretleri kararlaJ?tmlchgt 
lllalumdur. Romanyada 462 bin Ti.irk 
Vard1r. Bunun ug yiiz binl Gagaoz dc
llilen h1ristiyan, 162 bini mi.isliiman 
'l'ilrkti.ir. Milslilman Tiirklerden 62 bi
.ni 3 sene zarfmda hicret etmi~tir. Ka
lan 100 bin miisliiman Tiirk de onil
tntizdcki dort senc zarfmda ana vata
na geleccktir. 

Bu sene gelen gocmenler bcraberle
rinde okilz, manda, inek, at merkep 
gibi 8461 bilyiik hayvan, koyun, kec;i 
g~bi 7692 kil!;ilk hayvan, 1864 araba, 
b1r~k pUlluk, zirai aletler, yilz binlerce 
kilo zahire getirmi~tir. 
• Onumilzdeki dort sene i~inde gelecck 
Yilz bin Tilrk Romanyada 100 bin hek
tarlik arazl b11:'akacakt1r. Bu arazinin 
hektanna 6000 ley k1ymet takdir edil
tn~tir. Bu suretle b1rakllacak arazinin 
kiymeti 600 milyon Iey, yani bizim pa
ranuzla altJ. milyon Tilrk liras1 tut
tnaktad1r. Bu alb milyon lira ile Ro
rnanyactan bu muhaclrleri iskan i~in 
lnuh~ oldugumuz malzemeyl satin 
alacag1z. Bu paranm yilzde yirmi b~i 
ile hayvan, yi.izde ylrmi b~i ile ke
reste, yiizde onu lie petrol ve milrek
kebat1, kalan yi.izde klrk1 ile de hi.ikti
lnctimizin muayyen bir liste dahilinde 

,..sec;ccegi maddcler almacakt1r. 
Dort sene sonra Silistrc, Pazarc1k. 

Kastence, Tul~, Mac;in havalisindeki 
lllilsJuman Turk ki.itle tamamen bu ha
vau,~ bo9altacaktir. Hi.iktimetimizle 
Rornanya arasmda, miktan milhim o-

Ian evkaf hakkmda da mi.izakere cere
yan ediyor. Silistrc, Pazarclk havallsin· 
de evkaf mi.ihim bir klymet te~kil et
mektedir. 

Hi.ikumetimiz Ttirk devirlerine aid 
baz1 tarihi yadigarlarm muhafazas1m 
arzu ettiginden Silistre, Pazarclk, KO.s
ience gibi mlihim merkezlerdeki caml
lerden biri bu gibi t~ ve kitabeleri 
muhafazaya tahsis edilecektir. 
~imdiye kadar ana vatan haricinde 

kalan yerlerden biq;ok def alar mcm
leketimize muhacir gelmi~tir. Fakat 
bunlarm hicreti muntazam bir plcln 
dahilinde olmam19t.lr. ilk dcfa olarak 
simdi Romanyadaki 1rkd~la11m1z mun· 
tazam teskilata tabi olarak ana vata
na geliydrlr. Bunlara Romanyada b1-
rakt1klan tarla ve evlerine mukabil bu .. 
rada tarla ve ev ve1iliyor. Muhaclrler 
hayvanlanru, sair nakil e~yalanm bir
likte getircbiliyorlar. 

Muhacirlerin iskam i9ile me~gul olan 
Slhhiye vekaleti, gcleceklcr i~in yer 
hazirladlktan ve iskan vesaitini temin 
ettikten sonra mahimat vermekte ve 
bu mahimat ilzerlne sevkiyat yaptl
maktadJr. S1hhiye vekiUetinin bildir
digi miktardan fazla bir tek muhacir 
dahi gonderilmemektedir. Bu suretle 
muhacirlc1in peri~anhga ve sefalete 
ugramalarma meydan birakllmamak
tad1r. Uzun zamanlardanberi devam 
eden ba~1bo~ bir muhaceret yerine 
Tiirklcdn her nevi haklanm koruyan 
ve Romanya hiikumetinin iskfm poli
tikasma da yard1m eden son anla~ma 
iki devlct arasmdaki samhni dostluk 
milnasebetlerinin bir neticesidir. 

Hariciye vekilimiz 
Cenevreye gitmek uzere 

dun Ankaradan 
hareket etti 

Ankara 9 (Tele! on) - iskenderun ve 
Antakya meselesinin Milletler cemiye· 
tinde mUzakeresine i~tirak edecek olan 
Hariciye vekilimiz B. Ril~ti.i Arasm ri
yasetindeki heyetimiz eksprese takllan 
hususi bir vagonla bu ~am istanbu
la hareket etmi!?tir. Heyetimiz istan
buldan Cencvreye ge~ecck ve aym 14 
i.inde Cenevrede bulunacakbr. 

Heyetimiz, b~vekil ismet inonil, 
Dahiliye vckili B. ·~iikri.i Kaya, Aclliye 
vekili Sara!;Oglu, Maliye vekili Fuad 
Agral1, vekalet.lcr erkftm, mebuslar, 
Frans1z, Sovyet, Yugoslav ve Avustur
ya sefirleri ile kor diplomatiye mensup 
bir~ok zevat ve kalabal1k bir halk kut
lesi ta.rafmdan ugurlanm~tir. Ugur
lnma 9ok samimi olm~tur. 
B~vekilimiz istasyona Hariciye ve

kilimiz B. Rii~tii Arasla gelm~tir. 
B~vekilimiz Ismct inonil, heyetimi· 

zi ugurlamak i.izere istasyona gelen 
Frans1z sefiri M. Ponso ile klsa bir 
milddet gor~m~ti.ir. 

Trenin hareketinden evvel, Yugos
lav sefiri heyetten Harlciye vekftleti 
umumi katibi B. Numan Menemenci
oglu ile konU9JllU~ ve tren hareket edcr
ken de sefir B. Numan Mcnemenclog
luna: 

-15 giin sonra gorf4;iiriiz. 
Dcmi~tir. B. Numan Menemencioglu 

da: 

9ok miihim bir layiha 

KOy kalk1nmas1 i~in 
esasl1 bir ad1m 

Koy birlikleri kuruluyor, birliklerin 
manevi §ahsiyeti olacak 

Ankara 9 (Telefonla) - Dahili
ye vekatcti, koy kalkmmas1 hak
londa hazirlauacak olan plfmm 
ana hatlaruu kararla~tlmu~hr. 

Bu plftna gore koylcr, nufuslan 
en a~g1 bini bulmak iizere ve ik
tisadi, i~tim.ai balwnlardan ara
lannda tam \'ahdet viicud bula· 
cak ~ekilde birl~tirilecektir. 

Bu surctle viicude getirilicek koy 
birlikleri millki t~kilatumzda bu
giinkii koylerin yerine kaim ola
cakbr. Bunn temin i~in ayn bir 
kanun lii}ihas1 haz1rlamyor. 

Koy birliklerinin dcvlct tarafm
dan tayin cdilmi~ rcisleri olacak, 
her rcisin maiyctinde bir katip, 
bir de all\'ali ~hsiye memuru bu
Junacakbr. Bundan ba~ka her 
vekalet devlct~e tatbik edilecek 
knllnnma programmda kendisine 
aid Josmm tahakkulrunu temin e· 
decek te~kilit viicuda getirecektir. 

bilfa.rz slhhiye \'ekaleti her birlikte 
kii~iik s1hh1ye memuru, ziraat 
\"ekaleti ziraat fen memuru bu
J11nduracakhr. 

Koy birlikleri nym zamnnda 
mane\i ~hsiyeti haiz olncakhr. 
Birliklere gelir tcm:ini i~in birlik 
merkezlcrinde hamam, misafirha
ne gibi irad gctire<·ek binalar yap
tmlacak, bu suretle mcmlr.ket, 
lm;a bir 7.aman i~in ycni bir iim
rana mnzliar olacaktn·. 

DelcdiycJcr, muhascbei Im usi· 
yeler vandatlarmdau munyycn 
bir 1os1m tahsis etmek suretile koy
kallanma progranunm tatbikinc 
j~tirak ettirilebileceklcrdir. 

Yalonda tatbik mevkiinc konula· 
cak olan bu planla memleket l
~it1 hayati chemmiyeti hniz goru
lcn biiyiik bir dal·amn ba~1hnas1 
yolunda ilk ciddi, miiessir arum 
attlrru~ olacakt1r. 

- Belki de daha evvel.. 
Cevab1m vcrmi;;tir. 

. Ankara 9 (Telefon) - Ernniyet 
umum miidiiril B. ~iikrii de mii~avir 
olarak bulunacaktir. B. :;lilkril de bu 
n~m hareket etm~tir. 

Ankarada bayramda 

Su tesisat1 
yapllacak ma~lar 

Altm1~ dort ~ehir ve 
kasaba i~in 7 milyon 

lira sarf edilecek 

Zengin bir program haz1rland1, yeni 
stadda ilk giin duhuliye al1nm1yacak 

Ankara 9 (Telefon) - Nilfusu 10 
bine kadar olan !?Chirlerin su tesisatJ. 
1940 senesine kadar ikmal edilccegini 
bildinni~tim. Dahiliye vekaletince tes
bit edildigine gore memleketimizde 10 
bin niifuslu 88 ~ehir ve kasaba varchr. 
bunlarm yirmi dordiinde su tesisati 
mevcuttur. Digerlerinde yapllacak te
sisat i~in 7 rnilyon lira sarfedilecek
tir. 

Ankaradaki ma~lara gormege gidecekler icin 
lstanbuldan hususi tren kald1r1lacak 

Ankara 9 (Telefon) - Bayramda 
Ankarada yap1lacak ma~lar i~in bil
yiik bir hazirllk varchr. Spor gene! 
merkezi ikinci reisl B. Halid Bayrakla 
goril~tilm. Ald1g1m maJO.mati bildiri
yorum. 

Spor genel merkezi tarafmdan or
ganize edilen 9ekoslovak talrunlarm-

sl• VJ• J tayyarecilik dan 9eki Karlin aym 12, 13ilnde ild ma~ 
yapmak iizere Ankaraya gelecektir. 

Ankarada a~1Jacak 
mektebin projeleri 

bitmek Ozeredir 

Ma~lar Ankaragiicii sahasmda yap1-
lacakt1r. Birinci ma~ Gen~lerbtrligi ile, 
ikinci ma~ Ankaragiicii ile yap1Iacak
tir. ~iisabakalara saat tam 14,30 da 
b~lanacaktir. 

Ankara 9 (Telefon) - Hava kurumu Ankrada stadyomunun bayramm bi-
tarafmdan a~1lacak sivil tayyare mek- rinci gilni.i ai;1lmas1 milnasebetile, 
tebinin projeleri bitmek iizercdir. Mek- Ankaradan Ankaragiici.i, istan-
tep Hava kurumunun arkasmdaki bo~ buldan Fenerbah!;e, Galatasaray, 
arsada yapllacaktir. izmirden Altmordu takunlan arasmda 
~hire on be~ kilometre uzakhkta ya- tumuva ma~lan yap1lacaktir. Bu tur-

pllacak ycni Tiirk ku~u meydanmm nuva ma~larmm progranu tesbit edll-
arsas1 da istimlak edilmi~tir. m~tir. ProgTama gore tumuvada mag-

Hava kurumu Es~ehir ve Diyan- lllp olan tak1m turunvadan ihra~ edi-
bekirde a~1lacak Tilrk kw?larmm ha- leccktir. 

layan aym 15, 16, 17 sinde yap1lacak
tir. Kuraya gore birinci giini.i 1 nu
marall tak1m 3 numaralI takunla, ikin· 
ci gtinii 2 numarah takun 4 numarah 
taklm ile, i.i~ilncil gi.inti de 2 numarall 
ta.klm 3 numarah taklmla kar{nl~
caklard1r. Bu milsabakalarda beraber
lik yoktur. Beraberlik halinde oyun 
milddetl onbe~r dakika olmak iizere 
devre uzatllacakbr. Mi.isabakalara sa
at 14 de ba~lanacaktir. 

Tumuvaya i~tirak edecck dort ta
k1ma da Ankara belcdiye reisi tarafm
dan alacaklan derecelere gore miikil
fa tlar verilecektir. 

Miisabakalan idare edecck hakem
ler tarafeynin muvaf aka ti ile s~ile
cek, anl~ma kabil olmaz ise genel 
merkez baJ?kam tarafmdan intihap o
lunacaktlr. 

istanbuldan gelecek Fenerbahce, Ga. 
latasaray taklmlan aym 14 iinde iz
mirden gelecek Altmordu da 15 inde 
Arikarada bulunacakhr. 

zirllklarm1 bitirmi;;tir. Adana ve Mer- Turnuva mi.isabakalan bayranun bl-
sin Tilrk ku~la11 da takviye edilecektir. rinci, ikinci ve ii~iincti giinlerine ras- (Devanu 5 inci sahifede) 

.............................................................................................................................................. 
Beklenen bayram: 

istnnbulda! .• Adnnadal .• Antak adal .• 
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Son dakika ( Du Sabahki Telgraflar ) 
Hariciye vekilimizin Mil- •• • ... 
letler cemiyetine telgraf1 lspanyada mutareke yapllabllecek m 

Sancak Tiirklerinin emniyetini kafil 
tedbirler al1nmas1n1, meselenin 
ruznameye al1nmas1n1 istedi 

Ceuevre 10 - Tilrkiye hariciye vekil B. Tevfik Ri.i~tii Millletler cemiyeti 
umumi katipligme bir telgraf gondenn ~ ve Antakya ile iskenderun mesele
sinin cemiyct konseyinin bu devredeki toplantls1 ruznamesine yaztlmas1m 
taleb etmi~tir. B. Tevfik Ri.iJ?til Aras bu telgrafmda ~u iki talcbi ileri siiri.iyor: 

l - Antakya \'e iskenderun havalisi Ide Tiirk unsurunun huzur ve emniye
ti.ni temin edecek tcdbirlcr almmas1, 

2 - Sancak mcselesi bakkmdaki T irk - FrallSlz ihtilifmm ruznameye 
idhal edilerek tctkik edilmcsi. 

J>aris 10 {Ak~m) - Milletler cemiycti konseyi bugiin Cenevrcde mtizake
relerinc b~hyacaktir. Bu i~tirnada Fransayi temsil cdecek olan M. Vienot 
diln ak~am buradan Cenevreye harckct etmi~tir. Konsey Sancak meselesinl 
de muzakere edecektir. 

Adanada tabii hal avdet 
etmege ba§lad1 

Inf irat halinde bulunan alt1 koyle irtibat 
temin edildi, yeni bogulan yoktur 

Adana 10 (A~am) - ~ehirde tabii 
ha! avdet etmege ba~am1~tir. Sular 
yav~ yav~ ~ekilmekte ve koylerle ir
tibat tcmin edilmektedir. ~ehrin cenu
Li garbisindeki alb koyle muhabere 
yap1labilmi~tir. Bu koylerde bogulan 
ve olen yoktur, yalmz 1500 ev yiktl
m1~tir. 

K1zilay felaketzedelere elinden gel
digi kadar yardlm etmekte, yiyecek ve 
ekmck yeti~tirmektedir. Muavenete 
muhtai; kimseler 8000 ki~i olarak tes
bit edilmi~tir. 

Nakdi teberruler devam etmektedir. 
Bugunkii teberrii miktan 9680 lirayi 
bulmu~tur. 

Diln buraya gelen s1hhiye miiste~an 
B. Hiisameddin ve K1zilay mi.i!etti~i 
esash tedbirler almakla me~guldiirler. 

Bir go/cu 
faggaresi dii~tii 

12 ki~i oldu, s ki~i 
ag1r yarahd1r 

J..ondra 9 (A.A.) - Bir . Felemenk 
nakliyat tayyaresi, Croydondan hare
ketinden biraz sonra bu meydan civa
nnda alevler i~ndc yere dil~iil?tiir. 
Tayyarede on dort yolcu ve ti~ de tay
yareci vard1. 

Alevler, ~ok l?iddetli oldugundan ci
Yardaki evlerde de tahribat yapm1~t1r. 

Kaza kesif sise atfedllmektedir., 
Londra 9 (A.A.) - Resmen bild.iril

digine gore Croydon kazasmda on iki 
kiJ?i Olmil~ ve be~ kil?i yaralanarak has~ 
taneye kaldmlm1~tir. Bunlardan il~i.i

niin fjifa bulacag1 ilmid edilmektedir. . 
TUrk - M1s1r 

mu nasebat1 
Saylavlar kurumu 
ba~kan1n1n beyanat1 
Kahire 9 (A.A.) - MlSlr saylavlar 

kurulu b~kam Anadolu ajans1 mu
habirine beyanatta bulunmu~. M!Sl
nn ecnebi memleketler ve bilhassa Tiir
kiye ile olan dostane miinasebetlerlni 
mevzuubahs ederek demi~tir ki: 

- «Tilrkiye ile miinasebetlerimiz o 
kadar s1k1dir ki c:dostluk> kelimesi bu 
milnasebetlerimizi tavsife kafi gelmez. 
Biz, Tilrkleri karde~ olarak telftkki et
mekteyiz. Yakm bir atide Tilrkiye ile 
milnasebetlerimizin eskisinden daha 
s1k1 olacagma eminiz. 

Ttirkiyenin Balkanlarda ve J?arkta 
vaziyeti o kadar milhim, diinyadaki 
prestiji o kadar bilyilkttir ki, Ttirkiye 
ile ananevi bir dostlukla bagh olma
m1z bizi mesud etmektedir. Dig.er ta
raftan MIS1r, dilnya memleketleri ile 
gitgide kuvvetleJ?en milnasebetlerde 
bulunmaktad1r .• 

~hirde memleket hastanesile lise 
ve Halkevinin, yik.Ilan sedlerin tamirine 
bal1lannuJ?tir. Tamir i~le1inde felaket
zedeler 60 kuru~ yevmiye ile ~all~tm
lacaktir. 

Ylkllmak tehlikesi gosteren binala
nn blr kISm1 yikllmakta, bir k1sn11 da 
belediye fen heyetince tahliye ettiril
mektedir. 

Adana seylapzedelerine 
mekteplilerin yard1m1 

Adanada su bas:ig1 yiizilnden felA.
kcte ugnyan vatandaJ?lammza yard1m 
i~in mektep talebeleri arasmda para 
toplam1ya karar vermislerdir. Her 

' mektepte haz1rhklar b~arnlJ?b.r. Da-
vudp~a ortamektebi talebeleri topla
chklan paralan blr iki gtine kadar K1-
ztlaya vereccklerdir. 

lngiliz - Jtalgan 
muzakereleri 

Roma mahafiline gore 
yak1nda neticelenecekmi§ 

Roma 10 (A.A.) - iyi haber alan 
mahafilde beyan edildigtne gore in
giltere ile italya arasmda bir anl~ma 
akdetmek i~in cereyan etmekte olan 
mi.izakerelerde memnuniyete deger 
terakkiler kaydedilmekte ve yakmda 
Akdeniz hakkmda bir anla.5maya va
nlmas1 umulmaktachr. 

tNGiLTERE iLE iTALYA ARASIN
DAKi MUZAKERELER 

Londra 9 (Ak~am) - Bura !naha
:fili ingilterenin Roma sefiri Sir Dru
mondun diin italya hariciye nazin 
Kont Ciano ilc yaptig1 millakatta 
Akdeniz anla~as1 goril~i.ildilguni.i 

soyltiyor. Esas itibarile anla~ma ol
muJ?, baz1 ikinci dcrecede noktalnr 
knlrru~tir. Bu noktalarda da anla~ma 
olunca miizakcrc kati safhaya gire
ccktlr. 

Madridi tahliye? 
lspanyol hukumet 

kuvvetleri geri 
cekilecekmi~ 

Londra 9 - Deyli Telgraf gazetesinin 
Cebeliittanktan haber ald1gma gore 
ispanya hilkumet kuvvetleri, Rus mil
tehass1slann tavsiyesi i.izerine, Madri
di terkederek ~hrln cenubi J?arkisinde 
yerl~ecektir. Bu harekete sebep Mad
ridde cephane tedarikindeki gtit;Hik ve 
s1kl~1k vaziyet dolay1sile tayyare bom
bard1manlarmm fazla zarar vermesi
dir. 

Madridin cenubi ~a1'kisine <;ekilecek 
kuvvetler Toledo ve Talavera i.izerine 
cenahtan muvaffak1yetli taarruzda 
bulunabileceklerdir 

lngiltere ve Fransa yeniden umurni 
intihabat -yapt1rrnak istiyorlar 

Londra 9 (A.A.) - News Chronicle 
gazetcsi Frans1zlarla ingilizlerin is
panyada bir miitareke yapbktan son
ra umumi intihabat icra edilmesini 
derpi' eden tavassut projeleiini tan
zim etmekte olduklarm1 haber ver
mektedir. 

HARP DEVAl\I EDiYOR 

Madrid 9 (A.A.) -Asiler Alacala de 
Henaresi bombard1man ederek sivil 
ahalidon bir~ok kimsenin olilmi.inc se
bcbiyet vermi~lerdir. 

Cumhu1iyet~lerln bir avc1 tayya
resi, ii~ motorlii bir tayyareyi dii~iir
mii~tilr. 

Madrid cephesinde asilerin tayyarele
ri, Toledo kopri.isi.i mmtakasm1 bom
bardlman etmi~lerdir. 

Barselone 9 (A.A.) - Milli mesai 
konfederasyonu, n~retmi~ oldugu bir 
beyannamede asilerin diln Escurial1 
bombard1man ederek bir~ok ki~inin ya
ralanmasma sebeiyet vermi~ oldugu-

Tuz kanunu 
Kanunun baz1 maddeleri 

degi~tirilecek 
Ankara 9 (Telcfon) - Bi.iyiik Mil

let meclisinin bugilnkii toplanbsmda 
Tuz kanununun ikinci miizakcresi ya
p1lm1~ttr. Ki.itahya mebusu Mchmed 
Somer kanunun dordilncii maddesinin 
c:tuz bihimum tuzlalarda 3 kuru~a sa
tillr> ~eklinde tadilini istedi ve bu yol
da bir takrir verdi. Takrir etrafm
da hararetli milnaka~alar oldu ve ne
ticede takrir kabul edildi. 

Mchmed Somer tuz sah~larmm ha
ri~ memleketlere hasnm l!itiyerek bu
nun iyin de bir taklir vermiJ?tir. Fakat 
bu takrir kabul edilmcmi~tir. 

Giresun mebusu Ismail Sabuncunun 
memleket i~inde tuzlanarak ve ya
hud salamura halinde ecnebi memle
ketlere i;1kanlan peynir, zeytin, bahk 
ve saire i~in sarfedilecek tuzlarm be
her kilosuna kar~1 i~bu maddelerln ih
rag edildigi mmtaka tuz fiatinin alti
da be~inin prim olarak verilmesi hak
kmdaki teklifi rcye konuldu ve kabul 
edildi. 

Buna dair olan maddcnin o ~kilde 
degi~mesi kararl~tmld1. Diger madde
lerde tadilat yapllmad1. 

Yunan ba~vekili 
Bahriyelilerimize 
te~ekkur ediyor ---

Ankara 9 (A.A.) - Yunan bR-?ba
kam general Metaksas, Ankara eli;i
sini, ~ag1daki telgraf1 Ttirkiye hilku
metine tevdi etmege memur etmi~tir: 

Tiirk el~isinin Tilrkiye hilkumeti 
namma bana izhar etmek hitfi.inde 
bulw1dugu hissiyat beni derin surctte 
miitehassis etml~tir. 

Tiirk filosunun ziyareti, Yunan mil
letine biittin Tilrk milletine olan bag
llhgm1 izhara bir vesile te~kil etmi~ ol
masmdan son derece memnunum. Ba
na yollad1g1 selamlardan dolay1 Turk 
bahriyesine bi.itiln kalbimlc te~kkiir 

eder ve Yunan millet ve bahriyesi na
mma dost vc mlittefik Tilrk milletinin 
saadet vc re!ah1 igin en samimi temen-
nilerimi bildiririm. Metaksas 

Avukatlarla evlenen hakimler 
ayni yerde ~ah§am1yacaklar 

Ankara 9 - Adliye vekaleti, avukat 
ve dava vekillelile aralannda evlilik 
rab1tas1 bulunan hakim, milddeiumu
mi muavini vc h~kim sm1fmda bulu
nan icra memurlanna e~lerinin avukat 
olarak ~all~tlklan kaza dairesinde va
zifc verilmcmesini kararl~tirm11?tir. 

Bu gibi vaziycUe1i muhitte adaleti 
sarsabilecek mahiyette gorcn vekalet 
bu kararm bir nisan 937 den itibaren 
tatbikini ve bu gibilerin ba~ka yerlerc 
tayinini milddeiumumilere bildirmiJ?
tir. 

nu blldlrmektedir. Kiliscnin harap olup 
olmachg1 henilz malum degildir. 

BiLBAO CEPHESiNDE 
Bilbao 9 (A.A.) - Bask hilkfuneti 

miidafaa komitcsi, milis kuvvetlerinin 
di.in yeni ve milhim bir ileri hareketi 
yapm~ ve Sobrevacasdaki kuvvetli 
mevzileri ve itoria-Bilbao yolu ilzerin
de Hinoso istasyonu zaptetmi~ olduk
lanm bildlrmektedir. 

Asilerden bir talrnm, teslim olmu~
tur. Asi kltaatm kuvvei maneviyesi ~bk 
klnlm1~tir. 

MADRiDE K.AR~I KATI TAARRUZ 

Tenerlcffe 9 (A.A.) - Radyo ile ne:.;
rolunan bir tebligde bilhassa ~oyle de
nilmektedir: 

General Franko, Madrldde bir emni
yet nuntakas1 ihdas etmi~tir. Fakat 
hiikfunet kuvvetleri, bu nuntakada 
hava taarruzlarma kaq1 bir milda
faa sistemi tesis etmi!1lerdir. Bu sebe
be binaen top~u kuvvetlerimizle tayya-

Atatiirk lisesi 
Yeni lise onumuzdeki 

ders y1hndan evvel 
yeti~tirilecek 

:Ankara 9 (Telefon) - Yen~ehirde 
yapllacak Atatiirk lisesinin projesi is
tanbul Gilzel sanatlar akademisi mi
mari muallimi Alman profesor tara
fmdan yapilacakt1r. 

Lisenin oni.imiizdeki ders senesin
den evvel bR-?~mlmasma ~ah~Iacaktrr. 
Lisen· n i~as1 ikmal edildikten sonra, 
yeni yap1lacak tip fakilltesine tahsis 
edilen bugilnkii lise blnas1 y1k.Ilacak 
ve yerine yeni tip faki.iltesinin binas1 
in~a edilecektir. ---

Petrol ara~t1rmalan 
Ankara 9 Telefon) - Hayrebolu ve 

Alpullu arasmda: petrol ar~tmnalan· 
na b~lannu~tir. Bu maksatla oraya 
gonderilen miltehassIS heyet tedki
kat yapmaktadir. Buradan sonra Trak
yanm diger mmtakalannda da a~
tmnalar yap1lacakhr. 

Parti kongresi 
Vilayet kongresi pazar 

gOnO toplan1yor 
Halk partisi tstanbul Yilayet kon

grcsi pazar glinii saat 16 da parti bi
nasmda aktedcccktlr. Kongre vilayet 
parti ba~kam s1fatile vali tarafmdan 
~1lacak ve senelik faaliyet raporu o
kunduktan sonra bu raporu, hesaplan 
ve dilekleri tedkik etmek iizere ti~ en
cilmen te~ekkiil edcccktir. 

Kongre ikinci umumi toplant1s1ru 
bayramcrtcsi yaparak enci.imcnlerin 
raporlari okunacak ve yeni se~im ya
p1ld1kta11 sonra dagilacakt1r. -
Deniz goriinecek 
Beyoglundaki binalara 

anfiteatr ~ekli verilecek 
Galatasai-ay, Ttlnel, Cihangir gibi 

Beyoglunun deniz tarafma isabet eden 
sntlanndaki binalarm denizden goril
ni.i:.; itibarile :.;eluin guzelligini bozacak 
kadar ~irkin bir manzara te~kil ettigi 
m ti tehass1slarca ilcri siirillmti~tii. 

M. Prostun yapt1g1 tcdkikatta da 
bu noktaya dokunulmu~ ve ~ehrin bu 
klsmmm anfitcar ~eklindc ISlalu 
teklif edilmi~tir. Bu ~irkinlige sebcp 
olan binalar zamanla yava~ yava~ or
tadan kaldmlarak Beyoglunun deniz
den goriinen taraflarma bir anfiteatr 
~ekli ve1ilmek suretile guzelle~tirile
cektir. 

Meclisin bayram tatili 
Ankara 9 (Telcfon) - Bilyilk Mil

let meclisinin, cumu giinkil toplantt
smdan sonra bayram tatili yapma.c:;1 
muhtemeldir. 

relerimiz, du~mamn bu mildafaa siste
mini bornbard1man etmcgc mecbur 
olacaklardir. 
Huh-ume~ilerin tayyareleri, dun Ta~ 

lcvera ve Sevilla uzerinden u<;mak te
~bbilsiinde bulunmu~lar ise de bizim 
tayyarelerimiz, bunlardan bir~ogunu 
dii~w·mti~ ve digel"lcrini de kai;maga 
mecbur e~tir. 

Biitiln cephelerdc silku.n hiikilm siir· 
mekted.ir. Yalmz Madridin Moncloa 
mmtakasmda to~u dilellosu olmu!1tur. 
Yalonda Madride kar~1 kati taarruz 
yaptlacakbr. 

Pozuelo mmtakasmda milhim bir 
tak1m harekat yaptlm1~tir. 

Tayyarelerimiz, bilhassa Bask cep
hesinde bilyiik bir faaliyet g0stcrmi~ 
tir. 

Salamancadan bildirildigine gore fe
na havalar miihim harckftt icrasma; 
ma.ni olm:iktachr. K.lZlllann bir tayya
resi dil~iirillmiiJ?tlir. 

Bir cinayet 
Bek~inin bag kulesinde 
cesedi bulunan Salihi 

kim oldurdO ? 
tzmir 9 (Telefon) - izmire yak.In 

I~1klar koyi.i civarmda. koy bck~isinin 
bag kuli.ibesinde b1~kla yirmi be~ yc
rinden yaralamru~ ve b~ da tal1la 
czilerek oldtiriilmil~ bir insan cesedi 
bulunmu{itur. l 

Yap1lan tahkikat ve te~his netice
sindc bunun Afyonlu Ahmed oglu 37 
y~mda Sallh oldugu anla~lm1~tir. 

Salihin bir kadm mcsc!cslnden do
layi vcyahud parasma tamaan oldii
rilldiigii tahmin ediliyor. Tahkikat 
yap11Iyor. 

Karsm kurtulu~ y1h munase
betile Ankarada merasim 
Ankara 9 (Telefon ) - Ankarada 

bulunan Karsh gen~ler, Karsm kur
tulu~nun 17 inci y1h mi.inasebetile 
yarm (bugiln) a~an1 Halkcvinde mc
rasim yapacaklardir. 

UmumI milfctti~ TalISiu 'Ozer, ~ark 
vilayetleli mebuslan ve ~ehirdc bulu
nan Karslilar davet cdilnli~lerdir. 

Masrafs1z. evlenme 
Dahiliye vekaleti yeni bir 
kanun layihas1 hazrrhyor 

Ankara 9(Telefon) - Dahiliye ve
kaleti bilinci ve ikinci suuf evlenme 
cuzdanla11ndan ba!1ka evlenme evra
kmm vekAle~e bastmlarak halka pa
ras1z verilmcsi ve evlenme merasimi
nin masrafs1z yap1lmasuu temin ede
cek bir kanun Hl.yihas1 hazirlamakta
d1r. ---
Mektepler sahden pazartesiye 

kadar tatil yapacak 
Ankara 9 (Telcfon) - Maarif veka

leti bugiin mekteplere bir tamim gon
dermi~tir. Bu tamime gore mektep
lerde bayram tatili sah gilnil ba~aya
cak ve pazartesiye kadar devam ede-. 
cektir. 

Donanmam1z Canakkalede 
<;anakkale 9 (Ak~am) - Donanma

m1z izmirden buraya gelm~ ve halk 
tarafmdan bi.iyilk tezahilratla kar~lan:t 
~tir. Halk akm akm harp gcmilerinl: 
ziyaret etmektedir. Filo yarm (bu- 1 

gi.in) <;anak.kaleden hareket edecek ve 
per~embe gtinii a~am1 veyahud cuma 
giinii istanbula varacaktir. 

Efgan hariciye nazm 
Romaya gitti 

Bir milddettenberl Ankarada bulu
nan Efgan Harlciye nazm Feyiz Meh
med han diln italyaya hareket etm~-

1 

tir. Efgan nazin kont Ciyano ile goril~· 
I 

ti.ikten sonra Milletler cemiyeti konse-
yinin toplanbsmda bulunmak i~ 
Ccnevreye gidecektlr. 
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AK~AMDAN AKl?Al\1A. 

------------------Ankara, istanbul 
Atllmradan <loncrken trendc bir ya· 

banc1 ile ahbap olduk. Olduk9a mii
hhn bir fnbrikn dircldOrli. Ankaraya 
bliyiik bir i~ i~in gitmi~, bir miinaka· 
sa 4i ... Muvaffak da olmu,. Bu son 
~Vadi-,in -a~gud satirlar i9in- de
b"eli var. ~iinkii, memlek~im.ise gellp 
de gonnec1en, para kazanmadan do· 
nen ecnebll burada '"rdiilderi be-~ er, P 
~eineye, tenkid etmeye -insanbk 
hili. daha ~k meyyaldirle.r. Muvaf • 
fllk olurJarsa, Ankara • ~ehir ara
Sl bile g(jzlcrine ccnnet gOriinUyor; 
he.Jc istanbul, ~i bulunmaz, temiz, 
slneksiz, kaldlrrmlan dilzgiin, tifosu 
Yok, suyu siltii halis bir diyar olur ... 
i~e bu memnun, milreffeh, her· 

~eyi pembe gonneye ruhen hazll'lan· 
tn1~, t ·tanbula cglenmcye gelen bu 
adam lstanbulu begenmiyordlL 

Aillath. 
llemcn her sene, en az ikl senede 

bir Tilrkiycye geliyor, her def asmda 
Ankaray1 daba giizelle~, dalia me
denilc~mi!l, daha temiz, daha y~ bu· 
luyormu~. «Ycni~ehirden, ~nnkaya· 
l'a ~1kan gc~ caddenm e~ diinyamn 
l>ek az yerinde vardlr dersem, inamz:t 
diJordu ... 

«Fakat istanbul. .. Her defasmda bir 
az daha ~okmii~ eskimi~ samyorum; 
A~~kara, kuvvctlenen, inki~af eden, 
C'\.i.zell~eu bir gen~ ise, zavalb 1stan· 
b~J ytllar g~tik~e, ~izgileri ~ogalan 
l'?zu gozii buru!jan, etleri porsuyan, 
~leri dokillen bir saJ.hurdeye benzi· 
Yor. Sekiz senedk 1staubuldan gellp 
r~erhn, bir deg~lik gQrm.edim. Ha· 
IA ~tizel bir meydamnu: yok. Galata, 
l4ninonu, hep 0 kalubeladan kahna 
~tkilde. tnsaniar ve otomobllJCr s~ 
lerden \'e senelerden beri hep o kan· 
bur ve igtibiigru kaldmmlardan yi.irii· 
Yoi-tar. Biiyiik caddelerinizdeld kalch· 
tunlann ~ biliyol' musun\1% kt; Av
~ ~ehir ve koylerinde deiil, balkan• 

da bile kalmad1? 
d Aukara nedn ilerliyor, tstanbul ne

e.n geriliyor? •• » 
c CTab kolaydi, verd.im: 

d Au.ka~ dedim, yeni ve kudretli bi.r 
evletin yeni merkezidir. Kurak ve ~o
~ Anadolu yaylasmda eski idarelerin 

at ettikleri an.a yurdun tam orta· 
Sl
1 

Ilda llledeni bir ehir kUraD cum· 
lU · 
Yo~?et hiikumet~ bu giizel ~ehirle, 
d .. an neler yarafinaya muktedir ol· 
llgunu d • t · S" .. a ispa ed•yor .... » 

ozuruu kesti: 
d l!:~·et anhyorum. aroma, biitiin bu 

edikleriniz, istanbulun da cumhuri· 
i~~~l'esiJl.ic yarat1c1, yap1c1, giizel· 

1c.1 kahiliyetinden mahrum kal· 
~8;1na sebep t~kil etmez ... » 
g. •r an, Bay tistiidngam avukatll· 

n1 l:apayun dedim: 

bir - ~tanbul, bilyiik, p~, dag.mk 
ai ~ehir. Buna mukabil varidati ~ok 

, Para yok. .. 
- l'a Ankara?. 
- Ankaray1 Devlet yapt1 .... be;- .o halde istanbulu da ·Jiehir ve 

0 
ediye baJannndan· Devletc veriniz, 

lal>SJn. ... » 
l)" 

tu (iindiim. Beiki de ba~ka ~re yok· 
-,~; stanbutu da, Ankarayi yapanlar 
~}>sin. Khn bilir, birka~ scnede ne 
t>ltZC} b' 

lr ~hir olur. . 

"'••••• Ak~CI 
I ·•··· lk ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bl tedrisat niofetti§ferinden 

r k1sm1 Uludaga gidecek 
~ 11k tedrisat milfcttislerinden bazi· 
lll n.. bayram tatilini uiudagda ge~· 
ta~~e karar verm~Ierdir. Miif etti~ler 
tn de Uludagda kayak sporlarile 
~ olacaklard1r. 

i~i.ne )Jc.mim akhm 

-

Tel orgOler 
Beledige ile 

giimrak arasinda 
ihtilaf fitki 

Galata yolcu salonunda vapur yol· 
cularile ~ veya isUkbale gelenlcrin 
tcmas etmcmeleri i~hl yap1lan tel or
gu, bclediye ile gfunriik muhafaza tc~
kilAt1 arasmda bir ihtilMa sebep ol· 
mu~tur. 

Belediye bu tel orgillerin medent 
bir ~e yakl~amnkta oldugunu ve 
~kin manzara te~kil cttigini ileri sil
rerek bunlarm kald111lmasm1 istemek
tedir. 

Eslti Galata yolcu salonu miidiirii 
Enver, tel orguleri ka~ak~11Iga m:mi 
olmak i~in yaptirm1~t1. Gilmriik mu· 
hafazns1 da tel orglilcrin bu faydala· 
nm goz oniinde tutarak bunlarm yer
ll yerinde kalmasmda israr etmekte
dir. Bu yiizden iki dnire arasmdaki tel 
orgii ihtilat1 bir tiirlii halledileme· 
mektedir. 

Halbuki bu i~ler Um.an um.um mil· 
diirlilgiine aid bulunuyor. Bu gibl yer
lerde istedigi ~ekilde tadilat, tam.frat 
veya ~aat yapmaga liman idaresi ka
nunen mezundur. Ancak yolcu salo· 
nu henilz gfunriikten limana devre
dilmedigi i~in liman idaresi i?imdilik 
bu ihtilftfa seyirci kalmaktachr. Yol
cu salonu kAnunusani i~inde Umana 
ge~ince um.um mUdilrliigiin verecegi 
kararla mevcud tel orgu ihtillfl.Illn 
halledilecegi anl~hnaktachr. 

Neden azal1yor? 

Belediye buz sarfiyat1 
hakk1nda tetkikat yap1yor 

Belediye tarafmdan id.are edllen ts
tanbul buz fabrlkasl giinde 125 ton buz 
istihsal etmek kablliyetinde oldugu 
halde son scnelerde istihsal az~, 
bilhassa 935 senesinin bazi giinlerin· 
de buz istihsaiatmm gilnde 16,5 tona 
kadar d~tiigil gortilm~tiir. 

Belediye fabrlkanm 934, 35 ve 36 se
nelerlndeki istihsal vaziyiietini tedkik, 
etmektedir. Netice almdlktan sonra is
tanbulda buz sarfiyatmm azalmas1 se
beplerl ar~tmlacak ve istihsaliitm art
mas1 i~in yeni tedbirler dti~iiniilecek
tir. 

Buz sarfiyatmm azalmasmda evlere 
kadar giren Frlgidairelerin tesiri ol· 
dugu anla~tlmaktachr. Fakat astl se
bep buz fiatinin pahalil1gtchr. Dilnya· 
run her tarafmda buz su fiatine sati
hr, halbuki istanbulda kllosunu 4-5 ku
ru~tan ucuza almak kabil degildir. 

Bir karpit lambas1 patlad1, 
iki ki~i yaraland1 

Evvelki gece yanSJ Galatada Arap
camllnde kalaf at yerinde tahlisiye 
vapurlanndan birinde ~all~an amele 
Kadir ile Sabri karpit lfunbasile ~ ya-
pa.rlarken Ifunba birdenbire patlami~
tir. Daguan demir par~lari Kadirle 
Sabrinin suratlanna ve kafalanna 
saplanarak ikisl de n.gu- yaral~-
lard1r. Yaralllar hastaneye kaldlnl· 
nu~lar, kaza etrafmdn tahkikata ba~
lanm1~tJ.r. 

.... insanlara yaptigi gcn~lik ~-

Y angina kar~1 
Belediye otomatik haber 

• • • • venne proJeSl 1~1n 
dahiliyeye 1niiracaat etti 

Yanh~ ihbarlara imkftn brrakma· 
mak uzere ~hrimizde otomatik ha-· 
ber verme tesisah yap1lmak uzere 
Belediye bir proje hazirl~ ve Da
hiliye vekMetine gondermi~ti. 

Evvelce de yazd1g1m1z gibi her setnt
te bulunacak bu otomatik tcsisat
takl maklne, yangm ~1kmca tahrik 
edildlgi takdirde itfaiye te~kilatl, yan
gmm nerede oldugunu anhyacak ve 
hemen yangm yerine yeti~ecektir. 

Belediye, Dahillye vekftleti nezdin· 
de tekrar te~ebbiisatta bulunacak ve 
bu projenin bir kanun layihas1 ha
linde tanzimini rlca edecektir. 

Tekllf edilen projeye gore bu te
sisatm ~ehirde yapllmas1 i!rin her ev
dcn ve apartlnlanlarm her katmdan 
u~er lira para almacaktlr. Bu para 
be:;; senede tahsil eclllecektlr. 

~ark demiryollan 
~irketin be§ milyona satin 
ahnacagi tahmin ediliyor 

~ark demiryollan ~etme imtiya.
Zlillll hiikfun~e satm almmas1 mil• 
zakereleri ~ok ilerlemi~tir. 

Kumpanya murahhaslarlle Naf1a 
vekftleti arasmda bir gok noktala1 da 
tam bir an~a ha&l olm~tu. Kum· 
panyanm mevcut malzemesine loy
met takdir eden heyetin lokomotif ve 
vagonlar i~ tesbit ettigt rakkam, 
son gorii~elerden sonra 2,600,000 
kiisur lira kabul edil~tir. Bu para.
ya mukabll ¢rketten a1macak vagon 
1,300 ve Iokomotif te 53 kadarchr. ~ir
ketin diger malzemesi iizerlnde uyu
~ulan rakkam henliz belli degll ise 
de miihim yektln tutmamaktad1r. 

337 knlometre demiryolunun U.ze
rinde yap1lan tedklkat sonunda ~r
ketin bazi taahhiitlerini ycrine ge
tirmedigi anla.pl~tir. Raylar hil
kumete aittir ve ~rkete teslim edilir
ken yapllan mukavelede traversle
rin muayyen zamanlarda degl~tirtl· 
mesi, bazulan raylann tamir veya 
tebdili, ayni zamanda demiryolunun 
altma !;Okiintilyc maha kalmau:ak 
i~in ta~ar yerle~tirilmesi ~art kcn
mu~tur. 

Fak:rt tedkikat neticesl ~irketin ba
z1 yerlerde raylarm bozulan yerleri
ni tebdil etmedigini ve gerek travers
lerde, gerek demiryolunun altma kon· 
mas1 Jaz1m gelen t~Iarda icap eden 
tamiratI yapmamak suretile mukavele 
mucibince giri~tigi taahhlidii yerlne 
getirmediginl meydana ~1knnm~br. 

Kiyrnet itlbarilc yap1lmas1 lfiznn 
gclen bu tadllat ve tamimtm da: tu
tari tesbit edilmi~ ve Naf1a vekfilctt
ne arzedilmi~r. Satin alma muza
kerelcrl s1rasmda bu cihet te mevzuu 
bahsolacak ve umumi sat~ fiatin
de, tcsbit cdilen tamirat ve tadilft.t 
1oymeti kadar tenzirn.t yapllacaktll'. 
Bu tenzilahn mikdan ¢.mdiden bi
Ilnmiyor. Yalmz ~rketin 5,000,000 li
raya satm almacagx tahmin edUiyor' 
Tediye taksite baglanacaktir. 

Ba.y Amcaya gore ... 

•.. Yahut bit aslandan almlyoa: da ... 

Vapursuztuk 
Ihracat tacirleri 

geniden te~ebbiis
te halundular 

:hiracat tacirleri vapursuzluktan ~
kftyet ecllyorlar. Yabanc1 memleketle· 
re gonderilmesi icabedcn bir ~k tic:r 
2·et ewaSI vnpur beklemektedir. Bun· 
lann arasmda fazla durmaktan bo
zulacak olan maddeler de bulundu
gundan tacirler dtin Tiirkofise b~ 
vurm~ardlr. Ofis keyfiyeti acele o
larak velrelete arzetmi~ ve blr taraf
tnn da tetkikata b~lam111tir. 

Ilk te.tkikler mc.vcud vapurlann bu 
mevsimde ihtiyaCI kar~byamadlkla

nn1 gosterm~tir. Fazla olarak vapur
larm !(Ogu Romanyadan yiiklii olarak 
gelmektedirlcr. Acentalar vapurlarda 
yer olmad.Igrm ileri suriiyorlar. E~ya
lari yUkleycmiyen tacirler zarar kar· 
~1smda da kalchklanndan ~ok mi.i~ 
kill vaziyete d~u~erdir. Tilrkofis 
vapur acentalruile temasa b~~ 
t1r. Bekliycn ihra~ maddelerinin ilk 
imkanda sevki temin edilmi~tir. 

Bir tramvay bir kamyonla 
~arpc§tl 

Vatman Eminin idarcsindeki tram
vay diin Ortakoy caddesinde ~for 

S1dkmm kamyonlle ~l>I~~tir. 9ar
p1~ada kamyonun on tarafl par~a
lannu~. kimse yaralanm~tll'. Ka
za etra!mda zab1ta tahkikat yap1yor. 

Ka9ak i9ki 
Bir bakkal diikkanmda 38 
§i§e ka~ak rakt bulundu 
Ze~tinburnu clvannda b1r bakkalm 

dUkkanmda Leon ve Jorj adlannda lid 
ki~ ralo i~erlerken yak~lardll'. 
Yap1lan tahkikatta i~tikleri rakuun ka
~ak oldugu ani~Ilm1~trr. Bunun i.izeri
ne di.ikkan ararum9 ve 38 ~e ka~ak 
rak1 miisadere edilmi9tir. 

Zab1ta bu ka~ak rakllann nereden 
~J.ktlguu ar~b.rmaga b~aillli;;, tnhki-

kat1 gen~letmi~tir.Kagak r~n gizli 
bir ~ebeke tarafmdan yapllarak piya
saya ~lkar1ldlg1 anla~1hyor. Zab1ta tah
kikata devam ediyor. 

General Ziya Nurlnin cenaz esi 
bugQn GOlhaneden kaldarahyor 

Oliimi.inti tcssiirle yazdlgmuz ge
neral doktor Ziya Nurlnln cenazesi 
di.in istanbula getirllm19 ve Giilhane 
bastanesine nakled~tir. Cenace 
bugiin saat on birde Gillhane hasta
nesinden asked merashnle kaldmla-
1"11.k Bcyazid camilne ve orada namazi 
lo.lmd1ktan sonra Mcrkezefendideki 
aile kab1istamna defnedllecektir. 

Mekteplerdeki fakfr 
~ocukf ara yard1m 

Mekteplerde yoksul ~ocuklan hima
y_e heyetleri tarafmdan g~en sene 
700 fakir gocuk doyurulm~tu. Bu se
ne him.aye edilecek ~uklann adedi 
1800 ze g1kanlilll~tll'. Bu ~uklara 
haftada iki giin kuru, diger gt.inlerde 
sicak yemek verilecektir. 

Bayram munasebetile ou ~ocuklar
dan bir klsmma elbise ve ayakkab1 
dagllt1lmasi da kararl~ml~. 

12, 

-~t\\\~ 
• . . Bir ma undan all or? .. 

Snhife 3 

DOSYA 

Prens terbiyesl 
Yil 191 ..• 
Tcvfik Fikret bnsta... Diin benl 

rng11•tt1 \'e Amerikan klz Kollcjindeoi 
ki derslcrine vekalet etmemi s0yledL 

(A~yan) da ( .... ) efendiye rasla· 
duin. Derakab (l\faurice Donney) id: 
(Prens tcrbiyesi) adh kitab1 hatm
ma geldL 

Bugiinkii cemiyet kii~ilk bir me
mun1a bile blr ~k biiyiik meziyet 
anyor: Namus, ~ref, ~ malfunat, 
~aJ1~kanlJ.k falan fa1an.. Ve elbeU.. 
yalnJZ bu kadanm degil, daha ileri· 
sini de i temek hakklchr. Fakat aca .. 
ba bir milletin b~ma hiikiimdar di· 
ye gelip bir giin oturacak kimselerin 
~ bir ~ey ogrenmek vazifesi yok 
mu? .• 1~te bunu an.bynnuyorum. 

(Maurice Donncy) in kitabmda· 
ki gen~ preru;c l10casi ~oyle de1·: 

« Siz ilim \'C edebiynt bnknloreyast 
aJduuz. Bu hadisc Jiaddi zntmdn mil· 
him bir ~cy dcgildir. ~iinkii bnltkal 
~ocuklan bile bizde bo~snu ahr. La· 
kin bir giin tahta ~kacak birisi mev· 
ruu bahsolunca mescle birdenbire 
biiyilk ebemmiyet kazamyor! .. v:s.» 

l\J~hur (Hoffmann) m hi~ hatt· 
nmdan siliruniyen bir f1krns1 gene 
zihnimde tazelcndi: 

«insamn iizcne iizene bilyilttiigu 
bir gill tasavvur edin: Bir gill ki ta· 
mam kok1Iyacagm1z zaman yaprak· 
Ianmn arasmdan ~1kan bir an bur
nnnuzu soksun! Ne hale gclirsiniz? .• • 

:i\IC!?rutiyetin ilamndanberi bu s0z. 
leri birinci defa hahrlam!.f degilim. 
Bereket versin Id hen kendi hesabt· 
ma bi.r gok arkacla~ fazla realis· 
tim. G0niil itibarile degil ama dii· 
~iince aalonuudan! 

Otuz bir mart.tan sonra ~WlU og· 
rendhn: 

Bizim neslin vazif esi gill koklamak 
dcgil, dikkatle, devamla ve hi~ yorul· 
madan diken ve ~h kesmektir. Ve 
biz ger~kten ideal gonillliisii adam
larsak bu vaziyeti ~ikftyet mevruu 
yapmamal1yiz. Boyle ~etin bir talili 
insan iradesi i~in m b1r mebek ~
dll'.. muvaffalt olursak ya1aJ1S1Z bil· 
yiikliigtin ta doru,,:'Ulla bnnanm1' 
olacagiz. Ya olamnzsak denilecek? 

Cevap gayet basit: 
Kendimiz dcvrileccgiz, fakat biz

den ~ok daha degcrli bnzt ~cyJer ayak· 
ta kalacak: 

~erelimiz bir. idealimiz iki! 

·~· Zavalli (J. J. Rousseau) o insruu 
~1k cdecek kadar hassas dehasi iP.n· 
de ne giizel giiliin~liilder bulmu~! 

«f nsan diyor, hiir olarak dogmu~
tur. Halbuld bugiin her tarafmdan 
prangalara bafb! » 

Sebep? Tekrarlamaga liizum ne? 
Bi~arenin o titrek hilkati '"' se.rapa 

hezeyan olan mant•gile yazd1it sahi· 
fele.r tekmil (i~timai multavele) yl 
doldurmuyor mu? Dogrusu !tOk mil· 
him bavadis: 

insan, hiir olarak doganm~, fakat 
bugiin her yanmdan bir ~ok bag i~in· 
de tiulun11yorn1~! Bu miinasebetle 
s0ylenmi!i kfifirce bir sozii unutamt· 
yorum. 'Miinekkid (Emile Faguet) dl
yor kl (Rou. cau) nun millih.azast 
neye benzer bilir mbiniz? TIJ>la e:ko
'.YUD et yemek iizere yarahlm1:;;br. Fa· 
kat her yerde otla beslenir!» demege!. 

Ne yazik ki hakikat bundan ibaret. 
'Maamafih (Voltaire) in m~hur du· 
~ilncesm1 hatrrdan ~Ikannamab: 
l\Ialum ya, bu tuz ruhu gibi kafa 
«bir halik yoksa bile ondan bir tan• 

(Deva1U1 5 inci sahifede) 
FaZJ.l Ahmed Aykac; 

• 

1 



Sahife 4 

Bekta$i ay~ni yapmak 
su~lular1n1n muhakemesi bittl 

MUddeiumumi cezaland1nlmalann1 
lstedi. Muhakeme ba$ka gUne b1rak1ld1 

Eyiipte Nihadm evinde Bekt:l{ii a- ve yalanc1 ~dlikten dolay1 
yini yaprnaktan maznun Mustafa Tu- hakkmda kanuni takibat yapll-

rabi ve Nihad Baba adlannda iki ki~i
nin mevkufen muhakemelerine diin bi
rinci ceza mahk:emesindc baktlnu~tir. 

Diinkii celsede sur;lular yakalandlkla
n zarnan milhilrlenen evde ke~f ya
pc.n heyetin raporu okundu. Rapor
da odarun duvarlannda era~ bir 
<;ok IA.vhalar bulundugu, ortada iki 

baklr tepsi i~inde rakI ve mezeler, etraf
ta ud, tanbur, keman gibi <;algilar gO
riildilgil bildiriliyor fakat odada bir 
Bckta.5f semahan~ olduguna dclA.let 
cdecek bir ~cy 'gorillmedigi kaydedili
yordu. 

Rapor okundu.ktan sonra Halid a
dmda bir ~ahid dinlendi. Halid ifa
dcsinde: 

c- Ben ah~1llk yapar, evlerde ye
mek pi~iririm. Nihndm kans1 Aliye 
o giin beni r;ag1rdl. Koyun kestim, ye
mek yaptim. cvime donecegim zarnan 
Nihad beni odaya aldl, rakl i~ege 

ba~lad1k. Rak! esnasmda Nihad elin
deki bir fincana ~talla vurarak ~r
kllar soyliiyordu. Arkasmda san bir 
nba, b~da da klirnh vard1 .. demL?
tir. 

Diger ~id Muhsin ~u ifadeyi ver
rnl~: 

c- Kanm otede beride <;ama~ir yt

kar. O giln de Nihadln evine ~ama~
ra gitmi~i.. ~ iizeri kanm1 al

mak uzere gittigimde Nihad beni o
d~ya gotiirdil. Rakl i~mege b~ladlk. 
Ben tanbur <;aldlm Nihadm ba~da 
k\ilah ve Sirtmda aba vardl. 

Bunun iizerine Muhsinin haz1rhk 
tnhkikatmdaki ifadcsi okundu. Bu i
fcde de Muhsin o giin gar~da Nihad 
tn.rafmdan eve davet cdUdigini, eved 
a.yin yaptlklanm, davetlilcrden Sa-
minin oyun oynnd1gim, Halidin saki
lik yaphgm1, Mustafa Babamn da 
Nihada ta~ giydirdiginl saylem~. 

traaesindeki degi~ikligtn sebebi so
rulunca Muhsin ozaman poliste taz
y.!k ecUld!gl igin boyle ifade verdiginl 
soyledi. Bunun iizerlne miiddei umu
mi Ferhad ~hidin ifadelerindeki ba~
kal1ktan kendisinin yalanc1 ~dlik 
yapbg1 anla~Ildlguu ve hakkmda ta
kibat yapllmak iizere tevkil edilmesi
ni istedi. 

Mahkcme ~hid Muhsinin tevkifine 

rnak iizere evralon miiddei 
umurnilige verilmesine karar verdi. 
Bundan sonra dinlenen ~ahid ibra
him kendisini Mustafanm davet etti
gini s0yliyerek: 

- Mustafa Tiirabi ile beraber Ni
hadm evine gittllt. Rala i~tik, ben sar~ 

ho~ oldum. Evde ne yapJ.ldlgrru bilmi
yorum. Gittigimiz zam.an Nihadln ba
~da k\ilah ve srrtmda aba vardl .. 
dcdi. 

Suclular gene ayin yaptlklanru in
ka.r ederek tahliye edilmelerini istedi-
ler. Mahkeme bu talebi de reddede
rek muhakemenin mevkuf en devann-
na karar verdi. BllilU milteakip mild_, 
dei umumi Ferhad 1ddia namesini o
kuyarak tahkikat evrakl ve ~hidlerin 
if adelerile suclulann B~kta~ ayinl 
yaptlklan sabit oldugundan bunlann 
667 nurarnall kanunun birinci mad
desile cezalanchnlmalanni istedi. Mah

keme ~ giine brralaldl. 

MEVLCT 
Yannki cuma nama.zuu miiteakip 

fiskildar'da Yeni Camide Sivas-Erzu
rum demiryolu in~t ~iidilrii 
merhum miihendis bay Galib'in ru
hu i~in mevlud okutturulacakbr. Mer
humu seven meslekd~larile ahbap
lannm ve mevlud scvabma nail ol· 
mak istiyen zevatm mezkflr camie 
te~rilleri ailesi tarafmdan rica olunur. 

Taksimde Maksim 
Varyete tiyatrosunda 

Bu ak~am 21 de 

ZOZO DALMAS ve 
TOMAKOSLA 

ENAYiLER 
BileUer: 40 - 60 
hususi 100 K. 
Telefon: 42633 

FERAH 
Sinemada 

Prof. ZATi 
SUNG UR 

VE DA 
mOsamereleri , ....................................... ... 

Bu ak~am: SAKARY A (Eski Elhamra) sinemasmda 

Gen~leri dO~OndOrecek yOksek ve ahlaki bir eser olan: 

SEYTAN ve 6ENCLiK 
( PRAGLI T ALEBE ) 

Emsalsiz film ba~hyor, Ba~ rollerde: Zamamm1zm joopromycsi 

ADOLF WOHLBRUCK 
ve (Mektcpli K1zlar) filmininy1ld1z1 DOROTHEA WiECK 

Her zamanm cseridir. lbr~tle scyredilecek bir derstir. 

TeJefon: 41341 

I Hami§: SAKARY A sinemasmm, perde iizerinde gosterdi~i §artlar dahilinde 
mu~terilerine tahsis etliki ve sincma holiinde vitrinde te§hir edilen hcdiyeleri 
gelip goriiniiz. , ______________________________ _, 

,-------------------------------· MELEK 
sinemasmda 

BUG ON 
1-BOSB 

MA.BiE 
Ba§ roUerde : 

- JEANETTE MAKDONALD 
NELSON EDDY 

Seanslar - 4,20 ve 8 de 

Mastesna blr FIRSAT 

2 Biiyiik Film Birden: 

2-BUTUN 
&UZELLERi 

Ba§ ro]de 

SEVERiM 

· JEAN KIEPURA 
Seanslar: 2,30 - 6, 10 ve 9,45 

Bu· ak~am TURAN Tiyatrosunda Em-=:111121~-~ 

BAY AN F. Konserl 

10 Kanunu~'\·el 1936 

JAMES CAGNEY 
i$TE BAHRiYELiLER 

Frans1zca 

<dl©0<§ltr0a y~(p)o0alfll 1Fo0ma 

Cyle bir film ki... Takdir i~in diinyalar birle§mi§ .• 1nsanlar sozle~mi~tir ... 

KIZIL KORSAN 
( KAPT AN BLUD ) 

Milyonlarca korsanm kanlarmdan rengini de~i~tiren sonsuz Akdenizin 
dalgalan hfilA Kaptan Blud'un &§k ve zafer teranelerile ~kamr ... 

. Bu ak§am: SARA y sinemas1nda 
Boyle bir film gorebilmek i~in seneler beklemek lanmd1r. 

MARTHA 
E66ERTH 

In en 

son • aiizel 

fllml fllml 

PARiSLi 
SANTDZ 

Soguga kar~1 
Tahaffuz 

Yagmurlu veya serin havalarda, vii
cut ~ok kolayhkla soguk ahr. Evinize 
gider gitrnez, sicak su dolu bir kabm 
i~lne bir ka~ Sloan's Liniment doke
rek ayaklannm bu suya sokunuz. Bu 
tedbir, ehemmiyetJi bir soguk algmh
gmm ilcrlemcsine mani olabilir. Viicii
dunuzda agn hissederseniz, ogu~tur
makslzm Sloan's silrilniiz. Sloan's bu 
suretle viicuda niiftiz eder vc ldareli 
sarfedilmi~ olur. Sloan's siirdiiguniiz 
agnyan mahalle yeni kan hticum eder. 
Sertligi azaltu, agny1 giderir. Sloan's 
dilnyada mevcut en asri miisckkindir. 
Soguk algmhfl, burkulma, siyatik, 
lumbago, i~in bugiinden bir ~i~e Slo
an's satin abmz. 

SL@AN'S 
N I 

1~a .... _ 

ithil'lUJf f POSU 

111U1mm 

l 

E N T 

Tepeba~1 dlraJll 
kISrru bu ak~m 

saat 20,30 da 
BUrtlK IIALA 

Son haftasi 
Frans1z tiyatrosu 
opcret klsm1 bu 
ak~am S. 20,30 da 
LEYLA ve 

I 
PEK YAKINDA 

Donanma 

BugOn matinelerden ltibaren 

SOMER 
SiNEMASI 

Sinemanm bir mucizesi olan 

BAY TEKiN 
Me~hul Diinyalarda 

Harikulade filmini takdim cdiyor. 

Ba~ rolde: Emsalsiz atlet 

BUSTER GRABE 
Tarihtcn evvel ya~1~ hayvanlarla 

milcadcle, MOGO seyyaresi, dilnya 

tehlikcde bc~eri hayvanlar vesaire ... 

Bilyilk fcdakarWdnra mal ve gayct

le uzun olmasma ragmen 

TEKMILI BIR DEFADA 
G0STERiLECEKTIR. 

Seanslar: 2 1/2 5 1/2, ve 8 1 /2 d1r. 

• 
CASINO 
DE PARiS 
AL JOLSON

RUBY KEELER 
•• 

TURK 
SiNEMASINDA 

Herkes ~ark1 k1ralile dans krali~e-
sini alk1~hyor. Biiyiik filmi siz de 

goriiniiz. IJaveten : Ekler Jurnal 
ve Donanmam1z Yunanistanda 

Geliyor ... 
Kad1koy Vak1flar DirektorlOgO llanlan 

Kad1koyiinde muvakkithane caddeiinde iskelc yakmtnda Asya ga· 
zinosunun yerinc yatl1hp iki kath ohm ve gazino, pastahane ve biraha· 
ne olarak kullamlmaga ~ok clverifli bulunan bina kirahl-t1r. 1halesi 
18/12/936 cuma giinii saat 14 de Kad1koy Vak1flar idarcsinde yap1-
lacaktir. · isteklilcrin miiracaatlar1. (3343) 

Istanbul Defterdarhg1ndan: BELVO SAZHEVETI 
NA$1D, HALIDE, F AHRI B1RLE$1GI 

Birinci defa olarak Bahar ~i~eklcri komedi 4 pcrde Mo.a_,,......_,.,._. , · unnn l\rnCNUN 

Mulga Trabzon Tetkiki itiraz Komisyonu Reisi Bahri thbaym he
men Def terdarhga miiracaall. (3547) 



!O KAnunuevvel 1936 

KOtU bir haber 
Linc diye bir nesne vardlr; bunun 

Ciogdugu yer, Birle¢k Amerikadlr. 
· Orada, yalmz, rengile bahti karalara, 
bir sfuii beyaz, pembe yanakll yeni 
diinya insanlari tarafmdan, bilmem 
hangi «Mise:. yan baktl, bilmem han
gl «mukaddes> beyaz bir adama dokun
du diye pargalamr; etile kemigi dar
nia dagm edilir. 

klip, sopa, lngak, kama ve hanger
lerle zaval1Iy1 parga par~a etmi~ler
dir .. ilah .. > 

Bilmcm ne mahallesi Erzincanltlar1 
yaman adamlarm1~ dogrusu, Bakka
Im sugu ~u olmah: 

Gidip bu mahalle halkmdan alaca
guu istemi~tir .. 

Bu havadis beni korkuttu. Korkwn, 
alacakh olu~umdan gelmiyor, (Qok ~
kilr kimsede bir alacag1m yok.) 

Vak1f paralar 
idaresi 

lkraz hakk1nda yeni tali
matnamenin tatbikine 

lia~land1 

lngilteredeki huhran 

Krahn istifas1na muha 
kak nazarile bak1hyo 
Fort Belveder §atosunda be~ saat 
siiren miihim bir konu~ma yap1ld1 ' . Bu adet, Okyanusun obilr ucundan, 

[stanbul limanma ugramadan dogru 
Erzincana ge~mi~ bulunuyor. 

lla\•aciisl belki okumu~unuzdur: Endi~em ~u, kl hadiseyi, burarun 
«Erzincanda -bilmem ne mahalle- mahalle bakkallan, komiirciileri, o

sinde- bakkal Midik Mehmed admda duncular1 i~itirler ve istanbul mahalle
bir adamcag1zm, oturdugu mahalle lilerine art1k blr daha bor~la yiyecek, 
halk.rndan yirmi otuz ki~i, bir alacak yakacak ve1111ezler de mahalleli ag ka
Yllziinden, ~ar~1 ortasmda basma ~0- J1r. Orhan Selim 

.... X II•' •• ·--ll~ ... ---·•111111••-·•-WIUIUllllllllUlllllllllllllllllllH•• 

HiikCunet, Evkaf mekanizmasmm 
rnemleketin imarma: ve halkm ihtiya~
lanna yarayacak bir ~ekilde ve modern 
esaslarla i~lcmesine ~ok ehemmiyet 
vermektedir. V:ak1f paralar idaresinin 
emlak mukabilindeki ikrazlanm daha 
nafi bir hale getirmek iizere hazirla
nan yeni talimatnamenin tatbikine 
b~lanm1~t1r, 

Evvelce ikrazlar yalmz bir tarzda ya
p1hyor ve borglulardan senevi yilzde 9 
faiz ve y\.1zde 3 komisyon ahiuyordu. 
Bu talimatnameye gore, ikraz sahas1 
geni~letilmi~. ytizde 3 komisyon yilzde 
bir bu~uga indirilmi~tir. Pe-?in faiz ver
J11ek isteyenlerden bu komisyon ahmm
yacakt1r. 

Londra 9 (A.A.) - Diin Fort-Belve
dere'de yap1lm1~ olan milzakerelerin 
kati mahiyette oldugu zannedilmek
tedir. 

Siyasi mahafil ile parlamento maha
fili, krahn tahtmdan feragatinin artik 
igtinnb1 gayri kabil bir keyfiyet oldu
gunu beyan etmektedirler. 

gayri kabil addetmekte ise de hil 
dann etrafmdaki kimseler bir u 
ma zemlni bulunmas1 mumktin ol 
fiklindedirler. 

Baz1 mahafil, di.in sabah tayyar 
Cannese gitmi~ olan zevatm avd 
den evvel bir karar verilmcsinin 
temrl olmad1gm1 bcyan ctmektec1i 
Manmafih siyasi mahafil, ~imdiki 
yetin uzay1p gitmesinin tevlid ede 
huzursuzluk ve tehlike noktasmd 
rar etmektedirler. 

Kumkap1 cinayetinin 
111uhakemesine ba§land1 

Su1;lunun kii~iik oglu, babas1n1n 
katil oldugunu soyliiyor 

G~enlerdc Kumkap1da Kirkor a
dinda bir adam kendisine para ver
llledigi igin uvcy ktzi Dikranuhiyi ek
lllek b1~agilc yaralam1~, kaynanasi 
kanyayi gogsilnden yaralny1p oldilr
ln.~, kcndisi de hafif 9e yaralamm~tl. 

I tnsallut ctmek isterdi. Vaka gilnti sa
ba.hleyin de bahge kap1smm oniinde 
bcnden para istedi, vermedim, Bana 
tnsallut ctmege kalk1~ti. ben de kag
mak istedim. Birdcmbire mutbaktan 
ekmek b19ag1m ald1 ve beni tehdid e
dcrek para gantam1 kapti. lGrkorun muhakemesine dun agir 

ceza mahkemesinde ba~lanm1~tlr, Mev· 
kur su1.;Iu Kirl:or mahkemede suglan
n1 inkar ederek: 

0 sn·ada bilyilk annem Kanya gel
di. Kirkora milnasebctsizlik yapma
masuu soyledi. Bunun ilzerine Kirkor 
da elindeki b1~akla btiyilk annemi 
gogsiinden vurup y.'.?re serdikten son
ra beni de yakaladI. Ben kagd1m, zor
lukla kurtuldum, Bilyiik annem 01-
dii. demi9tir. 

"'- K1z1m1 ve kaynanam1 bcn vur
lllad1m. Ben sabahlcyin odamda ya
tarken ktz1mdan alacaklan olan iki 
ki~i eve geldiler, cinaycti onlar i$Iedi
ler demi~tir. 

Bundan sonra ~ahid olarak Kirko
l'Un ka11s1 Este Kano~ dinlenmii>tir. 
.Anas1n111 va1isi s1fatilc da.vac1 olan 
~te Rano~ kocasmm o giin saba.h~e: 
Yin ev aramak bahanesile kend1sm1 
sokaga gonderdigini, eve dondugil 
7.anian cinaycti haber ald1gm1, esa
sen kocasmm iivey k1z1 Dikranuhiye 
kar~ mcyli bulundugunu ve her za
?nan tasallut etmck istedigini soyle
lll~tir. 

Rirkorun uvey kIZI Dikranuhi de i-
1adesinde: 

~ Uvcy babam bana her zaman 

KADIN llAKLI i~Ii~ 

Budape~tede ~a~1lacak bir aynl
ll'ta davas1 go!illdil. Pe$tenin yilksek 
SOsyetesfne mensup bir bayan hak
Yenne b~ vurdu: 

- koeamdan aynlmak istiyomm. 
- Sebcbi? 

.. - Bann 18 birinci te~rinde dogdu
IDlnu 80ylemi$ti. Halbuki 28 birinci 
t~i·incte dogmu$ ... 

lnsnn bunun i~in koce.smdan rJ..y-
1·1hr tn1? 

- Ben y1Id1zlarla fahma bakhr
clun ve b;nimle =iyni giiude, yani 18 

bitfoci te~rinde dogan bir adam
la evienmcge karar verdim, halbukl 
kocam ... 

l<a11sina oylc ~lk OllnU$, ki hilvi
~Ct Ciizdanmda dogum tvrihini de
g.~tir.mi~, ~Unkii o:rnn ancak 18 bi-
1·1n • v c1 te~nu dogumlu bir crkege va-
l'acag1n1 biliyorrnu9, .. 

Aiahkeme aynhk knran vermi~tir. 
~a;-n, adam dogum tarihini degi$
ti.rdi diye dcgil, sahtckarltk yaptl 
dtye,., Sahtekiirhk nynliga kafi se
bcptit· ... 

MERAK 

li'ransa biiyilk ihtilruinde isrnl 
g~n Kont Artoisin 365 ¢ft kundu
l"aSJ. varwr, her giln birini giye1·di. 

I n· 
·j tr Amerika gazetesi Adolf Men-

Unun 240 kravab Duglasm gs ye-
le~ ' 

6' OlduC"unu yaz1yor. 
1 

• Bir Romanyn gazatesi de Bilkre-'? 
civar1ncta oturnn bir koyli.iden bah-
~iyor, bu ndamm da 125 ~ift goz-
Ugu varnu~ ... 

Kirkorun kendi oglu yedi ya~mda 
Abraham da ~al1idlik etmi~ ve ifade
sinde: 

·r- Sabahleyin yat::igimda uyanm1~· 
t1m. Babam ilvey karde1?im Dikranu
hi ve btiylik annem Kanyadan para 
istiyordu. Onlar paray1 vermiyince 
k1zd1. Ekmek b1~agile Dikranuhiyl ya
ralad1, bilyilk annerni de vurup Oldiir
dii. Ben goziimle gordilrn., dedi, Kir
kor bunlann ifadelc1ini kabul etme
c1igini soyledi. ikl ~hid daha dinlen
dikten sonra digcr ~ahidlerin ~gnl
mas1 i~in muhakeme ba9ka giine b1-
rak1ld1. 

EN BUYUK TURBIN 
Amerika yenildL, 

? 
Hrikalar diyari olan Amerikayi 

Norve~ gerfde b1rakti. 
Borgholm ~ehrinde dilnyamn en 

bilyilk tiirbinini yapt1lar, Bu tilr
bin 80.000 kilovat kuvvetindedlr. Be~ 
odah 400.000 eve elektrik cereyam 
vcrccektir. 

ESKi USUL 

Langley Preri bugiin ingiltere 
mlistemlekesidir. Qok eski zamanlar
da, ora halk1 birine hiddetlendikle
ri zaman, ndamm viicudunu katra
na bularlm·, sonra iizerine bir gu
val tavuk tuyii dokerler, hudut ha
rici ederlermi~, .. 

Bugiin ooyle yap1hmyor, fakat ge
~en hafta halk bir ~fore klzm1~. bu-
11 un iizerine e>ski usul cezay1 ltat1rla
:rru~ar, ~fOriin otomobilini katran
lay1p ils~une tavuk tilyil dokmii~ler 
ye otomobili bu ~kilde sokak sokak 
dola~t11·m1~Iar! ... 

AYI lUUCADELESt 

Avrupada ayi bulunmaz sanma
ym. Fransanm Ariej ~hrinde ge
~en kl~ ayilar biltiin koyun silriileri
;tl yem~er, bu scne Belediye bil~e
sine 500 bin frank miicadele parasJ 
koydu, Bu para ay1 Oldilrenlere da
g1tLlacakt1r. 

Fakat Belediye aymm kuyruguna 
vcya kulagma degil, ~y1yi oldugu gi
bi olil getirenlere verecek, maltlm 
ya Frans1zlarm dru·b1 meseli ni~
lmrdur: Aytyi oldilrmeden postunu 
satanlar !;Oktur!, d~rler". 

Vak1f paralar idaresinin ikrazlan 
k1ymetJi arsalara ,.e tamamlanmam1~ 
in~ata da te~mil edilnli~tir. Duvarla
nnm yans~ viicude getirllmi-'? olan bi
nalar i~in para verilebilecektir. Ta
mamlanmanu~ in~aata para ikrazi iCin 
kabul edilen usulden taksitlerln ooen
mcsi halkm lehine ve nef'ine olmak 
ilzere uzun senelere baglamm~hr. 

Diger taraftan bgrenildigine gore 
hiikumdarm i~ adamlari, ferngnt ha
linde kralm mnli vaziyetinin ne ola
cag1 hakkmda milzakerelerde bulun· 
mu~lard1r. 

Kralm kont de Chester Unvamm al
mas1 muhtemeldir. Diin a~am Fort
Belveder konferansmdan sonra bazi 
siyaset adamlan, kralm tahtmdan fe
ragatl meselesinin artik bir saat me
selesi oldugunu soylemcktc ldiler. 

BE~ St\1\TLiK BiR GORil~l\lE 

Londra 9 (A.A.) - Sir John Simon, 
M. Baldvin ile gbrii~ttiktcn sonra sa
at 23,45 de ba~vekalet dairesinden ay
nlm19t11'. 

CENNES ~EHRiNE GiDENl,E 

Cannes 9 (A.A.) - Dtin tayyar 
Croydon'dan hareket etrni~ olan d 

Krikward, avukat Goddard ve ba~ 1 
vlni M, Barron, diln sabah Mars· 
da karaya inmi~er ve oradan oto 
bil ile Cannese gitmi~Ierdir. Bu ze 
saat 23 de Cannese varm1~ar ve 
otele inm~Ierdir. ipotek edilen emlak nakdi degerini 

muhafaza ettikge, her sene nihayetirt
dC resillmalden istcnilen, yiizde on 
kesilmiyecektir. icra takibah netice
sinde vak1f paralar id arcsine f erag edil· 
mek surctile intikal etmi.:; vaziyette o
lan emiak dahi, alakal1 borglular 'i.ig 
ay zarfmda borcunu ve harc1m verdi
gi takdirde malJan kendilerine iade 
edilecektir. VakJf paralar idaresi mii
him vilayet me1.!kcz1erinde ~ubeler a<;a
caktir. 

Duk de Kent bu sabah saat 1 de Fort
Belveden~elmi~tir. Di.ik'Un otomobili
nin i~inde bulunup bulunmad1g1 an1a
f;llnmam1~tir. Dilk d'York'un otomobili 
Fort-Bclvedercyi saat 23 de terketmi~
tir. 

Lord Brownlow, M. Rogersin 
kilnde gazetccileri kabul etmi~tir. 
disi M. Goddardm Canncse Londr 
ki ikamctgalunm kapatilmasma ai 
fcrriiat hakkmda madam Simpson 
gorii~ek iizere ge1ml~ oldugunu 
yan etmi~tir. Doktor Krikwardm is 
Goddardm ~ahsi dostu oldugunu s 
lemi~tir, 

..... "si~~~i'"'i~;;t .. ,, ........ ,, ................... ,, ........... . 
M. Bald\inin par!amento katibi yilz

ba~1 Dugdale, ba~vekilin bugiin Avam 
kamrnsmda yapacag1 beyanntmm mu. 
him olmasmm muhtemel olmad1gm1 
soylemi~tir. 

Lord Brownlow, soz soylerken l 
ziyade heyecan i~nde gorilnuyord 

l\IAD,\1\1 SiMPSOS ROl\IAY.1 

GiDECEK:\li~ 
Milletler Cemiyeti 

konseyi 
Milletler cemiyeti konseyi bugiin 

fevkalcide olarak toplanzyor, Bu top
lantzda ispanya hii.kumeti, Almanya 
ve italyanm, merkezi Burgos'da bulu
nan Franko hiikimzetini tanznzalarz 
ve bu ltiikumete yardzmlarz ilzerine 

Buna binaen M. Baldvinin bu gcce 
Fort - Belvederede kral, Dilk d'York 
ve Diikde Kent He yapnu~ oldugu be~ 
saatlik gorii~me neticesinde kati bir 
karar almmam1~ olduguna ihtimal ve
rilmektedir. 
,. Herne kadar parlamento mahaiill, 
krahn tahtmdan feragatini Jctinab1 

Roma 9 (A.A.) - Madam Sidpso 
yakmda buraya gelecegi ve lord Ch 
Jes Berkeleyin ko~kilnde ikamet ed 
gine dair bir ~ayia dcvran ctmekte 

Londra 9 (A.A.) - Krahn hus 
katibi binba~1 Alexander Ha'!:din 
diln Canterbury ba~ piskoposu ile 
i·ii$m u~tiir, 

ltfilletler cemiy~etin~~ tedbir az~asmz Bir otomohil ka
isteuerek yaptzgz muracaatz iedk1k ede, Ankarada yaprla 

cak ma~lar 
cektir, I zasz muhakemesi 

Falcat Milletler cemiyetinin fevkala.- -~ _ 
de toplanmaszna ra§nzen ispanya i~
lerine herhangi suretle miida1zalcde 
bulunacagi beklemniyor, <;iinkil Mil
letler ccmiyefini tc~ebbils ve lzarekele 
getirmektc ofcdenberi rehber 'l'C amil 
olan ingilfere ispanyol hiik12metinin 
miiracaatmm yersiz bulmu$lur. Lon
drada gene Milletler cenziyetinin rey 
ve kararz ile ie$kil olunan i·e altikadar 
devletlerden ciimlesinin i?tirak ettigi 
beynelmilel kontrol konzisyonu Jngil
terenin noktai nazarma gore ispanyol 
llfikumetinin miiracaatz igin daha uy
gundur. Zaten boyle i~ler i~in kurulan 
bir komisyonun bir taraf a bzrakzlarak 
Milletler ccmiyeline 1niiracaat edilmesi 
ile komisyo1wna kadir ve ehemmiyeti 
?'e niif uzu. sukut ctmek tehlikesine 
maruz kalacak z·e bu lzal ise bu komis
yondan memmm bulmzmayan Alman
ya ile italyamn serbestilerini ellerin& 
almaga vesile olacakttr, 

ingllterenin bu noktai nazan Fran
sa tarafmdan da tasvip edilmi~ oldu
gundan her iki devlet dz$ politikala
rznm ba~mda bulzman nazzrlannz Ce-
1zeureye gihidennem4Zerdir, ispanyol 
hukli..metinin bu har.eketten Sovyetler
de miisbet bir netice beklmediginden 
M. Litvinof de Cenevreye gelmemiftir. 

Maahaza ispanyaya aid olmayan i$
lerden dolayi meclisin toplanmasi son 
dakikada ehemmiyet kesbetmi$iir. is
kenderun sancaif mzn Fransa taraf m
dan Suriyenin vaziyeti de§iftirilmesi 
iizerine milstakil olmast icap etmek
tedir. Fransa all.di lzaklara istinad eden 
bzz. noktai nazanmzzz kabul etmek is
temediginden bu mesele hakkznda Mil
letler cemiyetinin miitaleasz sorulmasz 
hakkmda iki taraf mii.tabzk kal:nu~lar
di. Bu miiracaat ltfilletler cemiyetinin 
gelecek alelade i<;timamda yapzlacak
ti. Fakat Hatay Tiirklerine yapzlan 
tazyiklerden dolayz halkzn haklz ~ika
yetleri ayuka <;zktzgzndan lziikumeti
miz meseleyi Milletler cemiyeti mecli
sinin f evkalade toplantisznzn ruzna
mesine dercettirmi§tir. 

Said pa~a zade Vehbi 
dun tevkif edildi ---

Bundan iki sc1:c kadar cvvel husu-
si otomobilini 100 kilometre siiratle 
surerek Bebekl~ Ortakoy arasmdan 
gcgerken yoldn ja,1d=i1mn Bekire ~nr
p1p bltimime sebebiyet vermektcn 
suglu Said pa~ zade Vehbinin muha
kemesi uzun zamandan bc1i asliye U
giincu ceza mnhkemesinde devnm c
diyordu. 

Bay Vehbi u~iincil cezn mal1keme
sine kar~1 iki dcfa i·eddi hakim tale
bindc bulunmu~ ve Kocacli, istanbul 
ag1r cezn mahk('meleri tarafmdan bu 
talebi reddedildigi g!bi istanbul ag1r 
ccza mahkcmesi de Vehbinin reddi 
hakim ta.Icbini!l reddile b~raber ken
disini elli lira para ceznsma mahkum 
etmi~ti. 

Diln 'i.igiincil ceza mahkemesinde 
Vehbi mudafnasnu yapacakti. Kcn
disi mahkcmeyc gelmemi~ ve miida
faasm1 hnzu'lad!guu, ancak bir dcfa
da m·ukatma okutturmas1 i~in kendi
sine bayramertesinc kadar yeniden 
muhlet v~rilmesini :stemi~tir. Mah
keme istedigi milhleti kabul ctmiye
rek avukatile gece g0ri.i~ilp bugiin 
mahkemede mildafaasm1 yapmasma 
knrar vermi~tir, 

Vehbi bu muhlct istegi.uin kabul 
edilmemesine k1zarak mahkemed~ 
heyeti hakimeye kar$1: 

- istimhal talebimin boyle redde
dilecegini bilseydim bugiin bir rapor 
getirir ve mahkemeden rnecburen 
rnilh1et karar1 nlarak i9i gene uzat1r
cilm .. dem~tir. Bunun iizerine mah
keme miizakereye ~ekilmi$ ve klsa bir 
gorti$meden soD~'!l. suglu Vehbinin u
zun znmnndnn b.'!1i bahanelcrle mah
kemeyi uzatmak sur~tile bu hususta
ki sui niyeti sabit oldugundan ve ken
disinin firar etmesi de muhtemel bu
lwidugundan tevkif edilerek bundan 
sonra mahkcmesine mevkufen deva
mma karar verlldigini bildirmi$tir, 

(Ba~ taraf1 1 inci sabifedc) 

Milsabakalarm birinci gilnii stady 
mun resmi kil~ad1 milnasebetilc duh 
liye almm1yacak herkes ma~ar1 par 
s1z seyredecektir. ikinci ve iiguncii g 
leri de 25 ve be~ kuru~ gibl gok 
bir duhuliye almacaktir. 

Tmnuvaya i~tirak edecek taklml 
kendi talomlarmm kadrolarm1 men 
bulunduklan bOlgelel'in herhangi b 
tak1mmdan takviye edebileceklerdir 

Bu ma~lan idare etmek ilzere se 
lecek hakem namzedleri arasmda 
~ikt~h Nuri Hakkt, ihsan, Kami! 
Kemal Halim de vard1r. 
Ma~Ian istanbuldan seyretmek ig 

gcleceklere bir kolayhk olmak tizer 
istanbuldan hususi bir tren kaldml 
caktu·. 

Dosya 
(Ba~ taraf1 3 ilncii sahifedc) 

yaratmaga ihtiya~ l'ard1r,» demi!1tl 
Samyorum ki hilniyet babsinde d 
inesele aynen ooyledir. Bunun1a be.J 
raber bir kere polis miidtirii Azmi v 
miiddeiumumi Bedri beylerin de re 
yini almak istiyorum, Zira ikisi de ic 
raatta tam Jan Jak Rusonun idea1 
karde~i gibi goriiniiyorlar! 

Fazzl Ahmed Ayka<; 

Paris ticaret ata~esi dun gittl 
Paris ticaret ate~ligine tayin edilen 

Tilrkofis eski b~an1 Mecdet tacirler
Ie temaslaruu bitirmi-'? ve yeni vazi
.fesine ba~lamak 'i.izcre dun ~ehrlmlz
den aynlm1~tir, -----Yunanistan bugday alacak 

Atina 8 - Maliye ve iktisad nezaret-; 
leli tarafmdan Ywianistana Balkan 
rnemleketlerinden 100,000 ton bugday 
ithall kararl~tmlnu~tJr, Bu ithalat 
klering yolu ile yap1Imayarak hususl 
takas mukaveleleri mucibince icra ~ 
d.ilecek ve bedeli doviz He tediye edile
cektir. 



Sahife 6 

-
MIEMLEKET 

ir ya gin sahas1nda 
harabe kalm1yor 

Belediye burada bir ~ocuk hastanesi 
ve 1ehir garaj1 yapt1racak 

fzmirde ~ocuk kamplanndan birinde kii~iikler uykuda 

izmir (Ak~) - tzmirin yangm 
sahasmda goze batan harabelerin 
son izleri de yakmda ortadan kalka
caktir. Killtilrparkm, ~ok geni~ bir 
sahada tesis ve in~asmdan sonra yan
gm sahas1mn ~irkinlikleri tamamen 
denecek bir derecede ortadan kalk
nu~t1r. Fakat Kiilttirpark civannda 
gene kil!tilk pa~alar halinde harab 
duvarla dolu baz1 sahalar vard1. Be
lcdiye reisi doktor Beh~et Uz, yangm 
sahasmm bu kls1mlan i.izerinde izmi
re lazim olan miihim ve biiyilk s1hhat 
milcsseselerile bir garaj yaptirmaga 
karar venni~tir. 

~OCl:K HASTANESi VE DOGUl\I EVi 

Hazirlanan bir plana gore ismet 
pa~ bulvan ile Ki.iltilrpark arasmda 
22722 mctrcrnurabbahk bir saha iize
rinde bi.iytik bir (Qocuk hastanesi ve 
dogumevi) in~ ettirilecektir. <;ocuk
lanm dogunnak istiyen kadmlar, bu
raya gclerek ~ocuklarm1 doguracak 
ve istiyenler, <;ocuk hastanesine b1-
rak1p gideceklerdir. Bu milessese, ci
·var vilayet ve kazalarm da ihtiya~
lanm kar~1layacak derecede bilyuk 
olacakbr. Burada ~ocuklarm gilrbiiz 
ve s1hhatli yeti~tirllmelcline ~al1~la
caktir. 

~ElliR GARA.JI 

f;lehir garaj1, l?ilkrii Kaya bulvarm
dan Kbltlirpa.rka kadar uzanan saha
da ve 17500 metremurabba11k bir ar

. sa uzeiinde yaptmlacakbr. izmlrle 
mtilhakat arasmda i~leyen otobils, 
otomobil ve kamyonlar burada kala-

caklard1r. Garajda aynca tamir atel
yeleri ve ~oforlerin yatrnasma mah
sus yerler de bulunacakt1r. 

• 
~EH1R l\rUZESi 

Basmahanedeki Altmpark ile Ki.il
ti.irpark arasmda 32119 metremurab
bru gcni~ligindeki saha i.izerinde de 
yenl bir miizc binas1 in~ cttirllecek
tir. Miizenin gent~ bir park1 buluna
cak ve muhtelif klymctli eserler, bu 
bah~ede ~hir edilebilccektir. 

Hal santral: Kemeralt1 caddesinde 
bulunan eski hanlarm yiktmlarak 
burada bir merkez hfili in~a ettirilme
si i~n tetkiklere ba~lanrn1~t1. Bu yer, 
bazi sebeplerden muvaf1k gorillme
mi~tir. Merkez hfi.lin ismet p~a bul
varile rnilstakbel belediyc saraymm 
in~ edilecegi klsun arasmda 24,000 
metremurabbahk arsa ilzerinde ku
rulmas1 muvaf1k gori.ilmil~tiir. 

BAS:\IAHANEYE TRA:\1'' AY 
t~LETiLl\1ESt 

Belediye reisligi, Basma11aneye 1~

letilecek elektrikli tramvay11' biran 
evvel i~letilrnesi i!tin izrnlr elektrik 
ve tramvay ~irketl nezdinde te~ebbiis
te bulunrnu~tur. 

Yol in~aatmda faaliyet 
Tekirdag (Ak~am) - ilimizin Sa

ray - Qerkeskoy yolundaki in~aat bit
mek i.izeredir. ilin, Tekirdag - Muradll 
ve Tekirdag - Malkara yollarmda da 
devamll in~at ve ihzarat yap1lmak
tad1r. Malkara yolunda il~ silindir 
r;a11~makta geli~ ve gidi~in kolayhkla 
yap1lrnasm1 temln etmektedir. 

LER YOLU 
Ed~bi Roman Burhan Cahid MORKAYA 

~==-----.... ~===-----_,.·--- Tefrika No. 48 
Pek tabii degil mi? Fakat bu ham

rnefend1 Sihhatine, hayatma o kadar 
iyi bak1yor ki kw on sekiz y~a gel
digi ve kendi otuz sekiz ya~ma girdigi. 
halde k1zi kadar tnze ve giizel kah
yor. Bunuu hayretle kar~lanacak bir 
neticesi de ~u oldu ki bugim gen~ blr 
dul olan bu hammef en di lozindan 
fazla alaka gortiyor. 

Doktorun bu hikayesi gene kadm1 
o kadar heyecana d~tii ki bir kur
~u..'li zeytin yapragma bcnziyen goz 
bebckleri bilyiidii. Ince kumral k~
lan yay gibi gerildi ve gic1klayic1 bir 
lmhkaha beyaz di!ilerinc ~arparak 
kompartimaru <loldurdu. 

Doktor tam bir sinir mi.itehass1Sl 
gibi hastasm1 ne~e i<;inde yolcu etmek 
i~in hazirlanrni~t?. Bclki blr ka~ rna
sal dah:i anlatac:iktJ. Falmt hareket 
~an1 gann al~ak tavanlannda derln 
akislerle ~mlayinca kalktl. Hilrrnetle 
elini optii. 

- Guzel seyahatler, hamrnefendi. 
Mektuplanmz1 beklerim ve gozleri
nin i~ine bakarak ilave etti: 

Sizin yalmz doktorunuz degil, 
sizi kii~ilkten tamyan bir aile dostu
nuzurn. Bana dii~ilncclelinlzi itimad 
ederek yazabilirsiniz! 

Gene kachmn giizel ba~1 igildi: 
- Hay hay doktor. 

Islak, puslu bir hava .. 
Tren tenha degil .. Yllb~m mcm

leketlerinde ge~irmek i~in yola ~1kan 
yabanc1lar pek ~ok! 

Yemek vagonuna ge~en Nermin 
Hamm once biraz Siklldl. Bir ~ok ya
banc1 gozlerin i.izerinde toplam~1 ne 
Z!Ulland1r ayni muhitte, ayni insnn
lar arasmda ya~1yan gen!t kadlm 
utandmi1. Fakat yolculugun yaratti
g1 teklifsizlik havas1 bu s1kmby1 pek 
~buk dag-Itt1. 

Doktorun sozleri hala kulaklarm
dan gitmiyordu. Hakikat, kencllni 
pek ihmal etmi~ti. Muhakak ki ken
dini ihmal eden kadm ihmal edilme
ge mahkfundu. 

On sekiz y1l her mevsim harareti
ni ve hareketini biraz daha :kaybe-

AK~ A 1\1 

Artt1rma haftas1 
lzmitte bUyUk 

ha~1rlt klar yapll1yor 
lzmit (Alq;am) - izmitte arttmna 

haftas1 i~in hazirllklara ba.;;lam1~br. 
Haftanm bu sene ~ok canll ge~ecegi 
muhakkaktir. Ulusal ekonomi ve art
tnma kurumu blr vitrin musabakasl 
tertib e~tir. Kazananlara madal
yalar verecektir. Milsabaka neticesi~ 
ni. tesbit i~in yirrni k~ilik bir hakem 
heyeti s~ilrn~tir. Vitrln miisabaka
smdan b~ka hafW. ic;inde kon!erans
la verilecektir. Konferanslardan bi-

rlni ~hrimizde Halk bankas1 direktoril 
ve ulusal ekonomi ve arttirma kuru
mu b~an1 Asun Ardaman ve birini 
de avukat Sedat Pek verecektir. Kru
ma bagll iiyeler hafta i~inde verlle
cek ternsillere davet edilmi~lerdir. 

Diyarabeklrde bir koylO 
elektrik ~arpmasmdan oldQ 
Diyanbekir (Ak~am) - Diin ~am 

saat 17,5 da postahane oniinde bir 
elektrik kazas1 olmu~. Egilll Serkis 
oglu Donabet nanunda bir koylii ol
mii~tiir. 

Postahanc ile telgrafilane arasm
da telgraf idarcsinc aid ve elektrik 
hatt1Illl1 i.izerinden ge~en telefon tell 
kazaen klnlarak elektrik hattmm 
uzcrinden yere sarkrm~br. Bu suret
le cereyan alan telef on tell, o esnada 
oradan ge~en Serkis oglu Donabetin 
ayagma dola~arak oliirniini.i inta~ et
ml~tir. 

Meseleye miiddeiumumllik el koy· 
m~tur. Milddeiumumi muavinl bay 
Hilmi tahkikatla me~gul olmu~. telin 
nasll koptuguna dair bir fen heyeti 
tarafmdan tetkikat yaptlilll~tlr • 

Koyunlar 
Kuzulayor 

Aydin ovalan yem
ye$il bir haldedir 
Aydm (~am) - Aydm valisi, Qi

ne kazasma kadar giderek Karpuzlu 
ve Ak~aova nahiyeleri koylerinin va
ziyeti ile yakmdan alakadar olm~
tur. Her iki ova, kl~ ba~ladlg1 halde 
elan ye~illikler i~indedir. 15 gilnden
beri koyunlar kuzulamaga ba~lam1~
tir. 

Vali, koylerin mekteb ihtiyac1 i.ize
rinde de ehemmiyctlc durmu~tur. 46 
koyde mekteb in~as1 18.zrm gelmekte
dir. zaten mekteb in~as1 ic;;in vilayet 
biit~eslnde tahsisat vardir. Zeytinlik
ler bak1ms1z haldedir. Bunlarm fennt 
baklm usullerl, koyli.ilere ogretilecek
tir. Karpuzlu ovasmda baz1 koyler 
arasmdaki dereler i.izerine kopriiler 
yaptmlmaktadll'. 

de ede makinele~en, ag1rla~n hayab 
nihayet onun ruhunu da, kadmhk 
duygulanm da tehdid etrnege ba~ln
rm~h. 

Bibirine benziyerek ge~en gi.inlcri 
blrike bilikc kalbini bir oriimcek ag1 
gibi sarilll~tI. Kocas1, ilk zarnanlar 
~llgm bir a~lk gibi dizlerinin altmda 
ya~1yan Ahmed Melih de yava~ yava~ 
ayilan blr sarho~ gibi dirilrni~ ve bir 
yilau gibi ~ozilliip uzakla~m1~ti. 

Fakat bu ~oziilii~ o kadar belirsiz, 
oyle ag1r olmu~tu ki nralannda'ki sev
ginin once bir dostluk, sonra da ar
kada~hk ~ekline gircligini anlamak 
i~n on sekiz y1l beklemek ve ~uuru
nun altmda birikcn cinsi tahnrrii~
lcrin ~uuruna intikal ettigi.ni gormek 
18.z1m gelmi~ti. 

Geng kadln; dot:torunun tavsiye
lerindcn ~Ok ~cyler ogrcnmi~ti. 

:?imdi daha sakin vc encll~esizdi. 

ilk zamanlur hadisclcrc isyan eden 
gururu onu c;ok sa1·st1g1 halde muha
kcm.esi i~lcdil~c;;e aset.bl siikfmet bulu
yordu. 

Kocasm.:i km.lrnnm1~ dcgi!di. 
,Biltiln Si!Vgisini ba~ma koydugu 

Ahmed Melih fenn bi · insan olma
mc.kla bernber ka.is1i11 s·vmesini bi
le~, bir koca cla clelrildi. Bi.itlin om-
1 ii•1ce s~mhni 0Lm1yan Ahmed Melih 
o I.,.. ·alard 'nd1 ki hnyatia her ~ey on 

Biiyiik bir 
hiikumet adami 

Nikola Pasicin olOmOnun 
10 uncu y1ldonumu 

BugU.n Yugos
lav ya n 1 n en 
btiyilk hilld\
met adamlann· 
dan birt Olan 
Nikola Pasicin 
olilmtlniin onun
cu yildonttmil
ne musadiftir. 
Bu mUna.se
betle Yugoslav· 
yarun her ta
ratmda. btlyWc 
merasim yapi
lacaktir. 

Pasi9 10 kAnu
nuevvel 1845 te 
Zay~a ~hrinde 

dogmu~tur. All 
tabsllini isvi~-
rede Zi.irih §eh· 

Nikola Pasi~ rinde yapI1ll4 

ve miihendis diploma.s1 almI§b. Mem
leketlne dondiikten sonra muhtellf 
nezareUerde ~ah~~ ve nihayet ra
dikal firkasm1 kurarak bu partinin 
b~a ge~miJlti. 
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KADIN K0$ESI 

Ko~Uok paDto 

1891 de ilk defa ba.<?vekil ve haricl
ye nazm olm~tu. 1904 te tekrar 
ba.<?vekfilete ge~mi~ ve klsa f asllalar~ Yukanki klillC bu sene A vrupada 
la dairna b~ekaleti muhafaza et,. moda olan kadm paltolarmdan bir or-
mi:;;tir. nek gosteriyor. 
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Pasi~ bi.iyiik bir hatipti. Bir gi.in Guleman krom madeni 
demokras1den bahsederken d~ti 
ki: cDemokrasl, Belgradm oniinden Diyanbekir (Alq;am) - Ergani rna-
akan Tuna nehri gibidir. Bu nehirdc denine 20 kilometre mesafede bulu-
blr ~ok maddeler ve plsllkle.r vardtr. nan Guleman dagmdaki krom made
Fakat buna ragmen Tuna bi.iyilk va- ninin nakliyatma devam edilmekte-
purlan ta~maktadir.> dir. Dagda geni~ rnikyasta krom rna-
Pasi~n idaresi zamamnda maliye deninin bulundugu anl~Ilnll~tll'. Eti 

yoluna konmu~. ordu tensik edilm~- Bank tarafmdan i~letilen bu maden
ti. Umumi harp bW?larken Pasi~ mem- de esash tesisat yap1lmaktadlr. Bil

hassa azarni derecede sevk1yat yap1-
leket i~inde seyahatte idi. Ha1pte labilmek igin mtikemmel bir hav 
1tllaf devletlerinin yamndan aynlma- , 

hath yap1lmasma te~ebbiis edilmi~. 
~ ve 1918 de Yugoslav kralhg1 ku- hattm beton temelleri ikmal edilmi~ 
rulmu~tur. tir. Bu hattm maden altmdaki ilti-

Pasi~in oliimtiniin enuncu y1ldO- sak noktasmda biiyilk bir depo da 
niimil, radikal partlsinin M. Stoya-
dlnovic; gibi gene; blr ~efin idaresi al- yap1lmaktad1r. Bu dcpoda toplana-
tmda tekrar i~ ba.<?mda bulundugu cak krom rnadcni istenilen yerlere 
btr zamana rasllyor. . , peyderpey gonderilccektir. Guleman-

daki mildiir, milhendisler ile memur
Pasi~in iyi muavinlerinden olan lar i~inde binalar yap1lm1~t1r. Elek-

M. Stoyadinovic;, Yugoslav radikal bir- trik santral binasmda da csash bir 
ligi namile bir parti kurmu~tur. Bu faaliyet goze ~arpmaktadir. 
parti bir~ok guirli.ikleri yenm~. Sirp- ilkbaharda havai hatla diger fen-
larla Hlrvatlar arasmdaki gerginlik ni tesisatm tamamen faaliyete gege
zall olm~. anla!?rna havas1 gittlk~e 

cekleri anla~1lmaktadll'. Krom made
artmakta bulunmu~tur. 

Memleketin iktisadi vaziyeti ~ok nlnin bulundugu yer olan Guleman 
da bir nahiye merkezi yap1lacag1 soy-

miikemmeldir. Haricl vaziyeti hi9 bir lenmektedir. 
zaman bugtinkli kadar mtikemmel ol- ---- -
mam1~tir. Tekirdagda zahire fiatlan 

Yurdda~! 

Ti.i.rkiye diinyamn en lyl rney
valarm1 yeti~tirir. Sofradan mey
vay1 hi~ eksik etrne I 

ULUSAL EKONOMi ve 
ARTTIRMA KURUMU 

lar i~in sndecc bir vazifcdir. Evini 
dii~tincn, yarm1 bugilnden haz1rhya
cak kada!' maddi ihtiya~lar i.istilnde 
hassas gorilnen Ahmed Melih biraz 
da parasmm, sonradan ve kolayllkla 
lrn.zamlnu~ parasmm verdigi ~1rnank-
1Iga magh1p olan bir adamd1. 

itiyadlarma sanllp kalmaktan 
ho~lanan · Ahmed Melih i~ln yeganc 
degil?ik zevk ba~kalanmn hayatm1 
taklid etmckten ibaretti. Bunun ha
ricinde o, ng1Imm kokusunu yayla
dan sezip al1~1k adunlarla oraya dO
nen bir koyun gibi evinc sad1k bir 
koca idi. 
N~si, heyecam bile samirni gO

rUnmiyen Ahmed Melih bayin en 
kuvvetll taraf1 bu :di zaten .. iyi bir ev 
erkcgi.. 

Apart1mnm terkcdip aynld1ktan 
sonra onun ban~mak i~in yapt1g1 te
~cbbiisler de bunun eseri idi. 0 diim
dilz giden hayatmda ooyle birdenbi
re ba.~liyan deg~ikllge tahnrnmill edc
rnemi~ti. iyi bir koca olmak i~in evi· 
ne all~m1~ bir erkck olmak kafi ol
~~yd1 ~iiph<'siz Ahmed Melih ideal bir 
kc~~ o!abilirdi. Fakat sezdigi capkm
hklan yuzlcmiyccel~ kadar ona rnU
rnmaha gosteren, ynlmz gururunu 
incitecek kadar dal budak salan va
ka'arda onu hupahyan bir kadlru 
cvini•1 e~ns1 gibi gormcge ba~l1yan 
bir koca nrt1k hayat arkndas1 olmak 

Tekirdag (A~am) - ilimiz zlhire 
borsasmda bu hafta muamelc goren 
mcvaddm fiatleri -511 suretle tespit 
edilrni~tir: Bugday 5.36, arpa 4.02, 
yulaf 4.03, misu· 3.09, ku~yemi 11,14, 
hardal 14.00, dan 315, nohut 700, kap
llca 2.37, fig 4.20. 

ke,biliyctini de kaybctmi~ say1lmaz 
nuyd1? 

Geng kadm kendini hakll buluyor
du. 

ilk hamlecle ortada gaze batan bir 
hadise yokken bu hayata nihayct vc
ri~i tahrnin ettigi gibi kocasnu da, 
dostlanm da ailcyi uzaktan tamyan
lan da ~~rtmakla bernber kendisi
nc o kadar tabii gelrni~ti ki bugilnc 
k~.dar bu karanm zay1f di.i~iirecek 

en kilc;;i.ik bir ncdamet hissi bile duy
mam1~ti. 

Sevilmedigmi hisseden bir ka.dm 
b~ka ne yapabilirdi? Sevgi sokaktan 
ahmr, klrlardan toplamr bir ~ey degil
d! kl Ahmed Melih beyi zengin eden 
meyan kokleri gibi onu da kocasm
dan istesiu ! 

Hatta bunu hissettirmcge, sevllme
digi.ndcn ~ikayet ctmeye bile magrur 
bir kadm ~cin imkful var m1yd1? 

Hayatta hatta ke.n koca araSinda. 
bile bazan oyle kiiskiinliikler olur ki 
bunlarm sebebini izah etmek iki ta
rafm da gururunu ~ahlandlrabilir. 

Hissedildigi halde ifade edilerniyen 
izt1rablara nihayet vennek ii;in yal
mz bir · care vardlr. Uzakla~mak1 .. 
Buna imltan yoksa mii~terek hayatl 
bir i~kence olarak ciirtiklernek ve mu
kadder neticelcrl siikunetle bekle
mekten ba~ka r;a1·e yoktur. 

.(Arkas1 \'ar) 
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Bakkallzk eden eski lstan 

B. Ha dar anlabyor: Ba 
nastl a~bm ve nas1l 

ul Valisi 

~al diikkin1n1 
apatbm? 

diikkan1n1 idare etmek koca blr 
idareden daha m1 gii~tiir ? 

Kii~iik bir bakkal 
Istanbul §ehrini 

Bundan bir miiddct evvel Sultan
ahmede doaru inerken sol koldaJ ikin-o 
Ci .sokagu1 b::i.~mn 164 numarall diik-
kana ~yJ.e bir bakml~ olsayd1mz pek 
alakadar olurdunuz. Goreceginiz man
za.ra ~ -Qlaca:kti: Buras1 kii~, mini 
l'nlni bir bak'kal di.ikkfuudlr. Ra.fl.arda 
konsn~ kutulat"l, s;uvallarda lfasulye
ler, phin~ler, baklalal· vc sa~e. ·• ~
kat bilt\in bu :de'lrnrun i~nde bll' 
~. e~et c:vet Tiir.kiy~ en bilyil:k 
~rlerlnden .birlnde, Istanbulda va
llllk etmi~ 4lir 'Z3.b kaSa ba~nda otu
l'Urken goreocktinfz. Hem de me!fttur 
bir v.all ••. ismi hfilA cHayd.ar bey ha• 
vuzu, cHaydar bey itfaiyesi> diye 
ciU.le.rde dola~ bir ¥.ali .• ~ 

iBundan bir miiddet evvel istanbu-
1.un eski :valisi bay Haydar Divanyo
lUUda ~iictik bir bakkal diikkam 
S£b. 

Bay Haydarm b~lm bir i~ te~eb
btis etmeyip bakkal diikam a~mas1-
llln .sebci basitti. Bakkal dlikkamnda 
lUks e~a degil, dogrudan dogruya 
halkin ihtiyac1m kaq1hyan ~eyler sa
tila1gi i~n en buhranll zamanlarda. 
bile bakkalhkta is vardir. Hatta ba
Zllar1na sorars::m1~ bugun bakkalhk 
en karh i~tir. Hele mahalle bakkal
hS"i... istanbulda malrnlle bak'kall1-
g1 ederek bu isten kazand1g1 para 1Ie 
~ - 3 apart1m~n yaptiran i~ini bilir, 
Ustact bakkallar vardir. 

Ustact rnahalle bakkallan be~ ku
ru~Iuk sir:ke, on kuru~luk 1,eytinyag1 
~tarak apru:t.iman yapa dursunlar, 
'bakkall1kta 'istanbulun eski ;valisine 
tali Yilz gostermemi~tir. istanbulu l• 
ay :rnuvaffaklyetle idare eden, bBita 
U.faiye olrnak uzere bilyiik eserJer b1-
t'a:kan, istanbulun Belediye varidat1-
IU bir ka~ ay i~inde 1 milyon liradan 
-6 lllilyon liraya ~karan vali lbay Hay
dar kii~iik bir bakkal diikkamm alt1 
aydan fazla idare edememi~. Bundan 
bir lllilddet evvel di.ikkamm kapat
nu~ttr. 

Acaba bir bakkal diikk3.mm ida.
te etme, koca istanbul ~ehrini idare
d~ daha nu gil~tilr? istanblun es
~ valisinin K1zt~daki evine 
gittim. Bilyiik bir hastallk ge~-
~en ve y~ni hastancd~n ~Jkan 

ay Haydan son derece zayifianu~ 
bUidum. Maamafih eski valinin mei;
hur nezaketi hi~ zayiflamam1~, hat
t& tabir caizsc ~·~manlarm~1 bile .. 

!l(endisine sordum: 
. - Nas11 ba'kkallJk ettiniz? Ve bu 
~e llas1I re.as ettiniz? 

Eski 'Vall claneginl her temiz i(iten 
~talka~rnasin1 ay1p saynuyan bir adam 

V11le: 

- Nas11 bakkalh.k ettim? Ve bu ~te 
llasiI inas etti:rr?.. Vallligim zama
~da gazetecllerin bir ~k biiyiik !ir 
B~e dair sualleri ka~smda kaldrm. 
~r gUn bir gazete muhalT.irinin ba-

bu .suau .sora.cail pek aklJ..ma gel
lll~nu~ Anlatayun ..• 

1 4le1:un pek azalrul~tl. Valilikten 
• ooo lira kadar muterakim bir param 
~~t1. Fakat ~ayi devlette bir 
iXlJ af Yiiziinden bu 1,-000 lira.YI aJa.. 
. !YOrdUin. U~. Nnihayet 1,000 

YI aldnn. i$Jerim .az_ para ka
~lllak laznn. ellmde topJu 1,000 

18 a var ... Sonra tabiatimi ibilirim. 
iraz Ill~ bir adamundlr. !Mah· 
~~ isnunde ibir arkad~mla ~u· r<q.rten: 

' - l\Wunud dedim, ben miisrif bir 
~· Bu 1,000 liray.i hemen fi
~ .. verece-· 
~e kor~~ kalacagun di 

- Bun1n .. ·1~ • ahm dedi 
l)· .. ~~yap .. . 

Jthft_ ~UUdtik. :re ~ yapalnn?.. He
~ karar v:erdik. !Bakkal diikkan1 
~acaJhz_ Mlinasip bir diikkiln ara-
ld.r · DivanYolunda bulduk. 30 lira 

a. 0 zaman diikkan kimlan yiik
lnek~t. ilk .~ev_esle derhal ben ~ya 
ken~· ~tikkana Jazun olacak ~yleri 
J~ elunle aldun. Zaten diikkana 
<11.J.In Olan biittin mallan ben .al1yor-

. Bazi bakkallar her ~eyi ucuz 

Eski tstanlml vallsi bay Baydann kapanan bakkal diikkiw 

B. Haydar 

vercbllmek ve bu suret.Ie mii9teri ka
zanmak maksadile aldlkla.n mallann 
nefasetini ihmal ederler. Halbuki bak
kalhkta sahlan malm nefaseti, ucuz
lugu kadar miihim ~eydir. Bunun 
i~in ben buna· ~ok dikkat eder~. 
Alacacrim mall hep tartarak, tecrube 
ederek almllm. Buna ragmen halkl
miz yiyecegi ~eylere kar~1 mil~kiilpe
senttir. Sizin en begenerck aldlglDlZ 
peyniri tadmca yiizunii buru~turdu-

gu: . d a·w• _ i:yi degil bu peyrur.. c 1g1 va-
kidir. 

Dilillru a~t1gnmz ilk ay i~miz fev· 
kalade iyi giti. GUnde 45 - 50 lira11k 
sati~ yaptgmuz oldu. 

Fakat sermayem pek azdl. 1.000 
lriamn 400 liras1 mostra, diikkAn ki
ras1, terazi ve saire i~in gitml~ti. Ellm
de bir kai; yiiz lira; kalmI~l. Bunun
la i~Ieri idameye ~al1~1yorduk. 

_ Hi~ dukkanda bilfill hizmet et
tiginiz <>ldu mu? MeselA blr m~te
riye bir mal tart1p elinizle verdlniz 
mi? 

_ Tabii verdim. Neden olmasm? .. 
Gayet namuskArane bir i~ yap1yor
dum. Belki bazilan «koca v~l tera
zi basmda mal tartar nu? diye dil
~ey~lardl ..• !Akin terazi ~mda 
insan namusundan ne kaybeder? .• 
4lerim yiiriiseydi kazanan ve hayatt 
terazi ~da g~ lbir bakkal ola
rak kahrdml. 

_ isleriniz neden yilrilmedi? .. 81-
zin ~ kar~ bulunan bir bak
kala sordum. Bu zat rakibiniz oldugu 
ihalde sizden biiyiik bir hiirmetle bah
sediyordu. 

0 dedi ld: <Bay Haydar iazla ve--
resiye verdi. Sonra masraf1 fazla 
~ti. 30 lira dilkkin kirasi ve saire .. 
bundan mas ettl. 

_ Hayir. veresiyeden de~··· Va-
kla her 'bakkal gibi biraz veresiye ver
dim. Fakat param batmadl. Dfikk!.. 
m kapattiguniz halde hft.la, meselA 
lbugiln biri geldL 2 lira bo.rcu v~
~. onu verdi gitti. Asll bizlm dilk• 
!karun :kapanmasma sebep sermaye 
azllg1 oldu. Sonra da en milhim se
bep ruiliyenin yanmas1. .. Blzim talil
miz oraya da yeti~ti. Adliye o semt 
Ji~ ¢k miihimdi. A.~ Yllk_an ad
liye ytiziinden o semtte 200 a1le otu-

ruyordu. Adliye yanar yanmaz vazi
yet degi~. Derhal o semtin tA.carl 
!aaliyeti durdu. 

Adllyenin yanmas1 tam benim bak
kalllk zamanma isabeti i~lerimi boz
du. ~ok zarara girdim. 

sonra fazln. diirilst olmanm da ba
£1 seyyielerini ~yor degildik. Me
selfl bir mal alm~1m, o malm piya
sas1 yii.kselm.i§. Ben bunun fiatini 
~karmam. Ka~ ""a.raya aldlmsa iize
iine birnz kir ikoyarak ucuz ucuz 
satamn. Mali ucuz verirken kimse 
bir ~ey demez. ~akat gene bir mal 
al:mm. Biraz sonra fiatl ~r ... Ben 
ne fiat koydu isem degi§tirmem. Bu 
sefer herkes sizin pahaclhgm1za hi.ik
meder ... 

Alti ayhk bakka1hktan sonra bana 
~u kanaat geldi. Uzun zaman me
murluk etmi~, rnemurluk karakterinc 
i~lemi~ bir adam bakkal olam1yor. 
Ben ii9te ibakkalhk i~lerile en me~

gul oldugum zamanda bile rnemurluk 
zihniyetimi kaybederniyordum. Tez
gah onilnde bile memurdum. Mil~te
riye bir mall uzabrken bile memur 
gibl, sank! ha.la vali im~im gibi idi. 
o zaman anladun ki bakkalllk deyip 
ge~memeli... Bu i~i b~nnak i~m ~e
kirdekten yeti~mek · ve i~in ehll ol
mak IaZimd1r ... > 

Bay Haydann merakll hayat hati
ralarIID yann yazacag1m. Bunlarm 
i~inde cBeyazid havuzunu nas1l :yap
trrdnn? .> cMe~hur Qakrrcal1 Efeyi olii 
ola.rak nasil yakalad1m?> gibi ~ok 

enteresan babisler vardlr ... 

Hikmet Feridun Es 

fzmir "(~run) - fzmir laz ensti
tiisiin\in bu seneki izclleri, giizel ha
valarda civar ve ya.km kazalara se
yahate ~1kmaga ba~larru~lardlr. 

Butiln izmir mekteplerindeki izci
ler, mayis aymda <;anakkaleye gide
rck Bogaz1 gezecek oradaki 6.bidclerl 
7.iyaret edeceklerdir. Resmimlzde Iz
mir iloz castitiisii i7.Clleri Menemende 
KubUay abidesi chilnde goriiniiyor. 
lar. 

Sahlfe '1 

VENEDiKLi BAFF A 
•

1Saflye Sultan,, 
Yazan: Ahmed Ref ik 

Tefrika No : 48 ___ , 

Butlin Omera ve vuzera sadrazamrn otagrnd~ 
toplanddar. Komran kal~sini mi mu~a~a~a .. etme11, 
Egri fethine mi gitmeh? Buras1 goru~uJuyordu 

Balkanlarda :Ve}'Iluklar 

Nihayet, Ha.lkah saraymda oglun-1 Birinci Mw·ad ~da R~~ 
dan aynldl. EdhnekaplSlllda Mihri- b~·lerbeyisi olan Derm~ ~ idi 
mah sultan ca.mil -Onilnden g~rken Voynukl.ar atl.an ~ayirlatil"lar, Istabll 
sefere giden yenl~rilere r.asg.eldi. Bil· amireye at ye~t~!cr~i... Bir k1~ 
tiin yenicerilere arabasmdan avu~ a- doianClhk va?..if.esbi g~'Urler, ~ay 
~ altmlar serpti. i~i rahatu: og1unu icJ,u dogan ycbi§tiriderdi. Av, ~urkle· 
«bocai cihan> Sadettin cfendiye ema- rin en sevdikleri bir spordu. N1kb?lu 
net etmi~ti. Krall~ Ellza.bctiu el~isi kahraman1 Y1khnm Beyazuilll clme 
Edvard Burton -Oa anlarla be.raberdi. esir d~en FrrulSlz zadegamm kurtnr-

U~iincil. Mehmed artik Macarlarm tarmak i~ Bursaya gelen Chateau-
Eg~. Tiirklerin Egri, Avusturyahlann morand en klymetli e~ya ile b 0 ra r 
Erlan dediklcli .:k!ileyc dogru yola Paristen ve Almanyadan satm alm 
gikb. Hoca S::i.dettin efendi her giin, ma on iki ak do£;anla inci ve clmas 
vezirlerden evvel, Ugiincii Mehmedin ~emeli dogan eldivenleri getlrml~ti. 
yaruna gclir, ona dcvlet i~lerini anla- Doganc1 koyii o zaman\.tan kalmadir. 
urdl. Venedlkli Baffanm sa.f oglu Fakat onlarm bu vazlfelerine muka-
hoca cfendiyi clikkatle dinlerdi. Ve bil kendile1ine de baz1 muafiyetler 
d!nlemege de muhta~b. QiinkU tac1- bah~olunmu~tu: Voynuklar da, do· 
n1 ve tahtiru ancak bu gibi devlet i~- gancllar da .. avnnzi divaniyye ve te
lerini anlar adamlan dinlemekle te- kalifi orfiyye:. den aff edilmi~lerdi. 
min cdebilirdi. Rum illeri Ti.irklerin Avrupaya kar-

Edirneye gelindi. Boca Sadettin ~ a.Skeri, silflh1, kuvveti ve kudreti. 
efendinln dart oglu vardl. ikinci oglu da1ma h!lz1r bir iissiilharekati idi. 
Esad cfendi Edir..ie kadlSl idi. U~lin- ~imdi U~ilncu Mehmed, bu te~kilatm 
cii Mehmed, hoca sadettine hiirmet farkmda bile olm1yarak, hoca Saddct-
ettigi i~in Esad efendiyi istanbul ka- tin efendinin vesayeti altmda Maca-
disi yapb. Esad efendi, ordu kaleye ristan i~lerine dogru ilcrlliyord~: 
hareket cdinciye kadar Edirncde kal- Ordu ileriledik~e, Serhadde gonde-
di. Ordu hareket eder etmez istanbu- Tilen pa~alar, Sinnn pa~anm oglu 
la makamma geldi. O 51rada istan- Mehmed pa~a, Belgrada gonderilen 
ib~l kadls1 Abdi.ilhalim ef cndi idi. ib- ccrrah Mehmed pa~ biltiin askerle-
rahim pasamn istanbulda kayma- rile gelip alay gosteriyorlardl. 
kam b1rakbgi hacllm Hasen p~a ile Nihayet Belgrada geldiler. Orada 
aralan ~ok iyi idi. Hasan p~. Ab- en mi.ikemmel alay gosteren vezlri 
dillhalim efendiyi kaymnak istedi. azam Ibrahim pa~a oldu. Arttk Bel-
Dogru valide sultana, Venedlkli Ba!- gmdda birnz dinlenildi. Hiinkar te
:fa.ya miirac.aat etti. Baffa, had.Im Ha- pesine otak kuiu1du. Topl~r atil~, 
san pa~m hatmru krrmadl. Abdiil- ~cnliklcr yap1ld1. Askere zah1rc dagi-
halim efendi yerinde kald1. Hoca Sa- tildl. 
dettinin oglu istanbula bile sokul- Fakat, Sin::m pa~nm oglu Mehmecl 
mad!, dogru Edirneyc gonderildi. 1J~a ne ytizle gelip alay gostermeye 

;EWca Sadettin efendi hadiseyi ha- ¢l~yordu? Este1igcmu kafire aldlran 
ber allr almaz, o kadar rnilteessir ol- o degil miydi? Babas1 Tuna boylann-
du ki ... Dogru vcziri azam ibrahim da TUrk akmc11annm kokiinu klrdJ.r-
p~run otagma ge!di. Hadlm Hasan maya sebep olmu~tu. Kendi de Ester-
p~mn esaetinden ve ogluna ihane- gon gfbi yillarca Tilrk clinde NemQe 
tinden bahsetti. Bu 4;e vezirl azarn1n kralma kar~1 en muhim Serhad lqlle-
da. cam siklldl. U~iincii Mehmedin lerinden birini, yoktnn yere, dii$ma-
otagma geldi. Padi~ha rneseleyi ar- na ald1rm1~ti. U~Gncii Mehmed bun-
zetti. :ti~iincii Mehmed i~in farkma lari unut~t1. Sin.an pa~n og-
vacdJ.. Anas1 emratmese, mualllmi lunu huzuruna bile kabul etmedi. 
sultanin.in oglunu geri dondiirmek Belgrad kales.inde hepscdilm.csinl 
kimin haddiydi? Ibrahim pa~ya ~u emretti. Onun bir de Nezil emini var-
cevab1 verdi: d.l: Ge¢ihan Ali Qavu~. &kkI Sant 

- Mehdi ulyayl saltanat sedefi payesinde bir adarndl.. Onu hele ~ 
diirrii hilafet valide sultan hazretle- affedemedi. Kale kaplSl.llda asilma.si-
rinin ~efaaUerile olmu(ltur. Nihayet ru ferman etti. Hoca Sadettin efendi 
mevlana F.sad cfendi tariki A.bar ile ile veziri azam ~efaat ettiler. Kalede 
tesliyet olunsun! hepsi ve ciimle malmln ve mfilkilniln 

ibrahim ~ huzurdan ~lkb.. Ho- miisaderesi cczasile affettirdiler. Ara· 
ca efendiye padi~ahin ceva}:)1m anlat- dan uc gtin ~di. iO~cu Meh• 
ti. Fakat Esad ef endiyi de kazasker- med .ikisini de mahpesten ~arttt. Fa4 

lilt payesile tesliye eyledi. Halbuki o kat sefere ~tirak edecek kendilerln-
Sll'ada ibu riltbeyi bekliyen nic.c kl- de ne ma~ ne de para vardl. Sinan 
demli ulema vardI! P~.l?amn oglu gene vezir oldu. La.kin 

Hoca Sadettin bu haks1zhgmm ce- bilti.in emvali miriye almdlg1 icin ye-
za&nt gordii. Sofyaya girildigi giin rinden klp1rdamad1. Be~ad muha-
hilmma illetine tutuldu. fazasmda knlmaSI tensib edildi. Gec-

Filibede, Sofyada kadilar her ~eyi dihan Ali Qa~ ne milmkilnse yaptI. 
tamamlamJ$ard1. Voynuklar biltiln P2..r.a da buldu, ve scfere ~tlrak etmek 
atlan cayirlatnuJ?lardI. o zamanlar, ~erefine nail oldu. 
TUrklerin Bulgarista.n diye tamd1k- Biran evvel ilerilemek 1Azimd1. Bel-
lan bir nicmleket yoktu, OraSI Rum gro.ddan ltalktllar. Sava suyunu gec-
illeriydi. Ve Tunanm beri tarafmda tiler. Turk ordusu, ~imdi Slankamen-
Voynuklar, otc ta.ra!mda da Eflaklar de idi. Fakat nereye gidocekler, ve ne 
otururlardt. Kanununnamede bun- r2pacaltla.rd1? Bfitiin iimcra ve viize-
la.r hakkmdaki nizam t.amarnen tes- rn sadraz:mun otngmda toplnndtlar. 
bit cdilm~U. Bu nizarru ilk kuran da, (Arknst vnr) 
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JI HAYATIM II 
Oece yansmdan sonra, el ayak c;e

Jrlllnce, masanun ba~a oturur oy
nanm. Tek ~una her c;e~t oyunu 
oynarim. Senelerce kendimle satranc; 
oynadun, nihayet Kar~ beyaz don
la rilyama girdi. Elini kaldmil, ba
na ID.net ettf. Uyandun, satranc; oy
namaga tovbe ettim. 

Brii;;, !al, bulmacalarla da aram 
~tldl. Onlan o kadar seviyordum kl 
nlhayet lkrah ettim. Bu oyunlar va
kit g~rtiyor amma, insamn istekle
rlnl gec;lrtemiyor. 

Bunun \izerlne oyun icadma bqla
chm. Diin bir tane daha lead ettim, 
adl: Ne zaman mahvettlm? 

Bu kolay bir oyun. Sadece kencll 
kendinize soracaksm1z: Hayatun1 ne 
zaman mahvettim? 

Ve d~linecek, klrdljuuz poUan 
babrllyacak, birbir~ril' olan miina
sebetlerini tesblt edeeekslniz. Me
seIA: 
Gen~ bir gazeteciydim. Avrupadan 

bir opcret kwnpanyas1 gelmi~ti. Ga
zctcm nn.nuna ke;idilerlle mi.il!kata 
gittirn, gorii~ilm, res!mlerln aldlm. 
Aynlacngim zarnan, kadm sanatkA.r
le.rdan biri i;antasnu a<;b, bana bir Na
polyon verdi. Tereddilt ettirn. Kadln 
,~t1. Ben gogsilmil kabarttim: 

- Bunun bir klymeti yoktur. 
Bu .1Jk klrd1g1rn pottu. Sebebini ~im

di aram1yallm. On sene sonraya ge
~elim. 

Gazeteciligim hayli ilerlemi~ti, fa
kat guc; gec;lniyordum, cebimde bir 
lira oldugu giinler kendlmi zengin sa
yiyordum. 

Bir gtin Sahaflardan ge-;;erkcn 
Orner Hayyamm nefis bir cildinl 
buldum. Rcsirnleri de vard1. Kitap~1 
kitabm degerini bilmiyordu, bir lira 
istedi. Ben blr tiiriil paraya klyama
chm. Cebimdeki tek lirayi vereme
dim. Yurildiim. Fakat kltap akhma 
saplanm1~t1, geri dondum, alacaktim. 
Amma ge'.( kalm1~m, kitap~1 Omer 
Hayyamm el yazis1, i~i minyatOr re
simli cildinl satrm~b ... 

Bu ik!.nci klrdlgim pottu. 
ikl sene sonra bu cildin Londrada 

1k1 bin inglliz lirasma miizayedede 
oldugunu ogrendim. 

Neyse gec;ellm, yirmi sene sonraya 
gelelim. 

Bir gun biri gel di: 

- Elli lira verinlz de sizi; bir mitral
yoz satay1m, dedi. 

- Mitralyozil ne yapayun? .. 
- Belli olmaz, belki lazim oluvc-

rir blr giin ... 

U~tincii klrdlgun pot: Mitralyozil 
satm almadun. Param yoktu. Eger 
operet sanatkA.nnm llras1 lle Omer 
Hayyamm cildini satm al~ ve iki 
sene sonra iki bin liraya satmi~ ol
saydun, bugiin bir de mitralyoz sahi
bi olacakt1m. E, belli olmaz, belki 
ldzim oluverir bir giln ... 

Yanl1~ ... 
Mii~teri hiddetle bakkal diikkamna 

girdi ve ellndeki paketi tezgahm ils
tilne atarak: 

- Reklamlanmzla orta11gi kandl
nyorsunuz. Qam~1r yikamayi zevk 
ha.line getiren sabununuz bu mu? Qa
ma.~1n yanda b1raktlm. Sabununuz 
!;am~1rlara yap~1yor ve hi'.t kopilr
milyor. 

- HiddeUeruneyiniz bayan, k.wruz 
diln a~am benden 250 gram sabun 
ve 250 gram kuru peynir alnu~tl. Bu 
getirdfnigiz sabun degil peynir. 

- Ya! ... Oyle mi? Halbuki otekini 
diln a~am peynirli borck yaptlk ta 
yedik! 

Afacan • Otabilste ¢.~an kadm yanlanna 
oturunca A!acana yer ka!ma.dl. Baba
Sll11Il kucagma yerle~ti ve annesine: 

- Annecfgim, yanuniza oturan ~i~
man bir bayannu~!. .. 

- Sus ~ocugum ayip! Goriiyoruz 
~te. 

- 0, otobilse girerken babama cbu 
~and1ra da nereden geldi?>1 de
memi~ miydin? 

- Gitmeden evvel lmcamm iliclDl verir misiniz, unuttugum zamanlar 
layametlerl kopanr! .• 

I Para ile degil s1ra ile I 
Yolunu kaybeden seyy~ d&g ba

flllda ku.\I ~az kervan g~ez blr 
yerde bir mandlraya rasladl. Man
dlra sahibl ~ok sevindi.., nlhayet ko
nu~acak blr insan bulmUftu. Seyya
h1 misafir etti ve hayatrm anlatb: 

- Tek ba~ma dag b~mda y~a
mak gi.i~ i~. ins::m yiizii gormiiyo
rum. Bir ~obamm var, o da sabahla
n silrilyii otlatmaga gider, a~ gc
lir. o da insan yiizii gormez ki otu
rup konu~'lhm ... Hemen yatar uyuruz. 

Seyyah biraz dii~tindii ve sordu: 
- Peki amrna, dag ba~mda para 

nereden buluyorsunuz? 

Esna fl 

- Evimiz de rehindedir, ama bun
Ian ne diye size s0yliiyorum bilmem ... 

- Para ne olacak? 
- Qobanmiza ayllk vennez misi-

niz? 
- Hayir. iki sene ~all~tlktan sonra 

mandra onun olur, ben onun ya
nmda iki sene c;obanbk ederirn. Bor
cumu Odeyince tekrar rnandlrayi all
run, o yan1mda c;obanhk etmege b~
lar ... 

Camekanlar1 

Kadm nas1l goriir? 

Erkek nastl goriir? 

I Gel de meraktan kurtul ! I 
- Gel bakayim yanrma! Gene do

laptan rcc;el ahp yemi~ln ... 
- Ben mi re~el ye~im ? .. Bir ke

re re~el sevmem, sonra dolap oyle 
yi.iksek kl dtinyada yeti~emem. 

- Oyle olsun ... 

Ablas1 !azla bir ~Y soylemedi, me
raktan kurtulmak i~in bir ~are dil
~iindil. Ei'tesi gt.in kil~iige dedi ki: 

- Ben blraz sokaga giklyorum, us-
lu otur. 

YUrUyen 
Seksenlik ihtiyar, koyilnden kasa

baya kadar yirrni kilometrelik yolu 
yiiriieyerek gelmi~tl. Kasabadaki ta
rud1g1 hayretle sordu: 

- Yaya geldin ha! ... 0 kadar yo
lu nas1l yiirildiln? 

- Maalesef yava!jl yav~, c;iinkii yol
da: blr Iavha gordi.im csaatte 25 ki
lometrcd\!n f azla. siirat yasakttr> cll
ye yaziyordu. ihtan dinledirn .. bu
nun f~in geciktim! ... 

Palavra 
Me~hur Maryils anlatiyor: 
- Otomobillmle artlk geceleri ge

zemiyorum. 
- Ncye? 
- 6yle h1zl1 gidiyorum ki !enerle-

rimin i~1gm1 arkada b1raklyorum, 
oniimil goremiyoruml ... 

Sokaga ~1kar gibi yapb ve ilst kat
ta bir odaya gizlendl. Biraz sonra 
kil~iik rec;el dolabirun durdugu oda
ya girdi. Dolabm oniine bir masa 
~ekti, i.i.stilne bir iskemle koydu, is
kemleye ~1kt1 .. 

Ablas1 igilmi~ onu anahtar deli
ginden gozetliyordu. Her yapbguu 
gordil, fakat kiic;iik iskemleye -;rlklnca, 
yalruz bacaklarim gorebilcll. Acaba 
kii~ilk re~el yiyor muydu?. Gel de me
raktan kurtul bakahm! ... 

Kestirme cevap 
Muallim, talebesine tekrar tekrar 

anlatarak, insarun viicuiine lAzun 
olan azot karbon ve yagla."1 izah etti 
ve sonunda iyi anlayip anlamadlkla
rm1 ogrenmek i~ sordu: 

- insan1 besliyen iic; miihim guia 
nedir? 

Hie; cevap yok; Afacan ellnl kal
dlrd1: 

- Sabah kahvaltis1, ogle yemegl 
ve ~yemegt. 

Ne olur 
M~teri klzdl: 

- Bu verdigin et s1gJ.r degil inek ... 

- Ha lnek ha s1g1r, hepsi bir fa-
milyadan ... 

r~ _____ M_u_as_a_h_a_b_e _____ J 
ZEVK ve 

«Dinimiz saadet, ahlaki prensiplerimiz 
ba~kalar1n1n saadeti olmal1.» 

Medent, bedevi, v~t biltiin insan
lann hayattan bekledigi ~ey elemden 
uzak, zevke yakm olmaktir sanmm. 
Elem nedir? Bilmem kl onu tarlf et
mek milmktin mildilrl O oyle bir ~ey
dir kl dogumdan oliime kadar aldl
gum.z nefes gibi bizimle beraberdir. 
Rava gibl el ile tutulmaz, gozle gO
riilmez, yalmz hissedilen bir sird1r, 
bir muammadlr. 

En eskl zamandanberi bilttin din
lerin ahlA.ld prensiplerl hcmen, hemen 
aynl nokta etrafmda toplamr: cAlla
he yakm olmak istersen, elem ~ek
melisin! • 

llerkes az c;ok alal erdiremedigi bu 
hilkatin s1rnru anlamak merakm
dad1r. Neden diinyaya aghyarak ge
lirlz ve neden diinyadan agllyarak 
aynlmz? 

Neden bilttin o:mriimiizde bin bir 
tehlike ba~IIllZlil i.i.stilnde dol~1r du
rur? Filozoflar bunun sebebini yerde, 
dinciler gokyiiziinde ar~tirdilar. 

Dine inananlar ic;in elernin her ne
vi ya Alla.hm bir cilvesi ya bir milca
zatl veya gazab1dlr ki bu ilim c;crc;e
vesine girmez, bir itikad i~idir. 

Dini bir yana b1rakahm bir c;ok ak
h b~mda kamil !timsclcr elem la
zimd1r, elem biltiin enerjilerfn, bil
tiin his ve fikirlerin kaynag1dir. Yi
yoruz, 1c;1yoruz, seviyoruz, c;ah~1yo

ruz, uyuyoruz, biltiin bunlan elem
den uzakl~mak, ya~:imak zcvkinden 
nasib almak ic;in yap1yoruz. Hilkati
miz bunu icab ettiriyor. Hayatm ma
nas1 budur diyorlar. Boyle bir dil~iin
ceyc gore elemden kurtulrnanm bi
rinci c;aresi oliim olur. Qiinki.i bizi elc
min 1zt1rablarmdan biisbiitiln ancak 
o kurtarabilir. Elemin hayatta Hi
zumundan bahseden blnlcrcc kitap 
yazilrm~br ve hemen hepsl de elem 
olmaymca zevk olmaz kanaatinde
dirler. Baloruz ~u il~ filozof nas1l dil
~niiyorlar: 

Elem zevkin anas1du! 
(Moion) 

Tabiat zevke hidlm olmas1 i~in ele
m.i yarat~ll'. 

(Montaigne) 
Elem ~ekilmedik~e zevkin luymeti 

yoktur. 
(Gardano) 

Peki! Farzedelim ki biitiin zevkle
rin kaynag1 elemdir ve elem olmadlk
~a zevkln klymeti takdir edilmez. 
Halbuki me~ur italyan ruhiyat~1S1 
P. Mantegazza bunun aksini iddia 
ediyor ve ~yle diyor: 

cKarrum a~ degil, susamadlm, bu 
itibarla ne bir zevk, ne bir elem duy
muyorum. Fakat bu sirada birdenbi
re bir taraftan bumuma gayet ho~ 
bir koku geldi, bir musiki par-;;as1 
kulaklamm o~d1, ~ok hayirh bir 
havadis alchm. i~te muhtelif derece
de ve b.a. b•a mahiyette birer 
zevk duydum ki bunlann hi~ birine 
bir elem takaddiim et~ degilcllr.• 

Bir de elem her zaman l.Ztirab1ru 

Yazan: Selim Sim Tarcan 

g0stermez, zevk ~klinde nice elem-
1€r vardlr ki insaru oliimc silrlikler. 
Qok kcre elem kendini gizler. Roma
tizmadnn ~kayet ederiz, doktor has
tallk ~inizden geliyor, der. Ba~ ag
nsmdan sizlmw."lz, halbuki elemin 
merkezi midededir. 

Hulasa elemin hayat yolculugunda 
o kadar gok menbalan vard1r ki her 
nerede bir hassas uzviyet bulunursa 
orada elem de bulunabllir. Diinyada 
hi~ bir mahltlk insan kadar eleme 
miistaid degildir. Qi.inki.i hig biri onun 
kndar hassas, onu!1 kadar mudil de
gildir. Yalmz insan.lann elem kadar 
zevkten nasibi oldugundan ya~ma
sm1 bilenler, el~mi kendilerinc zevk 
etmegi de bilirler. 

tster maddl, ister manevi bf r elem 
olsun onu kar~I1ya.cak, onun hayat1-
m1z ilzerinde testrlni azaltacak, onu 
bize kolayllkla hazmettirecek iki bil
yiik kuvvete ihtiyac1m1z vard1r. Bun
l::trdan biri maddi, digeri manev:idlr. • 
Maddi olam vilcudiimiiziin tekmil 
uzuvlannm slhhati ile kaimdir. A~1k 
hnvadan, gilne~t~n. sudan, hareket
tcn istifJ.de etm~sini bilirsek, vilcud 
makincsini y1pranmaktan korursak 
maddi izbraplara daha ~ok dayamr 
vc muhtclif ~ckilde elemleri daha ko
lay yeneriz. Mnnevi olam irademlz
dir. Onu da takviyc etmek az c;ok 
clilnizdcdir. Bu ikisinin clele verme
si ~arttir. 

iklncisi makul emirler vermesini bi
lir, birincisi ald1g1 emirleri hakkile 
ifa edcbilirse o zama 1 elemlcr h fif
lcr, nc~e bize giller ytiziim.i zevk ~ek· 
Hnde gosterir. 

Diinyay1 bir elem kaynag1 z~nne
dcnlcr ve bllmedig!miz bir ruemde 
zevkin derecesini di.inyad~ ~cktikled 
elcmle Ol~enlerin ahirettc ne bula
caklanm bilmiyorum. Yalmz ) a~
makta gayenin elem olrnad1gma ve 
miistakbclin dini olan ilmln: cScnin 
dillln saadet, :ihlaki prensipin ba~ka
lannm saadeti olmahdlr... dcdigine 
in~nm1~ vc irnan g'1tir~mdir. 

Sellin Sun Tarcan 

En gOIUn~ adaml 
Karikator mDsabakam1za 
i~tirak etmek i~in 15 kuponlu 

karikatiirii biriktirrni~ olan karile
rimiz biriktirdikleri 15 kupon1a 
beraber okunakh adreslerini ,.e 15 
giililn~ adam karikatiirlerinden 
en ~k hangisini giiliin~ buldular
sa yalmz o karikatiirii: 

15 Birinci kanun 1936 
Salt giinii saat 17 ye kadar 

(Aqam gazetesinde karikatiir mii
sabaluuu memurlugu) adttSine 
gtindermelidirler. 

·------HllDPP--•MIRll ______ ii_Nlmtfiiti .. lllBl-11 ... U--HlmatlHnnHllU .......... ....-

Samsun Halkevinde yap1Ian koyliller geccsinde Halk£.; vi mensuplan ve koyliild 
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Diine nazaran bugiinkii f utbol 
!<luplerimiz bir tak1m forma alam1yacak vaziyette 

~QCUk~ar evine dondugu zaman bir s1cak 
corba bulam1yacak kadar fakirken daha 

fazla bir ~ey beklemiyelim 

<;ek ma~lan Giine~ ve Galatasara
Ym beraberllgt, Fenerbah~enin maglft
biyetlle kapand.I. Qekler istanbulu mag
JOp olmadan terkediyorlar. f?u vaziyet 
b}ze ~u dil~iindilriiyor? Futbol biz
de gtinden gilne dil~iiyor mu?. 

Bu bize diinkii futbolle bugiinkil 
fulbol arasmda blr mukaycse firsat1 
Veriyor. 

l;lu muhakkak ki, bugilnkii futbol, 
dti.nkii futbole nazaran ~ok d~iiktiir. 
Ve gtinden gilne de d~mektedir. Dil
nun en fena oyuncusunun yerine bile 
bugi.in oyuncu koyarmyoruz. Belki de 
Yarm bugiln begenmedigimiz futbol
ctiniin yerine bir dlgerini koyam1ya
cagiz? Yalmz bunlardan blrisini istis
na edecegiz, o da Fikret ... 

Fikretin bugiin degll Tiirkiyenin, 
A. vrupamn en yiikl> .., -; runculan ara
sma girebllecek bir uymette oldugu
nu <;ekler de kabul etmi~ bulunuyor. 
O dn kendisinde olan revkelbe~er bir 
kablliyetle bu hale gelmi~tir. Eger bu 
Joymetii oyuncu dilnkii o futbol kurd
lannm arasmda oynam~ olsayd1, mu
hakkak ki bugiinkiinden birka~ klas 
Yliksek bir oyun oynayacaktl. 

Dir parc;a da yilkselme kabiliyeti 
g<>steren Gilne~li Rasih, Fenerbah~eli 
Aytan var. Onlar da daha fazla yilk
Sclebilirlcr mi?. ve bugilnkil vaziyet
lertnden di.i~erler mi? Oras1 kcstirile
tnez. 

DUNE NAZARAS BUGUN 

Bu noktay1 halletmek i~in bundan 
evvel ecnebi taklmlar ve onlara kar~1 
a:ct1gim1z neticelerle bugiln gelen ecne· 
bi takimlar ve ald1guruz neticeleri kar
~11a~tinrsak bu da biltiln a~1kl1gile 
ineyaana ~ikar. Ve goriililr ki, dilnkii 
futbol bugunkilndcn kat, kat yi.iksek
tl. Fakat bu yalmz bizde mi boyle? 
A.vtupada da futbol dil~mekte midir?. 
dtye dti~ilnilrsek Avrupada da dilnkti 
f~tbo1 lehine bir !ark gorilri.iz. Fakat 
btZdeki kadar bilyilk bir fark degil. · · 
Mcsel~ istanbula gelen taklmlar a

~as•.nda di.inyanm rutbol ilstadlanru ye· 
~tirmi~, me9hur Slavya, isparta, Ad

~tra, Elittihad, Pasing var, bu tak1m
~rin hemcn hepsi istanbulu maghip 

0.1arak: te1·kettilcr. 
<;eklerin ikinci s1m! bir taklmma' 

~~gIUp olan Fencrbah~c Slavyayi, 

b
httihad1 magllip etmi~ti. 0 zamanla1 
u k . t i;e tak1m1 ayannda tak1mlar Is-

d ~.nbulda ma~ yapamazlrad1. Bu takun 
unkti Fenerbah~e ile kaq1 kar~1ya 

gcJseydi muhakkak ki ma~ bugiinkii 
Penerbah~e - Kas1mpa~a karslla~mas1 
Va · y ' 
t Zlyetini ahrdI. O Fenerbah~e - Gala-
asaray kombinezonunun yapt1gi kar
~~lllalar bir efsane gibi amllyor. Fut
d "l 111e.r~k11Ian bunu bildikleri ve gor

Uklen i~n bugiln bilyiik bir ac1 duy-
~~ktad1rlar. 9ilnkil bizde futbol bu
gun acinac.ak bir haldedir. 

BiZDEKt FUTBOL KABlIJfYETi 

MUhakkak ki, bu kabiliyet bizde 
~ok faziad1r. Slavya ilk geldi yedi~er 
goJ Yedik, ikinci gcli~inde o Slavyayi 
yendik biz de futbol yok sanan millet
her ~Imai turneslne ~1k~1g1m1z vakit 

1 
ayret ettiler. Zekiler, Bekirler, Nihad· 

~r, Alruar Avrupada isim yapti. Bugiln 
kret l~in Avrupada boyle futbolci.i 

~oktur diyorlar. Boyle bir. oyuncu yeti~· 
h ren millet neden dort be~ Fikrct da
~ Yeti~Urmesin? Ve gene 9ekler de

dtler ki: 

- Fikrct ayarmda dort futbolcil bir 
~mda bir araya gelse kar~1smda ta
~n dayanmaz. 

tirDe~ek ki yeti¢yormu~ ... Ve yeti~
ebiliyonnu~uz ... 

?\'EDEN Th"Ti~l\liYOR 

Bunun bir~ok sebeplcrinl her giln 
ga.zete siltunlarmda okuyuruz. Ne ~a
~e kl ald1ran yok. Bazi milnekkidler 
a~at ~artlanrun bozuklugunu, bazi 

lnfinekkfdler temass1zlJg1, bazi miinek-

kidler de idaresizligi sebep olarak g0s
teriyorlar. 

. Hayat ~artlarmm bozuklugu: Bu hi~ 
~ilphe yok ki, en miihimmini ~kil 
eder. ~am evine geldigl vakit bir s1-
cak ~orba, bir kap yemek bulamayan 
futbolciller ~oktur. Beslenmeyen, ka
lori almayan zayif bir biinyeden fut
boliin enerji meselesi oldugu kabul 
edersek, bundan fazla bir ~y beklemek 
insafs1zlJ.k olur. 

Bugiln hangi takllmnuz var ki, on 
bir futbolcilsiiniln de vaziyeti iyidir? 
Hemen hi~ birisinin vaziyetinin iyi ol
mad.Igi meydandadrr. . 

Bundan evvel boyle degildi. Diiniln 
futbolcusii kliibiinden hi~ bir ~ey bek· 
lemezdl. Kundurasm1, ~orabm1, forma· 
sm1 kendisi al1r, ma~ma biiyiik bir he
vesle ve ko~a ko~a gelirdi. 

Bugilnkii futbolcU knn?.urasrm, ~o
rabuu, almak ~oyle dursun klilbiinden 
muavenet bekler ve bu muaveneti gor
mezse a~ kahr. Bugiln hangi kltipler 
oyuncusuna yardlm edebiliyor? An
cak birka~ tancsi. .. Diger klilpler oyun
culanna yardim yapmasm1 bir tara
fa birak11m, bir tak1m !orma alarmya
cak kadar fakirdir. 

t~ BOYLE OLUNCA 

ikl li~il ge~meycn vaziycti bir de
receye kadar dilzgiin klilplc acmacak 
halde olan diger klilpler arasmda ta
biatile bir klas farkl oluyor. Ve bu 
olunca da kuvvetli taklmlar kar~lla~
mas1 olmuyor, bu olmayinca da fut
bol yiikselmiyor ve yilkselemez ... 

Eskiden birinci ligde butiln kliiplerin 
kuvvetleri hemcn hemen yekdigerlne 
yakmd1. Meseld Fenerbah~e - Galata
saray, Altmordu, Be~kta~, Silleyma· 
niye, Anadolu, Daril~efaka, Hilfil biri
birine her zaman rakiptiler. Netice 
bugiinkil gibi evvelden kesthilemez
di. Ma~lar ~etin oluyor. Futbolde yiik
seliyordu... Bugiinse birka~ klilp kar
~1l~mas1 milstesna digerleri blr mu
cize olmazsa bilyiik taklmlar i~in bir 
ekzersis mahiyetindedir. Elbette ki fut;. 
bol yiikselernez ve d~er ... 

TEMASSIZLIK 

Bu da futbolmiiziln d~mesinde mil
him funildir. Eskiden Avrupanm en 
bilyiik talomlan gelir bugilne naza
ran daha yiiklil para verildigi halde 
getiren kliipler ziyan etmezler, bilakis 
para kazan1rlard1. S1k s1k temas ya
p1hrdI. Bug·iin gelen tak1mlar ~ok az 
para almalarma ragmen klilpler her 
angajmam ziyanla kapatiyorlar. Bu 

na da sebep paras1zhktir. Halk bi.i~esln· 
den futbol seyretrnek i~in ayda birka~ 
lira olsun ayiram1yor. 

Angajmanlar ziyanla kapanmca da 
klilpler bilyilk taklm getiremiyorlar. 

Temass1zhk olunca da futbol yiiksele
miyor ve yiikselemez ... 

BUNU DA FEDERASYON DU~UNSUN 

Senede on on be~ bin lira 4tn trenor 
ve saire masraf1 yap1hyor. Bu masraf 
yapllacagma, bizde bir i~ gormesine 
imkAn olmayan antrenorlere ~u bo-
~una para verilecegine, klilplerin Av
rupadan getireccklcri taklmlardan vu
kua gelecek zararlan kapatmak iizere 
bir tahsisat ayirsalar Tiirk futbolilne 
daha ~ok hizmet etmi~ olurlar. 

BiR YOL ARAYALI.M 

Kliiplerlmiz ~ocugunun formas1ru 
almaktan iiciz ve fakirken, ~ocuk evi
ne dondilgil zaman bir s1cak yemek 
bulmaz daha ~1k~as1 ~ iken daha 
fazla blr ~ey bek.lemek gillilng olur. 

Futbolilmtiziin yilkselrnesinl istiyor
sak klilplere yardlm ve ~ocuklara 
bakmanm yollarm1 arayahm. 

M. Kem.al 

AVCll.IK BAHiSLERt 

Diinyan1n me~hur at1c1lar1 
Hayabnda 550,900 par~a av 

vuran bir lngiliz lordu 
Dilnyanm tienam atlctlann~:L1n 

bahsedecegim. Her halde bu me~hur 
avcilan i~imizdd bilen pek azd.Ir. 

Bence atictllk dogrudan dogruya 
bir istidad meselesidir. Zorla atlc11:
ga muvaffak ollnak gii~tiir. Aticillk, 
bir istidad ~ olmakla beraber, hi~ tii
fek atmadan insanm iyi bir atic1 ol
masma da imkdn yoktur. 

iyi bir atic1yi seyretmek bir zevk
tlr, kotii bir abcmm zavalh halln: 
gormck te o derece hazindir. 

ATICI SINIFLARI 

A vc1llkta at1cI11g1 dort snnfa ayir
malt dogru olur. Birinci srmflar, ya
nl milstesnalar, ikincl smiflar, il¥iln
cii s1mflar ve mazetler. At1ctlan s1-
ruflara tefrik ettikten sonra bun.l ".• 
m ruhi vaziyetleri ilzerindc bir daki
ka tevakkuf edersek, enteresan mcv-
zular buluruz. 

Mazet srmflaiile U~iincil. srmf ah
ctlarm aralan daima iyidir. Bu .s1-
mflarm hi~ bir iddialan yoktur ve 
bunlar hepsinin de dostudur. Arada 
ki bilyilk !ark bunu icap ettirir. Bi
rincl sm1! bir atlc1 bulundugu bir 
avda, mazetin neler yaptignn gorme-• ye Hizum bile htssctmez. Fakat birin-
c1 sm1f iki atic1 yanyana geldiklerl 
vakit vaziyct bilsbiltiln b~k&chr. 

Dostluk, arkad~llk, hatrn. karc~lik 

bile ikinci pH'mde kal1r, gozler doner. 
Eger bu ayni sm1ftaki abc1dan biri 
giinilnde olup ta o giln digerinden 
daha iyi atnu~ ise mesele daha ileriye 
gider. Ertcsi sabah selami birbirine 
zorla verirler. 13iri merhaba diyecek 
olursa, digeri merhaba diye cevap ve
rir amma, i~inden de c:camn ~Iksm> 
der. 

Bunlar kendi i<;lerinden biltiin ge
~enleri bildikleri halde zavahiri kur
tarmak i~ln nezaketten di~an da ~1k
mazlar. 

Bu yazd.Iklarun ayni sm1r atlcllann 
hileti ruhiyesidir. Daha bitmedi. Bun
dan sonra birinci ve ikinci srmflar 
arasmdaki ruhi dert ba~lar. ikinci 
sm1f bir at1c1 ~oyle ooyle . tilf ek at
mas1ru ogrenmi~ dcmektir. Btitun 
iddiac1hk bu ikinci suuf atic1lardad1r. 

Bu ikinci sm1flar bazan da 1yi giln
lerinde on tane b1ld.Ircmm sekizini 
ka<;1rmadan vururlar. i~tc o vakit 
hastahk bunlarda da dogar? .. i~erin
de birer aslan yatm1ya ba.5lar. 

Daha yanlanna yakla~amad.Iklan 
o birinci s1mf at1c1lan babrm1ya ve 
elinin yapamad1gim agzile halletme
ye yeltenirler. Bunlar birinci sm1fla
ra tesadilflerinde hilrmetle sel8.m ve
rirler, arz1 tazimat ederlcr. Fakat i~
Ierinde glzll yatan aslanm kuyrugu 
da oynamaya ba~lar. 

Bu vaziyetleri birinci sm1flar anla
mazlar, yahud anlarlar da ald.Irmaz
lar. Bu psikolojik haleti ruhiyeyl de 
benim gibi mazet ile il<;iincil sm1f 
arasmda bocallyan atic1lar farkeder, 
ibret ve hayretle tema~a edcr. Yt!Y.a
nda da arzettigim gibi kendi sm1f1m 
hepsinin dostudur. Bu hal, daha dog
rusu bu hastal1k dilnyanm her tara
fmda vardlr. ingiltereye aid benam 
a1tlcllann av hatiralarm1 da okudu
gumuz gibi Macaristanda da gordum 
ve duydum. 

Bizde de ~ok ~ilkilr {?) istedigimiz
den fazlas1 vard1r, goruyoruz ... Me~
hur at1c1lardan bahsederken onla·:m 
ve altmdaki sm1f atlcllarm ruhi 1las
tahklar1 giizel blr mevzu teskil etti
gi i~in buraya yazmadan ge~~mcdim. 

DU!U'ANIN BA~ ATICISI 

Di.inylanm birinci smflan 
arasmda (Lord De Grey) i bru;;a ko
yuyorum. Bundan sonra s1ra ile (Lord 
Walsingham), (Hachberteen), Hintli 
(Dullp Sing), M.ilteveffa ingillere l-ra-

11 5 inci (Georges) ilfth ... Bu zevatin 

1 

Macaristan siiliin annda bulunantaraan bir grup 

yerlelinl yeni nesil bugiine kadar dol
duramami~tir. Bunlar atic11Igm birer 
iistad.I idl. Bilhassa Lord de Grey gibi 
ne gelmi~ ne de gelecektir diye milte
hassislar iddia ediyorlar. Boyle bir ils
tadI avc1 ve abc1 okuyuculanma tamt
mayi pek yerinde buluyorum. 

Lord de Grey hayatmda be~ 

yiiz clli bin par~a av vurmu~tur. En 
miihlmleri ~unlard.Ir: (240,000) silliln. 
(120,000) ~il. (96,000) graussc, (graus
se 1ngilterenin ~imalindc bulunan bi
zim keklikten daha buyuk ve do.Ila 
silratli bir ku~tur), (2500) ~ulluk, 

(48,000) tav~an, (13) Kaplan, (8) ger
geden. Bu yekCmlan yazarken ve okur
ken insanm gayri ihtiyari blr lahza du
rakla<hg1 hissedilir. Bu rakkaml.inn 
hepsini 1ngilterenin resmi istatistikli 
av mecmualarmdan aldlk ve oku1uk. 

Lord de Grey (73) y~da av saha
smda blr batilde i.izerine gelen iki ~i
ll dublc ettikten bir an sonra vefat et
mi~tir. 

Lord de Grey'in avc1llk tarihi boyle
ce hazin bir surette hitam bulmasma 
ragmen, ben kendi hcsabuna gipta ede
rim. . \ 

I~te pirimiz Lord de Grey boyle bir 
avc1 idi. ~imdi de gorduk.lerimc yani 
Macaristana gelelim. 

l\L\CARiSTA.'c"IN l.\IE~HURLARI 

Macaristanda bulundugum U~ av 
mevsirni esnasmda gordilklcrim ve 
duyduklanm bana ~u kanaati vermi~
tir. Bugi.in Macaristan avc11Ik ve av 
rekorlan hususunda dimyada bir ta
nedir. Macaristanda yap1lan si.iHin, c;il, 
tav~an ve yabani kaz rekorlan bug-li
ne kadar kmlamad1gi gibl yanma tile 
yakla~Jamam1~t1r. Macaristan, Kant 
(Karoli), Kont (Draskovi~), Kont 
(Wenckhlm), Hunyadi) ilah .. gibi us
tadlar yet~tirmi~tir. Macaristanm av 
bollugu bugiln bu zevati bu seviyrye 
kadar yiikseltmi~tir. Bu isimlerini yaz
d.Ig1m zevat her sene yirmi, yirmi be~ 
bin fi~ek ava atmak f1rsatm1 buluyor
lar. Kant (Karoli)nin bir gtinde Maca
ristan rckorunun silliin, ~il ve tavl?a!l o
larak (1500) par~a oldugu resmen :rra
lfundur. 

Kant Karoliyi gormedim. Fakat Kont 
(Wenckhaim) i gordilm. Aradan iki ~e
ne ge~tigi halde o adamm hat1ras1 
hayalimde biitiln canhhg1 ile kalnu~
t1r. 

BO~A A'I'l\llYAN AVCI 

1934 senesi ikinci te~rin aymda Ma
caristanda Guylada Kant (Wenck
haim) in av sahalannda avlaruyorduk. 
Av sahasmda (Wenckhaim) blzi k~rs1-
ladI. Beyaz b1y1k ve sa~h, son derc~e 
~1k ve sevimli bir zat. 0 giln bu zat tii
fek atmad1, av1 idare ctti. ikinci gi.in 
tilfeklerini ald1, bizim bulundugumuz 
hattm gc1islnde av sandalyasma otur
du. 

Benim yammda MlSlrll Semeyka bey 
vard1. Daha ilerlde prens Halim Sait 
bulunuyordu. Batil ba~lad1. Sillilnler 
ilzerlmizden ytld.Inm gibi g~iyordu. 
Yiiksck ormanlann iistfulden ok 6ibi 
~1kan sillilnlcre tilfek yeti~tirmek bir 
bela idi. S1ra ile gonderdigim sU.Hn.le
rln arkasmdan hazin hazin bak1yor
dum. Kac;1rd1gim silliinleri Wenckhaim 
kendisinc daha uzak oimasma ragmen 
birer birer indiriyordu. ihtiyar Kontun 
ate~ gibi till'ek at1~1 nazan dikkatimi 
celbctti. 

Ne oluyoruz diye kcndimi bir topla
dim?. Bize Wenckhaimin n~l bir uti
c1 oldugunu o dakikaya kadar kimse 
soylememi~tf. Gee olmakJa beraber iyi 
anlad1m, hem pek iyl. Birlnci sm1f bir 
atlc1y:i scyretrnek zevk 'le bahtiyarl1-
gma kavu~mu~tum. Tilfek atmay1 b1-
rakt1m, biltiin dikkatimle Wenckhal
me baklyordum. One kolay, ne rahat 
tiifek ab~t1. iki tane patlatiyor, iki ta
ne indiriyor. Birinci tiifegi geriyc ve
riyor, iklnd tilfegi al1yor, bir duble da
ha yap1yor, ikl silHinil cans1z olarak 
indiriyor ... 

At1c1hkta bir avi sondilnnek vard1r, 
bir de hayvan1 yaralay1p havada tak
lak ve dans ettirerek ycre canh indir
mek vard1r. Kant Wenckhaim'e dikkat 
ettim. o, nattidc (40) tane kadar si.ililn 
dii~ilrdil, fakat hepsi havada pa~av
ra gibi biizillilp indi. Batil bitti, bcn 
dcrhal Budape~teden beraber geldigi
miz dostum Kant Zi~ini'nin vanma 
ko~tum. ilk i~im Wcnckhaim'i~ nas1l 
bir at1c1 oldugunu sormak oldu. Onun 
Macaristamn birinci sm1flanndan ol
dugunu soyledigi Yakit tn.hminimde 
yamlmad1gum nnlad1m. 

400 VAH~i IIAYVAN 

Bu defa Wenckhaim'e ~apkam1 ycre 
kadar indirerck bir selam verip tcbrik 
ettim. Bann ~u cevab1 verdi: 

- Oglum ihtiyarladlm, iyi atam1-
yorum, siyatigim var, kollanm agn
yor, dedi ... 

Bu tevazuun kar~ismda adamcag1-
za soyleyecek tek bir soz bulamadim. 
(Bizlm tiifekc;i di.ikkanlannda her at
tigim vuran m~hur aticllanm1zm ku
laklan ~mlasm} Wenckhaimin ~ato
sunda ogle yemegindcn sonra bizc av 
dcfterini act1 ve okudu. (45) sencdir 
avlanrn1~: Billi.in vurdugu avlar 
(200,000) ni buluyor. Yalruz sUliln o
larak (100,000) adedi tamamlam1~. 
Tav~an, ~ii, ordek ve knz da (90,000) 
adedi bulmu~. Afrikada da uzun sene
lcr avlanan Wcnckhaim'fn dort yi.iz 
vah~i hayvan vurdugunu soyleyecek 
olursam nas1l yaman bir insanm kar-

.i;>1smda bulundugumu takdir edersiniz. 
Hayalimde tecessi.im eden hakiki avc1 
vc sporcuyu bulmui;> oldum. Kont Wen
ckhaim'in avc1ltk vc atic11Ik hayall 
bende unutulmaz bir hatara birakm1~
t1r. Sait Salahaddin Cihanoglu 



Sahjfe 10 

Bu hafta iyasa cok canll 
ge9ti, ihracat rn1kdar1 artt1 

Bu hafta ic;inde piyasa UEJ.umiyet 
itibarile canh ge<;mi~, ihrae:it mad
delerimiz iizerine, diger haftalara nis
betle daha c;ok il? olmu?tur . Buna 
:lair elde ettigimiz mah'.imati a~ag1ya 
yaz1yoruz: 

Ml!' :\'1.jAT l\lADDELERi 

Bugday -- Piyasa yi.ikseliyor, sebe
bi, dI~ memleketlerden bugtlaylarlilll
za kar~1 isteklerin artmas1dir. Yalmz 
ge~ hafta ic;inde Almanyaya 10 bin 
ton bugday gCinde~ir. 

sasi bi~tir. Bu miinakasaya da. 17 
firma: li}tir!lk e~ti. Qek rejisi bir 
milyon 200 bin kilo ttittin satm ala
caktlr. 

Turk "'Thitiin Limited ~irketi de, c;;e
koslovakyaya, Fransaya, Amerikaya 
milllim rnikdarda tu.tun satm1~br. in· 
hisarl:tr Jidaresi, 

0

ilii, Ziraat bankalan
run i~irakile kurulan hu yeni mues· 
sese, yakmda faaliyetini daha ziyade 
arttiracaktir. Mlsirdaki inhisarlarm 
i§lettigi sigara fabrikas1 da bu ~kete 

Son giinlerde, ita.lya ve :ingiltere. 
<Ian de ibugdaylarumza kacy talepler 
artmaktadlr. Ta.ieplerin ar-tup., i~ pi- " 
yasadaki bugday fiatleri til!erine bile 
tesir etmektedir. Ge9en haita 5 W
~uk kuru~ olan yumu~k bugdaylar, 
bu hafta 6 lkm~a kadar yliksel
~ir. 

devre~. H . .A. 

Bu ak:{lam 
,, 

NObetci eczaneler 
~i§li: KurtuZU§ caddesin de Nec-

det, f'aksim: Nizameddin, Beyog
iu: Kanzuk, Yeni$ehirde Baro
naJcyan, Bostanba$1nda itimad, 

Gala.ta: ismet, Kasimpa$a: Va.. i 
nf, 'HaskOy: Halicioglunda Bar
but, Eminonii.: Yemifte Bensason, 
Hey'belia4a.: Tomadis, Biiyiika.d4: 

!Ml.sir - Piyasa durgundur. ~ 
scne oldugu gibi lIUSlr fiatlerinin yiik
seJ.mesine .imkan g{jrillmiiyor. Diizce, 
<;a.r~bada 'Stok mal ~ok:tur. 

DOKUMA lPTiDA.i MADDD..Eat 

Ticaret borsasmda, -bugdaydan son
ra en ~ok hararetli muamele ~oren 

madde, tiftiktir. Gec;en hafta ~nde 
Almanyaya 1,500 balya tiftik saWrm~ 
tir. Diger taraftan ingiliz firmalan 
tarafmdan da talepler artmaktadlr. 

'Jlerkez, Fatih: Hamdi, Karagiim
rii.k: Mehmed Arif, Bakzrkoy: Hi-

1 

Ztil, Sarzyer: Osman, Tarabya, 

Yapag1 - Uzun mtidettenberi ya
p~ piyasas1 durgundu, yerli fabri
kalarm sipari~lerinden sonra biiyi.ik 
i~ olmami~ti. Son gilnlerde Alman fir
malarmm yapagllan1mza karsi olan 
talepleri piyasay1 saglam bir h~e koy
m~tur. 

P.atnuk - Piyasa iyid.ir. Afman fir
malan tarafmdan pamuklarmnza kar
~1 talepler artmal:tachr. Mersin lima
m vas1tasie Amanyaya muhim mik
darda pamuk ihrag edimi{ltir. 

YAGLAR 

Yenikoy Emirgiin, Rumelihisarzn
daki eczaneler, Be$ikta$: Siiley
man Recep, Aksaray: Ziya Nurt, 

Kadzkoy: Pazaryolunda Merkez, 
Modada Fail;; iskender,· Uskiidar: 

Om.er Kenan, Fener: Defterdarda 
Ar.if, Beyazzd: Yeni L<'ileli, Kiigiik
pazar: Hikmet Cem.i.l~ Samatya 
Kocamustafapa~ada Rzdvan, Alem
dar: Divanyolunda Esad, $ehre
mini: Ahmed H amdi. 

BULMACAMIZ 
'l 2 

Zeyti.nya.g1 - Fial.ler ge~n haftaya 
nisbctl~ ytikselmi~:..ir. Ge~en hafta 2 

..__...__..._ 

ekstra ekstra yagarm fiati 55 kurus-

tu. Bu hafta 58 km~ olmu~tur. B~~ 
nun sebebi, zeytinyag1 iizerine ihraca
tm artmas1dJ.r. 

Bu sene, Yunanistanda, Tunusta az 
zeytiny.ag1 istihsal cdilmi?tir. Bundan 
b~ka Ispanya dahili muhHebcleri yi.i· 
zunden bu memlek.Jtten .zcytinyagi ih· a 
racati durmu~tur. Bunun neticesi 
oI.-:.rak bcynelmiJel zeytinya.gi fiatleri 
yilkse lmi~tir. 

SOLDAN SAGA : 

' 

Ti.irkiye zeytinyaglan pahah oldu
g u halde, beynelmilel sartlardan isti· 
fade cderek gene ihra~ '.imkanlari bul
maktad1r. 

Tercyng1 - Fiatlerdeki yilkseli~ 
durmu~tur. Urfa yaglan 90 _ 95 ku
ru~ arasmdadir. Trabzon yaglan, 75 
k~ru~a kadar satihyor. Te!·eyag1 i.ize

1 - Papaganla tav~am oldtiren ot (8) 
2 - Nida (3) Dost (3) Zaman (2) 

rme ihracat yoktur. 

YA~ YE KURU l\IEYV ALAR 

F~di·k· - Paskalya yortulan yak
la~t1g1 I~m, kuru meyva sarfiyati da 
artmaktadir. Almanyadan hararetli 
talepler devam ediyor. ig fmdiklar 76 
kuru~a kadar ytikselmi~tir. 

Katalonya hiikfuneti, miihim mik
darda fmd1k ihra9 etmek igin te{lki-
lat yapmaktadir. . 

Alman haberlere gore, Barselona
da?- ~r~saya ucuz fiatle fmdlk ihra~ 
edlln.u~tir. Bu ihracat devam ettigi 
takdirde, beynelrnilel fmdlk fiatleri 
ne dcreceye kadai' dii~ecekti? Fmdl.k 
facirleri bunu dil.~i.imnektedir. 

?eviz - :Almanyaya ihracat devam 
ediyor. Fiat 38 kurustur 

~Ima - Alman ~l~ri, Rizenin 
ek~~ elmalarmdan 40 vagon kadar si-

~
pari~ edecektir. 
1 :01takal - Sovyet Rusyarun ne 
ni:~d~r portakal alacag1 henuz belli 

\ti "gildir. Daha geni~ mikyasta ihra-
('at b~lamam1!?tir. 

TUTUN Pi¥ ASASI CANLIDIR 

Polonya rejisi direktorii yakmda 
buraya gelecek, piyasadan mal ala
Saktl'r. Maamatih direkti:irtin geli~e 

JJtadar, b.uradaki Polonya rejisinin 

l
~ksperlen mal alacaklardir. 

. Frn~iz rejisi de tiltiin almak i~in 
lm· ~l~a~asa a~m1~ti. Bu mtinaka
J~a~a i~tll'.a~ eden 13 firmamn mallan 
l)Jegenllmi.;;tir. 

t;ekoslovakya rejislnin de milnaka-

3 - Dur (3) Geri kalan (5) 
4 - Vilayetlerimizden biri (5) Haya
H (4) 
5 - El ~1rpma (5) 
6 - Me~hur komik (5) 
7 - Zaman (2) Nota (2) Edat (2) 
8 - <;ekici (5) Soz (3) 
9 - Nida (2) Toprak {5) 
10 - Deniz klyis1 tozu (3) Solgun (3) 

YUKARDAN A~AGI: 

1 - italyan yemegi (7) 
2 - istihza (4) ~art edat1 (5) 
3 - Arkada~ (6) 
4 - Susturmak (5) 
5 - Meydanda (4) U~ucu (4) 
6 - Bir yemi~ (3) Hisse (3) 
7 - Etraf (7) 
8 - Kok cinsana aib (3) Bilgi (4) 
9 - Beyazlik: (5) 
10 - Boy degil (2) B~ du ko
yun mevsim olsun (2) Bilyiik feIA.
ket (4) 

GEQEN BULMACAJ.~ HALLi: 

Soldan saga: 1 - Yalova, Tak 2 • 
An, Taze 3 - Ad, Taym 4 - Dalalet 5 -
Ayik, Ata 6 - Mak 7 - Ten, Al.aka 8 -
Tf'.tminetme 9 - Ak, Amin, ir 10 -
Bnnka, Lo. 

Yukardan ~gi: 1 - Yaldlz, Tab 2 -
An, Taka 3 - Alamet 4 - Dayanmak 
5 - Ve, Lik, ima 6 - Tek, Ani 7. Tat, 
Aleni 8 - Tay, At 9 .. Azi, Tekmil 10 -

• Tcnha, Aero. 

Fitrenizi, ze.kitllllZI. TU.rk Bava 
kurumuna veriniz. Bu para (Bava, 
Klzilay, ~ocu.k esirgeme) kurum· 
Ian tarafmdan yurdun en eh em 
miyetli ibtiya~larma harcamr. 

10 Kanu!1uevvel rn36 

Miikaf at/1 k uru 
SARAY ve BABliLilift iC YOZO 

Yazan: SOLEYMAN KANI IRTEM - Tercume iktibas hakk1mahfuzdur. 

Arbrma ve yerli mah 
haftas1 haz1rhklar1 

Tefrika No. 794 

i2/12/ 936 cmnartesi giinil. saba
hmdan ba~hyarak yetli giin siirecek 
olan yedinci artt1rma ve yerli mah 
yedi gi.ini.inde ulusal ekonomi ve art
ttrma kurumunca kuru yemi~ ve 
i>Qrtakal yeme yan~ tertip edilmi~tir. 
Bu hafta iginde incir, tiztim, fmdlk, 
antep fisbg1, Malatya kayISis1 gibi 
kuru yemi~erimizden en az birinden 
veya her birinden kan~Ik olarak bir 
kilo alanlaTla asgarl yalruz on porta
kal alanlara yerli mallarmdan he
diyeler verilecektir. 

Bulgar e k sarhhanesi n as1I kuruldu, 
Makedonya meseJesi nas1I ortaya c;1kt1 

Bu yem~ l"eya portakal. satm allri
d1gi 1:aman bu ya!l{i sat1~ma ~tirak 
eden diikkandan,, yan~a i~tirak ku
ponu istenecekti:r. Bu kuponlar ah
rurken dip ko~~mma da isim ve adresi 
yazilacak ve ala.n imza edecektir. 
Kendinde kala.n kupanlar saklanacak 
ve hafta sonunda yapllacak kura 
neticesinde numaralanna yerli mal
lanndan hediye ~1kanlar ilan edile
cektir. 

Kuponlar satilii yapan diikkB.nlarm 
camekanlannda larrmz1 hediyeli ku
ru yemi~ler burada sattlrr 1avhas1 
vardir. 

Yedinci arttirma ve yerli mah ye
di giinii dolayisile ulusal ekonomi 
ve arttirma kurumunun tertip eyle
digi bu kuru ye.mi~ ve portakal yan
~1 gerek kuru yeroi~lerimizin ve ge
rek portakallai1.mizm siirfunii ve ge
reksc yurdumuzun bu gidall ve 
faydah yemi~leri.mizin halkmnz tara
f mdan lezzetle yenmesini temin nok
tasmdan degerli ve ~erinde bir i9-
tir. Biitiin biiyiik ve kil~ilk yurd 
yavrulai1mn ve y~a i~tirakleri te
menniye layiktir. 

Hediyeli .kuru yerni~ ve portakal 
satmak istiyenler DOrduncii Va.kif ha
nmda Bakkallar . kurumu b~kq,nh
gma mura:caat etmelidirler. Sa~ ya
panla?.'a her ytiz kilo'l.uk sati~1 i~in bir 
kuponla bu ya~a i~tirak hakkl ve
rilmi~tir. 

Ancak gec;en yi1 bir kilodan a~ag1 
mi.ibayaatta bulunanlara da bazi 
sat1cilar tarafmdan kupon verild.igi 
anl~1lm1~t1r. Memleket mahsulleri
miz ii;in hayrrll. boyle bir te~ebblise 
her saticmm tamamen riayet etmesi 
en gilzel vazifesi oldugunu hatirda.n 
~1karmamalan Iazundlr. 

* BeyogJ.u Halkevinden: Yerli .nal
lai· ve arttirma yedinci haftasmm 
12/ 12/ 936 tarihinde ba~lamas1 mii

nasebetil~ mezkfu gi.in ak~anu ;mat 
20,30 da Evimizde yap1lacak topl:mti 
prograrm ~ag1da yazilm1~tir. istiyen 

yurtda~larumzm, Beyoglunda Nuru

ziya sokagmd::i.. C.H. P. ilge binasmda

ki Evimiz tcmsil salonuna gelmelerini 
rica ederiz. 

Sadrazam Sokollu Mehmed pa~a 
karde~i Sup papaz1 Makarye (1) nin 
ricasile ipek Sirp kilisesi ihya ile 
(Maka.rye) yi de buraya patrik nas
bettir~ti. Bu ikinci devre 1'786 tari
hine kadar siirm~tti. 

On yedinci asnn sonlarmda A vus
turya, ipek ve Ohri milstakil .klliseleri 
dairelerinde intrikalar ~evirmege 

ba§Jam1~tL ipek patriklerinden ilti
si A.vusturyaya ~mi§, bunlan tak.i
ben bir Q9k Suplar da. o tarafa hia
ret eyl~lerdi. Bunda.n soora (Ipek
te) Rum unsuruna mensup bir ka~ 
patrik gorti.lm~tu. {2) 

A vusturya intra.kalar1 ~wnda 

ipek ve Ohri kiliselerine itima4J, &>.ail 
olan Osmanll hil.kllmeti istanbul 
patrikhanesim~ istinad ile bu intrika
lann oniine gegmegi muvaflk bulu
yordu. Bu senelerde Osman.11 - Avus
turya muharebelerinin gaileleri ara
smda istanbul patrikhanesi de orto
doks kilisesinin tevhidini ve kilise i~
lerinde merke:riyeti temin yolunda 
kuvveili adl.mlar atmak f1rsatlanm 
bulmu~tu. 

1766 da Us:uncii sultan Mustafa bir 
daha kl ti surette iade edilmamek 
i.izere ipek patrikligmi lftgvetmi~i. 
Bu ferma.mn tahrir tarzi Fenerlllerin 
telkinile yaz1ldig1ru ~iiphc edilemiye
cek kadar a~ gostermektedir. 

Fermanm ISdarile beraber Sirp 
unsuruna mensub son patrik Bazil 
Klbnsa nefyedilmi~ti. Bazil buradan 
kac;arak Akdenize gelmi~ olan Rus 
donanrnasma kapag1 atnu~. Ruslara 
Rumelideki unsurlann ahvali hak
kmda i~lerine yanyacak malftmati 
vermiliiti. Bir ·sene sonra Ohri miista
kil kilisesi de ipek kilisesinin aklbe
tine guram1~ti. 

Bu suretle ist:mbul ortodoks pat
rikhanesi Bizans imparatorlugunun 
en parlak ve ~evketli devirlerinde 
goriilmemi~ bir viisat ve kudret ka
zaruru~tL Bu ~artlar dahllinde bu 
patrikligin ~am, ~erefi, biiyilklugli 
luristiyan oinuyan bir devletin baka
s1 ve ~e:vketi ile kaim goriiniiyordu. 
Bu merkeziyet on dokuzuncu asra 
k?..dar siirmi.i9tii. 

Istanbul patril~hanesi ruhani ida
resini elinde tuttugu m emleketlerde 
oturan ahaliden Rum.lardan ba~ka
lannm milll ve mahalli menfatlcrini 
hi9 dii~ilnmiiyor, ortodoksluk kilise
si ile Elenizm umdelerini bir tutu
yordu. Patrikhane Yunan isiiklali 
davas1m benimsemi~ti; Balkanlarda 
Elenizmin galebesini ve hrudmiyeti
ni istiyordu. Ne Srrplara, ne Bulgar
ie.ra, ne Ulahlara kendi 1rklanndan 
metrepolitler gonderrniyor, kendi 
dillerile mektepler a~malanna elin
den gelen her mfunaneati chrig etmi· 
yordu. Fakat Balkanlarda mektep-

1 - Konferans (Profesor Supbi Ier davas1 kuvvetlenip Yunanistan, 
Nuri ileri tarafmdan). S1rbistan, Romanya, Karadag Os-

2 - Temsil - «Y~ayan Olib lid manh devletinden aynlmca bu mem
perde dram. «Mahcublar» bir perde ~ekctlerin kiliseleri de istiklft.llerini 
komedi. (Evimiz gosterit kolu tara- alnul?lard1. 
fmdan). Bu suretle Osmanh devletinin lm-

ducllan darl~tlk~a istanbul patri.k
YAZI l\IUSABAKASINI KAZANANLAB hanesinin dairesi de kligilluyordu. 

Yerli mah ve tasarruf haftas1 mii- Patrikhane bu dersten miitenebbih 
nasebetile her sene mekteplerden tale- olmuyor, kend.i kuvvetini Elenizme 
be arasmda gtizel yazi mi.isabakalan :vakf etm.ckte d.;.vam ediyordu. Os· 
yap:Ilrr ve bu miisabakalann neticele- tr'..anll hududunda kalan luristiyan-
ri bir sene sonra ilan edilirdi. lardan Ulab:iar, Srrplar, 1767 den son-

Ge{!en sene yapllan yazi milsaba- ra dogrudan dogruya «millet b~l> 
kasmda kazanan talebeler tesbit edil- kalan patrikhan~d~n yarchm yerine 
mi~tir. Kazananlar1 ~agiya yaziyoruz: tD.zyikler goriiyorlardl.. 

istanbul 29 uncu ilkmektepten 131 istanbul patrikhanesinin bu siya-
Mustafa, 13 Un.cu mektepten Hasan, seti Bulgarlari bir Bulgar E.ksarhha-
15 inci mektepten Te.kin, 25 incl mek- nesi tel?kili davasma k1yama sevkcy-
tepten Ekrem, 43 iinci.i mektepten Yil- lemi~tir. Yunanistarun istiklali Elen 

[ nin gerek Bulg~:lstandaki, gcw 
Rumelideki Bulg.3.rlar iizc1i.nde 1u 

han.l hakimiyctini haiz olmas1 siyas 
tini iakib eylemi~lerdi. Elenizm Bul
garhg1 bogmak istiyordu. 

Bulgarlar ic;in irfan ziyas1, insani
yct nuru olsa, olsa Rumlar ic;in oldtt· 
gu gibi istanbul patrikha1icsi Uc Ati
nn.nm Akropolu.1d::i. t ge.lebilirdi. Bir 
k1sun Buigarlar milli_yetlcri.ni ha.kir 
goriiyor, Elanlc§iyo. ·InrdJ.. 1762 de Ay 
·nn.roz Bulgar papazlarmdan P.aisai
clen b~yarak Bulgar mi.incvverlel'.i-
11.in milliyctlerin.c :rnis1l sanlnu~ ol
cluklarmd~n evvclce bahsctm~tik. 

Balkan Slavlari :.: .. casmdr.. ilk cvvel 
Istanbul patrikh.a:ncsi.nin tJliyiklcl'in 
den kurtulm!l.k istiyenler Bulgarl:ir 
oldu. 

Bulgarlar iptida patrikhanc ruha
ni dairesi i~inde k:mdileri i~in Rum
lDrla miis1vat istediler. Dipeiinin 
mekteple ber-a:ber kiliseye de knbulti, 
yiiksek ruhani mcrtebelerde kendile
ri:1e de pay verill:l~si, peskoposla!"ln 
ruhani vazif eleri!li ifa ettiklel'i ye.r
kr ha!kmm eksGriyeti!1e mensup ol
ma.Iarm1, patrikhm-:.e Sen Sinod mec
lfoinin nisbet dahilinde muht·3lif ce
maatleri?'l mtimesnillcrinden te!?kil 
edilmesi bu t!=l.leb1~rin ba~llcalan idi. 

Fakat p.itriklu:.:1~ bu talebleri isat 
etrniyor, bildigi .. 1de!1 ~a~m1yordu. Ki
lis ... ittihJ.duun muhafazasi iddias1 
altmda Elen milletinin menfatlerin~ 
glidiiyordu. 

Bulgarlar nihayct mezheb i~lcrl 
milletler.i haricinde bir nufuza tab1 
kaldlk~a milliyetlerinin tehlikeye 
dii~ecegini idl.·ak ettiler. istanbul pat· 
rikhanesinden aynlmag1 dUsiindi.i
ler. iptida 1859 da papa dok~zuncu 
(Pie) ye Makedouyadan gonderilen 
bir isticmnamede (papazlan Bulgar 
olm.asma, talim ve terbiyede, tedrisa 
ta Bulgar alfabesi ve dill kullamlma
sma miisaade edillrse .katolikligin ka
bul edilecegi) bildirildi. (3) 

Fakat Rum patrikhanesinin Bul
garlara kar~1 takib ettigi Elenle~tir
me siyaseti Rusyarun Slavhk milla
hazalarma uymadlg-t gibi bu cem .. b 
Slavlanrun Rus mezhebi olan orto
doksluktan uzakl~malan da i{line 
gelemezdi. 

Bulgar irklna mensup olup Bab1-
ali ricali arasmda ni.ifuz sahibi olan 
Sisam beyi Vogo!"idisin gosterdigi 
gayretlerle patrikhanece !stanbulda 
ilk Bulgar kilisesinin a~1lmasma mil· 
saade edilmi~ti. 

lBu Bulgar milletinin ruhani sahada 
yeniden dtinyaya gel~i idi. Fakat bu 
kafi degildi. 

Bulgarlar arasmda katoliklik cere
yammn geni~lemesine meydan ver
mekten ise onlar i~in ortodoks kilise
si dahilinde ayn bir ruhani reis bu· 
lundurmak Ruslara daha milnasib 
gori.iniiyordu. Bu scbcple Rusya Bui· 
garlarm Rum patrikhanesinden ay
rtlmak arzulanna m,funa~at ve mii
zaheret etti. 

Rusya sefaretinin yard!mlan ve 
Bab1ali iizerinde tazyikleri, Bulgarlar 
tarafmdan rumca dua kitaplarmm 
y~Jk11.mas1, paskalyada istanbuldaki 
Bulgar kilisesinde dua esnasmda 
patrigin nanu zikredilmemesi gibl 
niima~ler tesirini gosrerdi. Bulgar 
ileri gelirlerinden <;;omakof nn Ba
b1ali ricall nezdinde: 

- Bulgarlara miistakil kilise ver
mekle onlan garbm ve paparun ya
hut Rusyarun ve Yunanistarun ku
cagma atllmaktan korumu~ olacak, 
devlete sadakatlerini temin eylemi~ 
olacaksm1z! 

(Arkas1 var) 

maz, 59 uncu me1.'iepten Nebahat, irklna mensup olaillar ii;in kllise ba- [ ] 1 Sup ricalinden Novakovi~in Kos· 
10 uncu mektepten Turban, Silivri lrnnmdan bir tcferruku badi olma- tandine roustear namile lstanbul Patrik-
1 l·nc1· okuldan 18 Vedia r- bukl 37 rms.ti. Fakat Sirbistarun istiklfilile 

• yU U hanesi ve Rumeli ortodokslar1 arasmda-
nci okuldan Mesture Yem· T.. ki S1rp kilisosinin de istiklali Osmanh , ur ye ki miinasebet1ere dair sirp~a ne~rettigi 
mektebinden 27 Erdogan, Uskildar tabiiyetinde kalan Sirplar i~in ayni eserin frans1zca terciimesi. Bizim tarih-
14 i.incii mektepten Mihriban, Beyog- tesiri ve sonucu haSll etmemi~ti. Os- Jerde Sokollu Mehmed pa:,,amn bu kar-
lu ikinci mektepten Ibrahim, 39 uncu m~nl1 Slrplar miistakil Sll'bistan ki~ de§inden babsedildigine hii; tesadiif et-

mektepten Nililler, Uskiidar 14 iincil lisesinin degil, istanbul patrikhane- roedim. 
mektepten Hatice ve 20 nci mektep- sinin niifuzu ve ruhani idaresinde (2) Bunlardan dordiincii Gabriel i .. 
ten Fahreddin tasurruf ha.ftasmin kal.mi~lardI. Bulg::u:lar kilise davasm- lamiyeti kahul etmi~. 
manas1m en iyi anlatanlardl.r. Hedi- dn bOyle bir ikilige dii~mektcn ictinab (3) Kupfer: La Macedonie et Jes bul· 
yeleri kendilerine gonderilecektir ederek tesisini istedikleri Eksarhhane- garea. ______ ___;.~~~~~~~-----------------------A_:;_ ______ ~------------------~ 



Hulya zengin babasm1 kancbnru~, 
tek ba~ma - gl1y:i tahsil maksadile -
Avrupayn gitrni~!. $Chirden olduk9a 
uzak bir pansiyo11da oturuyordu. Bu 
~:-nsiyon yetmi~ yedf rn.illcie mensup 
Universiteli klzla::la dolu idi. Pansi
yonun pek az uza.gi!ldn l.ti9lik bir te
pe vardI. Bunun isminc ccevap veren 
kayalar. diyorlard1. Bu kayalarda 
insana bagmnca ses perde perde ak
~iyordu. Hulya kayanm marifetini 
ogrenir ogrenmcz btittin cglenccsi 
bu olmu~tu. Sabahlcyin giin dogar
kc.n, erkenden pan3iyondan firliyot, 
kayanu1 ~pesine ~11oyor, buradan Js
te~igi ~eyleri bag1l"lyordu. 

Ilk giinU kc!ldi adlm hayklrcb: 
diulyaaaa> . . . kaya cevap verdi: 
diulyaaa> falmt h~p kendi a cbm ba
g1ramazd1 ya ... Bi;· mtiddct sonra 
scvdigi sincma adistlcrlnin adlarnu 
birer birer hnyk1rdl .. 

Onlar dn bitincc kendisini di.i~iln
ce aldt. $imdi nc bagtracnkb. Aldma 
altmi~na yakla~tJgi haldc hala ~n 
dcrecede boyannn pansiyoncu geldi. 
l:Icmen kayalara seslcndi: 

- Boyn.l.J cadaloz ... 
;Kayalar tekral°ladl: cBoyah cada

loz ... > Hulya seviniyor, ~ocuk gibi 
cllcrini ~1rp1yordu .. 

Arbk her giin ooyle yap1yordu. 
Mektcpte, pansiyonda, ~irdc kime 
kizsa kayahklara ~1lnp ona atiyor, 
tutuyor, hatta ufaktan ufaga kilfiir 
bile ediyordu. 

Fakat nihayet soyliyecek bir ~ey 
kalmadi. Hulya dci:d i~ndeydi. Bir 
gijn Pansiyonda otururken yanma 
arkada~ Eva geldi. Eva gozlilldii bir 
'.Alman lozt idi. "'oyle oteki arkada~
lan gibi felscfe, edcblyat ve saire oku
:rnuyordu. Fizikten ba~ru kaldtrd1gi 
Yoktu. Biitiin emeli bir fizik 8.limi ol
lllakti. Hulya ana ccevap veren ka
Yalar> dan bahsedincc Eva: 

- Bunda ~cak bir cihet yok ... 
~· hatta bazt kayalar insanlann 
80Yledikleri feylcre, sorduklan sual
lere bUe cevap verirlermi~ .. Bir kitap 
0kuzn,u~Vu.m.. ama pek inanamiyo
, :rtun .• 
ht Eva saf bir klzdl. Her ~eye ~abuk 
~~· Hulya ark~n bu son 
uv~u tlzerine filor flklr gilldil: 

- Sen nlizahl bir !jeY okum~wi 
tvaci~ ... Kaya siiylenllen .,eyi tek

. far eder, yoksa bir ¥Y sorulunca ona 
ce~p venr mt hlg ..• 
~va: 

- BUmem .. dedi.. ben okudum .. 
liUiya etresi sabah tekrar kaya-

~ara gitti. Ne zamandanberi bahar 
Ge ~ti. Her taraf ye~illeniyordu. 

n~ kizm kalbindc garib garib duy
gu1ar ba~ gosterm4;ti. Aklma bir ~ey 
geidi. Gotter! parlad1. Burada tiirk
~e bilen kimsc yoktu. istedigi ~eyi ka
Yalardan bagtrabllirdi. 

Xayalann iistiine 1t1kb, bagircb: 
- Sevgllim ... 
Kayainr evvela bu tiirkge csevgi

'!!-= 

lim> soztinti tckrar cttiler. Sonra ar
kasmdan gene tilrk~e bir ses pcrde 
perdc cevap verdi: 

- Efencllm ... Ne var?. Buraday1m ... 
Hulyanm Odil patlrun1~t1. Evamn 

sozlcri aklma geldi. Fakat olamazdt. 
Kayalarm dogrudan dogruya cevap 
verdiklerini kabul etmek pek buda
lahk olurdu. Bu herhalde ti.irk~e bi
len bir erkekU. Hulya bunu anlarna
ga karar verdi. Bir daha seslendi: 

- Sen kirnsin? .. 
Tilrk~ olarak sordugu bu suale 

kayalann arkasmdan gene turki;e bir 
cevap geldi: 

- Senin me~ul sevgilin .. 
Hulya dellrecektf. Hemen ka~alar

dan indi. Pansiyona ko~tu. Evaya 
hAdiseyi anlattL Alman k1z1 gozli.ik
lerinin altmdan milthi~ a!!m bak1~la
rilc: 

- Ben sana dem~dirn mi? .. dedi.. 
- ~imdi birak bunlan Eva! .. Bu i~in 

i~inde bir i{I var ... 
Eva gene ayni alim tav1ile: 
- Basit bir fizik meselesi.. dedi. 

i¢.n iginden ~lkt1 .. 
Pansiyonda, hadiseyi duynuyan 

kalmam1~b. Gen~ klzlar ertcsi sabah 
grup halfnde kayayn ~1h't1lar. Evvela 
bir Alman klz1 sordu: 

- Ben gtizel miyim? <;irkin mi? 
Evvelcc bu suali kayalar tekrarla

cb. Arkasmdan almanca bir ses ba
gtrd1: 

- Gilzelsin .. 
Eva: 
- i~te.. dedi. Kaya cevap veriyor. 
Arkasmdan pe!~ hoppallklarile rnel?-

hur iki Fransiz klz1 kayaya neler 
sormad1far, neler... Frans1z 1oz1ari
run sozleri bir buse ~ap1rt1sile bltti. 
Kizlar dudaklarm1 ~ap1rdattllar, 
uzaktan kayalar da bu ~ap1rbya ses 
verdl. 

En nihayet Hulya tiirkge: 
- Ya ben? .. dedi. 
Kayalardan tilrk!(e cevap geldi: 
- Sen hcpsindcn gilzelsin ... Sen 

benim me~hul sevgilirnsin ... 
Bir aral1k bir ArnerJkalI k1z kayaya 

ingilizce bir ~ey sordu. F<:kat kaya
lann arkasmdan ~ cevap geldi: 

- ingilizcc bilmiyorum . 
Klzlar~~1: 

- Nasll? Kayalar ingilizce bilrni
yor ha ... Eva bu nas1l fizik rneselesi 
ooyle? Bir kaya tiirk9c, almanca, 
frans1zca bllsln de ingilizce bilmc-

. I sm ... 
Eva ornuz silkti: 
- Fizik meselesl bu... Ben sizin 

fclsefe derslerinize kari~1yor m1yirn? .. 
Artik Hulya adct edinrni~ti. Her 

sabah kayada me!thul scvgilisile ko
nu~uyordu. 

Bu kayalarm arkasmdnn bagiran 
erkek kimdi? .. Son dcrecc merak i9in
de idf. Me~hul adam kendisini rahat
SIZ etmedigi i~in Hulya ondan kork
madan her sabah kayaya {!1klyor, 
ufuklara kar~1 bagmyordu. 
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Yilzlerini gormeden adeta biribir
lerile ahbaQ olmu~larcb. Yalmz birl
birlemin isimlerini bilmiyorlardl. Bu 
hal bOyle aylarca devam etti. Bir gun 
Hulya kayaya bagird1gi zaman cevap 
alamad1. Artik ondan sonra kayada 
bag1rd1g1 ~cyler hep cevaps1z kahyor
du. Hulya adeta ~1Igmcasma sevdigi 
birini kaybetmi~ gibi oldu. Kayanm 
arkasmdnki mcc;hul adarna o kadar 
1~mnu~tJ ki.. 

istanbula dondii. Aradan 3 sene 
ge~ti, evlencli. Kocru;1 zengin, olduk
~e. ya~h bir adamdl. 

Kocasmm ahbaplanndan Seyfi 
admdn ~ok yakl~lkl1 bir adam vardi. 
Bir gun Avrupadaki talebelik haya
tmdan bahscdiliyordu. Hulyanm ko
casi: 

- Seyfi.. <\Cdi. Sen c;ok c;apkm 
adamsin .. A vrupada sana en zevk ve
ren a~k hikayeni anlatsana .. 

Seyfi: 
- Yilzilnii gormcdigim bir sevgili 

bana en bi.iyilk zcvki verdi.. dedi.. 
cAksi sada kayalan~ diyc bir yer var
dn·. Bir sab3.h gilne~in dogu~nu gor
mck i~in oraya c;1km1~1rn. Bir ses, 
tilrkc;e bir ses: 

- Sevgilim ... dJye bagrrcb .. ben de 
ccfendim.. ne var?> diye seslendim .. 
kirnbilir mec;hul gen~ kiz buna ne 
kadar hayret etm4iti. f;ilnkti ikinci 
ctimlesini soylerken scsi hayretten 
titriyordu. Bu gtinlcrce ooyle siirdti. 
Belki ~irkin bir klzdlr, beni sukutu 
hayale ugt·atir, bu maceranm gtizel
ligi berbad olur diye oradan giderken 
bile yilzilnil gormegc te~cbbils etmc
dim. Fakat ~imdi i~imde ukde oldu. 
Bir onu gbrebilseydim. <;ilnkli hayat
ta en fazla bu ytiztinli bile gormecli
gim sevgili ilc anla~mi~tJk..> 

Ycmekte ~rab1 biraz fazla kai;1-
ran Hulyanm koc...i:ts1 geni~ kanepedc 
uyuya kalm1~ti. Seyfi: 

- Sizin scsiniz ona ne kadar ben-
ziyor Hulya .. dedi. (Bir ylld1z) 

T e $ekkUr 
K1ymetli ~im. Babanuz Ordu va

pum ikinci kaptam bahriye miite:ka
itJcrinden bay }'uad ~aglann vefati
Jc duydugumuz teessiire, kcdere i~i
rak ederek son vazifesinde bulunan 
ve bizleri teselli eden akraba, ahbab
larma ayn ayn ~kkiire imkiin bu
Jamad1J;tm1zdan gazetenizin tavassu-
tunu rica ederiz. E~i: ~iilaiye 

Kizlan: Melihat, Sabahat 

Emniyet Sand1g1 Miidilrliigunden: 
Degirmenderc Sarayhkoy No. 25 de 

oturan KArnil klz1 bayan Seiwt 
2/11/936 tarihinde Sand1g1rn1za b1-
rakbgt para i~in verilen 2831 numa
rall bonoyu kaybettigini soylem4;tir. 
Yenisi verileceginden eskisinin hi.ik
mii olmiyacag1 ilan olunur. 

SATI~ ILANI --• 
Aakerlik dola)'l8iJe, Sir.kecidc Ha
midiye caddesinde 24 No. Ju 

Asena fapka tamiri 
magazas1 hali faaliyette olarak bu
tiin te§kilatile miizayede auretilc 

11/12/ 1936 cuma giinii saat 11 de 

aatilacagmdan isteklilerin mezkur 
aaatte hazir bulunmalan. 

YENt NESRIYAT: 

MODA AlBOMO 

.Bu y1l Tiirkiycdc ilk defa ~1kmaga 

ba~hyan Model gazctesinin birinci ka
nun say1s1 da ~1kh. 

KEMAL REiSiN iSPANYA DiiN0$U 
rn1~lard1. Kiii;iik ibrahim bile gece- Riistem yi.irtirken birdenbire arka
leri duvardan atlamaga cesaret cde- smdan gelen ayak sesleri i~itti.. bu 
miyordu. sesleri atlann ayaklanndan gikan gii-

Rilstem yolda giderken, kendi ken- rtiltiller takip etti. 

~aaan: !SKENDER F. SERTELLl No 41 

~)ye sordu. 
Ibrahim: 

t -w Ben kap1daki nobet~iyi lafa tu
~c.a~m.. Zaten kale i~ne bir ka~ 
d ~1 bu·den girmi~tik. Sen de bu ara-
a 0niarla birliktc gikarSin! 
bccU. Tahir karunhkta gelen gol

geler arasmda Hkonce Yusufu tam
~· irkildi.. bir ~ey sezdirmemege ~a
~~rak, sevin~ i~inde titredi. Kap1ya 

dogru hep birlikte yiirtidiller. 
~eyh lialil arkadan geliyordu. 
lbrnbim kap1daki nobet1tiye sordu: 

d :- Bu gcce gokten nur inecekrni~ .. 
ogru mu? 

) - liaydi ya\TUlll, ooylc lflflara ku
kak asma! Gcce rtiyana girer de kor
m.rsint 

- llerkes soyluyor da. Bir kere de 
snna sorny1m dedim. 

- inanma, oglum.. bunlar d~ 
:~~n uydurdugu Hiflardll'. Gokten 

ugunJerde nur degil, t~ bile yag
lllaz. · · liaycli i~ine git! 
k Bu s1rada Rilstcmle Yusuf Hayyat 

1 
apidan ge~mi~lerdi. Biraz ileride bir-
e~tiler ..• 

~yh Hali!: 
- Ri.istemin ayag1 ugurlu geldi. 

Yusuf oltirnden 1.-urtuldu .. 
Diye seviniyordu. 
Bu haclisede Rilstemden ziyade kii

~iik ibrahimill himmet ve gayretini 
ta.kdir etmek gerekti. Endiilils tarihi 
kii~tik• ibrahirne milcahidler arasm
da ~ok degerll bir yer verdigi i9in, 
onun kahramanhklanm da Rlistemin 
fedakftrllklari arasmda anlatiyoruz. 

O gece Yusuf Hayyat1 f;jahame ma
hallesinde Tahhin evine gbttirmil~

lcrcli. 
••• 

RUSTE:U, SULTANJN CANAVARLA

RiLE KAR~JLA~INCA .. 

Rtistem, blr gece, ak~m ezanm
dan bir saat sonra Tahhin evine dO
ntiyordu. O gtin ak~ama kadar kli
~iik ibrahimle valde sultam gonnek 
imkamm ara~tirm1~Iarsa da, Ri.istem 
bunun kabil olam1yacagm1 anlan11~
h. o gi.inlerde val de sul tanm kapts1 
oni.indeki nobe~llerin sayisuu arttir-

dine dti~i.ini.iyordu: Yol uzuncaydl .. Rlistem karanl1kta 
- Buraya bir ta.bur halinde gel- bir cvin kapisma yap1~1r gibi sokuldu .. 

meliydik. Sultarun celladlan o ka- sindi. 
dar ~ok ve o kadar insafsiz ki.. bir Alti ki~lik bir siivari muhaf1z ta-
avug milcahidle koskoca ~ehrin mi.i- kim1 gegiyordu. 
dafaas1 bilmcm ne kadru· zaman da- Muhafiz askerleri bu saatte yolda 
ha devam edebilir. Buraya gelmi~- rasladlklan kimseleri k.Iligtan ge~r-
kcn, hi~ olma~ ~ gaddar sultam mek i~in sultandan emir a.lm1~ardi. 
Oldiirebilsem. Belki Endiililsii yakll- Muhaf1zlar kll1~lanm saga sola sal-
makt.an kurtanrdim. llyarak ilerlediler. 

Karanhkta ytirtiyordu. Rilstem ~ok mii~kUl bir vaziyete 
f;jahame mahallesine yakla~m1~t1. dti~rnil~tii. o dakikada hayatm1 klJr-
0 gece nas1lsa sokaklarda bir ses- tarmak i~in, yer yanlsa i9iJle girlp 

sizlik vard1. Celladlar heniiz insan saklanacakt1. 
bogazlamaga c;ikmam1~lard1. Rtistcm o gilne kadar sokakta bu 

Riistemin beynini kurcahyan bu kadar geg kalm~t1. Sultarun cel-
dti~tince onu sabahlara kadar uyku- Iadlatmm halka kar~ ne kadar insaf-
suz biraklyordu. Bir giln once, ~ok s1zca davrand1klanm biliyordu. 
zeki ve anlay1~1I blr adam olan ~eyh Athlar ge~erken kapmm onilnde 
Halile: sinen gOigeyi gormekte gecikmedi-

- Sultani Oldiirmekten baska En- ler.. a'ksi tesadlif bu ya. Riistem bir-
di.iliiSliller i~in Jrurtulu~ yolu yoktur. denbire hi~ umrnacbgi bir felAketle 

Demi~ti. • kar~lal11yordu. Muhaf1zlardan birl 
~eyh Halil, sultamn oldiiriilrnesine .klhcm1 golgeye dogru savurdu .. 

taraftar degildi. Garip ~y! Muhaf1zlann iizerine 
- Her ~eyden once valde sultam yilrtidiikleri bu insan golgesi kap1-

zindandan kurtaralim.. nm onilnden birdenbire kaybolm~-
Diyordu: Sitti Ay~eyi kw'tarmak.. tu. 
Bu, zannedilcligi kadar kolay bir i~ Muhaf1zlar: 

olmiyacakti. - insan degilmi~.. hayalet olsa ge-

Paris 17,06,75 Pra~ 22,52,50 
Lo~a 616,- Berlin 1,97,88 
Nev York 79,60,- Madrit 7,4S,94 
Mil!no lS,12,17 Bel grad 34,65,9:> 
A tin a 89,12,25 

Zloti '4,22,-Cenevre S,45,50 
Briiksel 4,70,37 Pen go 4,34,2S 

Amsterdam 1,46,25 Biikre~ 108,60,50 
Sofya 64,93,50 Moskova 24,87,50 

Ticaret ve zahire borsast 
9 KAnunuevvet fiat ve 

muameleleri 

1 - lthalat: Bugday 777 arpa 150 
ha§ha§ tohumu 15 yapak 15 ~avdar I 02 
susam 27 un 56 3/ 4 m1S1r 15 mercimek 
1, 3 / 4 yulaf 24 zeytinyag1 7 2, 1/ 4 i~ cc· 

viz 11.1 / 2 nohut 16 1/ 4 K. ceviz 1,1 14 
fasulye 25 3/ 4 tiftik 1 ton. 

•. thracat: Yapak 126,3/ 4 ton. 

... 2 - Satl§lar: Bugday yumuvak kilosu 
5 kuru§ 2 7 paradan 6 kuru§ 8 paraya ka

dar, Bugday sert kilosu 5 kuru'$ 30 pa
radan 6 kuru§ 2, I /2 paraya kadar, Ar
pa Anadol kilosu 3 kuru§ 3 7 pnrndan 
4 kuru1 4 paraya kadar, <;avdar kilosu 
4 lturu1 10 paradan 4 kuru 20 paraya 
kadar, M1a1r aan kilosu 3 kuru~ 
32, I / 2 paradan 4 kuru~ 2, l / 2 paraya 
kadar, Yulaf kilosu 4 kuru!J 20 
paradan, Susam kilosu 1 7 kuru§tan, 
Fasulyc ~ah kilosu 9 kuru1 10 para
dan, Tiftik mal kilosu 122 kuru§ 20 
paradan, Peynir beyaz kilosu 3 3 kuru~ 
30 paradan 33 kuru~ 10 paraya kadar. 

.• 3 - Tclaraflar: Londra m1s1r Lap· 
lata I • ci kinun tahmili korteri 2 2 ~i. 
7, I /2 P. Ki. 3 Kr. 20 Sa. Londra ke· 
ten tohumu 1. ci ve 2. ci kanun tahmili 
tonu I l eter. I 0 ~i. Ki. 7 Kr. 3 Sa. An
vers arpa Lehiatan I. ci ve 2. ci kanun 
tahmili I 00 kilosu 11 2 B. Frank Ki. 
4 Kr. 76 Sa. Liverpul Bugday I. ci }ta. 

nun tahmili 100 libresi 8 ~i. I I, I I 4 Ki. 
6 Kr. 6 Sa. ~ikago bugday Hartvintcr 
I. ci kanun tahmili Bu§eli 125,3 ' 4 sent 

Ki. 5 Kr. 81 Sa. Vinipek bugday Mani
toba I. ci kanun tahmili Bu~cli 112,3/4 
sent Ki. 5 Kr. 21 Sa. Hamburg i~ fm
d1k Giresun derhal tahmili I 00 kiloau 
155 R. Mark Ki. 78 Kr. 32 Sa. Ham· 
burg ~ fmd1k Levan derhal tahmili 
100 kilosu J 54 R. Mark Ki. 77 Kr. 81 
Sa. 

rek ... 
Dlye soylencrek atlamu si.irdiiler. 
Sokagm ko~esini klvnhp uzakla~

tllar. 
RU.Stem nereye kaybolmu~tu. 
Endillil.siln y1klh~ tarihincle ~ok ha

zin bir insanhk sahnesi te~kil eden 
o geceki kaybol~ hadisesi Riistemi 
yeniden hayata kavu~turmu~tu. 

••• 
BIR ENDULUS DiLBERiNiN 

FEDAKARLIGI .. 

Rlistem sol omuzuna bir klh9 darbesl 
ylyerek kanlar ic;inde kapmm oni.ine 
bir et y1guu halinde yikl.11vermi~ti. 
Kap1smda dag ciisseli bir delikanlI
run devrildigi bu evde gene; bir klz 
oturuyordu. 

Soka.kta gec;en hadiseyi evinin ta
racasmdan goziiniin ucile seyreden 
Habibe, cellatlann eline dii~en bu de
llkanl1yi Jrurtannak i~in derhal ka
p1ya ko~u~tu. 

Fakat, ne yaz1k ki Riistcm klh~ 
darbesini yemi~ bulunuyordu. Habibe 
yav~!tR ka-piyi a~ar a~a:z, Rilstem 
arkas1 ilstu i~eriye yuvarland1.. v~ 
gene loz kap1yi silratle kapadl. 

Evin i1tinde ~lk vardl .. 
Ve Riistem kendinJ kaybetrnemi~U. 
Hablbe: 
- Omuzundan kan aklyor!. 

( ArkaSI var) 



DOnyanm en me1hur 1eker tlcarethanesl 

50 Kr. 
Elvan 1ekeri 80 Kr. 
F1stakh lokum 120 Kr. 

Sade lokum 60 Kr. 

Tqra i~in; lstanbulda 
~kap1smda ticaret· 

hanenin mcrkezi sipari1 
kabul cdcr. 

MONO -EXTRA 

SUMER 
Y erli Mallar 

llutahJdanlan 
konmunuz 

Nezle, grip, difteri gibi 
bulaf!CI hastahklar insa· 
na aim ve boiaz 1olile 
cirlL 

AKRiDOL 
bu yollan mikroblardan 
tembler, hastabkJann a· 
l1nm•llDI! mini olur, bo
la Te bademclk lltBi.,b
lanm tedavi eder. Her 
eczanecle bulunur. 15 ta· 
nelik lmtusu 35, 40 tane
lik kutusu 70 kuruftur. 

BANK 
Pazarlar1 

AK,All 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlar1 

1dareleri Istanbul ~vaz1m imir
liiine baib miie1se1eler i~in 30 ton 
kuru iiziim 14/12/936 pazarteai 
l'iinii aaat 15,30 da Tophanede ••· 
t1nalma komiayonunda kapah zarf· 
la ek1iltme1i yapdacakbr. Tahmin 
bedeli 5100 lirad1r. tlk teminab 382 
lira SO kuruttur. $artname ve nii
muneai komiayonda 1oriilebilir. la-

teklilerin kanuni veaikaalariyle teklif 
mektuplar1n1 ibale 1aatinden bir aa
at evvel komisyona venneleri. 

(235) (3220) 

* ldareleri Istanbul levaz1m imir-
liiine bagh miiesseaeler i~in 1500 
kilo ~Y 11/1~/936 cuma giinii aa
at 14,30 da Tophanede sabnalma 
komiayonunda a~1k ekailtmeai yapl· 
lacakbr. 

Tahmin bedeli 4725 lirad1r. Ilk 
teminab 354 lira 37 kuruftur. $art• 
name ve niimunesi komiayonda 10-
riilebilir. lstekliledn kanuni vesi
kalariyle belli 1aatte komisyona 
gelmeleri. (234) (3221) 

* ldareleri Jstanbul Levaz1m imir-
liiine bagh miicsseaeler i~in 110 
ton kuru fa1ulye 11/12/936 cuma 

giinil aaat 15,30 da Tophanede sa
llnalma komiayonunda kapah zarf
la ek1iltme1i yap1lacaktar. Tahmin 
bedeli 13200 lirad1r,. Ilk teminab 
990 lirad1r. $artname ve niimuneai 
komiayonda goriilebiliT. lateklilerin 
kanuni veaikalarile beraber teklif 
mektuplar1n1 ihale saatinden bir 
saat evvel komiayona verme)eri. 

(232) (3218) 

KANZ UK 
Sa~ ekslrl 

COMOGENE 
~lann koklelini lmTY.etlendirir. 

Dokulmeaine mani olar. Kepekleri 
izale eder. Nqviiniimum1 kola)'• 
l&fl1rarak hayat kabiUyw:tini artb• 
nr. Utif rayihah bir aa~ ekairiclir. 

INCILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOOW - lsTANBUL •• 

seiRKEMA 
~MUT~ 
F'CirAN&~I 

RtJK 
ICIN-

MU5TAJ.IZARATIN AN~ 
PEKTORi ~\)LL~ 

Sahlhl Necmeddln Sadak 
Umuml nefl'lyat mUdilril: En1a TU 

Aqam 11111tbusa 

EN IYI MAL 
EN LUZUMLU BAYRAM HEDIYELERI 
YALNIZ: • 

SIK BAYAllLAR Magazas1nda 
bulabilirsiniz. 

' 
lstiklil caddesi 

Sall§ ilin1 
Istanbul 4 ncii lcra memurlugundan: 
23168 ikraz numarasile Siindiia taraf1ndan bor~ alman para mukabi

lilinde Vak1f paralar idareaine birinci derecede ipotekli olup tamamma 
yeminli ii~ ehli vukuf taraf1ndan 1177 (Bin yiiz yetmif yedi) lira k1y· 
met takdir edilmit olan Edimekapada Hac1 Muhiddin mahalleainin es

ki ve yeni Mubtar 1okai1nda eaki 16 yeni 22 ve 22/1 numarab sai1 Kol 
haneai bah~eai, arkaaa boatan, aolu arabac1 Jamail aia bane ve bah~esi, 
onii Kamaz sokaiile mahdut ve, 

Zemin katta: Yeni 22 No. lu medhalden girilerek kuyu1u ve 1omiilii 

kiip bulunan tuila dofeli tathk, bir matbab, bir komiirliik, bah~ede 
bir iki agac1 ve 22/1 No. lu medhalden girildikde zemini ~imento bir 
antre ve bir matbah yerini ve zemini tahta bir oday1; 

Asma katta: (22/1 No.) Bir sofa iizerinde biri yiiklii dolaph olmak 

iizere iki oda bir helay1 (Bu k111mda ayda 6 lira kira ile 11/6/935 den 
itibaren alti ay miiddetle Litif kirac1d1r) ; 

(22 No.) Bir sofa, bir oda ve bir helay1; 
Birinci katta: Bir aof a iizerinde biri camekinh olarak ii~ oda, zemi-

ni ~inko bir tahtabo!u (i~inde ayda 12 lira ile Aziz oturmaktadll") 
mubtevi ve elektrik te1isab bulun~n ve zemin kati beden duvar1 ki
gir iiatii ahtap ve umum 1aha11 172 metre murabba1 olup bundan 67 
metre murabba1 bina geri kalana b._~ olan bir banenin tamanu a~1k 
artbrmaya konmut olup f&rtnameainin 21Kinunuevvel1936 tarihinden 
itibaren dairemizde herkea taraf1ndan goriilebileceji gibi 14 Kinunu
aani 1937 tarihine miisadif Pettembe giinii saat 14 den 16 ya kadat dai· 
remizde a~1k arttlrma ile aablacakbr. 

Artt1rma bedeli muhammen k1ymetinin yiizde yetmit betini bulduiu 
takdirde en son artbl'amn taahhiidii baki kalmak iizere 29-1-937 tarihine 
miisadif cuma gunu saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yap1lacak olan 
ikinci artbrmas1nda gayrimenkul 1ene muhammen k1ymetinin o/o 75 
ini bulduiu takdirde en aon artt1rana ihale edilecek ve bulmad1j1 tak
dirde 2280 numarah kanun hiikiimlerine tevfikan sabfl geri b1rak1la
caktar. Taliplerin muhammcn k1ymetinin yiizde yedi b~uiu niabetin· 
de pey ak~csini veya milli bir bankan1n teminat mektubunu himil bu· 
lunmalar1 liz1md11'. Miiterakim ver1iler ile vak1f icarea~ taviz bedeli ve 
belediyeye ait tenvirat ve tanzif at riiaumu a&bf bed el ind en tenzil olu· 
nacakbr. 2004 numarah lcra ve lflis kanununun (126) 1nc1 madde1i
nin dordiincii f 1kru1na tevfikan bu gayrimenkul iizerinde ipotekli ala· 
cakhlar ile diier ali.kadaran1u ve irtif ak bakk1 aahiplerinin bu haklar.., 
n1 ve buauaile f aiz ve maaarife dair olan iddialar1n1, ilin tarihinden iti
baren (20) yirmi giin i~inde evrak1 miiabitelerile bildirmeleri, ak1i bal
de haldar1 tapu aicillerile aabit olmachk~ 1&bf bedelinin paylafmu1n
dan h~ kalac:aldar1 c:ibetle alikaclaran1n itbu maddenin mezkiir f1k· 
ruma gore hareket etmeleri ve daha fazla maliimat almak isteyenlerin 
935/493 doaya numaraaile miiracaatlar1 il&n olunur. (3536) 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 1,1etme 
Umum ldaresi llanlar1 

Derince limannlll bir aene zarfmd a vurut eclec:ek f&rblame ve muka· 
vele projelerinde yaz1h 12 tilrlii ameliye ile tahminen 228,227,040 ton 
maden, 5941,281 ton kok komurii ve 31871,352 ton malzeme ve etJ•· 
nm tahmil ve tahliye iti 21/12/936 pazarteai ,Unil saat 15 de Haydar
pqada Gar bina11 dahilindeki 1 inci itletme komiayonu taraf1ndan ve 
22910 lira 25 kuruf tahmin bedeli izerinden kapal1 zarfla ek1litmeye 
konmuttur. Bu ite g1rmek iateyenle rin 1718 lira 27 kurut muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiji velik alar1 ve resmi gazetenin 7 /S/936 
T. ve 3297 No. lu nii1bu1nda intifa r etmif olan talimatname daireain
de ahmnit vesika ve tekliflerini ay ai ,Un saat 14 e kadar Haydarpa· 
tada komi1yon rei1liiine vermele ri lizimd1r. Teklif mektubunda lZ 
ameliyenin her birine ton ve c:ina Stibarile ayr1 ayr1 fiat 10aterilecek 
ire t•rtname ile mukavele projeaini .. tamamen okunup kabul eclildiii
ne dair mefl'Uhat verilecektir. Bu it e aid prtnameler para11z olarak 
Haydarpapda komisyon kaleminden verilmektedir. (3204) 

lllSVUIE eaat1ar1 terakk1yat1 fennlyenln en 
son lcadlarlle milcehhezdlr. 

REVU~ 
aaat•n•n buaunku tekamul hall 

ao ••n•llk tecrOb• netlc••ldlr. 
Modeller en son. ve zarlf f•klldedlr. 

RIEVUIE eaatlar1 taninm1t saatc;llarda 
eatllmaktadir. 

U•••I '--- 1 letanbul BahqekaPt, T&f Han. Blrlncl kat U~. Telefon 21M• 
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-
ILANLAR KOC OK 

«Ak1am»in Pozar, Sali ve 

Per1embe nii•halarinda ~ikar. -
1 -I, ar1yanlar 

TORK<;E, ALMANCA, lNGlLIZCE, 
FRANSIZCA - Dort lisam iyi bilen 
tecriibcli muhasip i~ anyor. Giinde bir 
ka~ saat veya butiin gun ~al1~1r. Ad
res: Galata posta kutusu No. 1323 -2 

l,S ARIYOR - Ticarf, sanayi mu
hasebeye, Tiirkt;e, Franstzca, AJmanca
ya ve bu lisanlarda miitekabil terdi
melere a~ina bir k!tip i~ anyor. Adres: 
Posta kutusu 1243 Galata. - 7 

MUHASIP - Ticaret mektebl mezu
nuyum. Be§ senedenberi cah~b~m mii
esseselerde iyi mumarese yapbm, piya
say1 tanmm, ticard usul ve kanunla
nna a~ina}'lm. Frans1zca ve Almanca 
ile seri daktilo bilirim. A~amda 1 H A 
rlimuzuna mektupla miiracaat edil
rnesi. 

1$ ARIYOR - Fransnca, ltalyanca, 
~iirk~e ve Almanca konu~ur bir mahna
zel hastane, mataza ve aile yanmda ca
h§mak istiyor. (Bomonti, hawzlu bah~e 
aokat1, sew.met aparbmam No. 4 
( J. B. ) 

EVLADLIK - Fakir ve namuskar 
bir aile 25 giinliik giirbiiz bir otlan 
~u~nu zengin bir aileye evlad ver
mek istiyor. Talip olanJann Ee~ikta~ 
~air Nedim caddesi 84 No.da Samsunlu 
Bayan Fatmaya miiracaall. Annesi de 
siitninelig-e gidecektir. 

2 - le('I ar1yanla.r 

HER YERDE TANINMI~ ~ALLARl
MIZI - Ta§rada, yahut lstanbulda ko
misyonla satacak sallcdar anyoruz. On 
lira c!epozito ile ve niimuneleri koymak 
i~in biiyiik bir ~anta ile 9-12 arasmda 
miiracaat: Dordiincii Vak1fhan asma kat 
No. 29. - 1 

MOPTEDi DAKTILO ARANlYOR
En az orta tal1silini bitirmi~ daktilo 
dcrsi gormii~ oz Turk bir bayan ve ya 
bay isteniyor, taliplerin fotografla ter· 
tiimei mektupla Galata 1527 posta ku-
tusuna gondcrmeleri. - 1 

"11:.ZGAHTARLIK - Yapmak icin 
tahsiJi orta vt:ya daha yiiksek bir 
Bayan liiz1md1r. Her gun saat 10 dan 
12 ye kadar tahtakale No. 96 giine~li 
boya imalathanesine miiracaatlan. - 3 

DAKTILO ARANIYOR - Yazthane 

itin, eski harfleri de bilmesi §artt.ir. 

Oi;ten sonra Bahcekap1 Kazasker Han 

11 numaraya miiracaat. 

ESKI l~LEK Y AZILARI OKUY ABf
LEN - Turkce bilgisi kuvvetli, dakti
Joda ~ok seri yazan icnbmda tiiccarf 
muhaberalJ re'sen tanzime muktedir 
tccriibeli memura ihtiyac vard1r. Maa§ 
clli lirachr. Bu evsah haiz taliplerin 
referanslarile sarih vaziyetlerini Galata 
P<>sta kutusu 86 numaraya bildirmeleri. 
Bayan tercih olunur. - 4 

VEZNE l<;IN TECROBELl BIR BAY 
ARANIYOR - Bey ~lu fstiklal cad
desi 68/70 numarah (Nari!l) lokantasma 
15 den 18 e kadar miiracaatlan. - 2 

8 - Sa\1hk &flya 

135 LIRA YA - Alman markah 
miikemmeJ bir piyano acele sabhkt.Ir. 
Muracaat: Beyog-Ju Galatasaray A vru
pi- pasajmda 9 numarah diikkanmda 

. 

. 

Day Fanso - 1 
---------·----------------~ UCUZ SA TILIK PlY ANO - Alman 
me~hur markalanndan bir piyano ici 
demir telleri capraz az kullamlm1~ bii
Yiik formah ucuz s<tbhkhr. Miiracaat: 
Beyo~Ju Kalyoncukulluk Topcekenler 
sokak Hasan Remzi Bey aparhman 
No. 21-3 cii kntta. - l 

SA TILIK FIY ANO - Mc~hur Al
man markalardan pek az kullamim1~ 
bir piyzn10 iiri biitiin demir telleri cap
raz, rnttl.1-ttr. Miiracaat Beyo~lu Ay-
nah ~e~me I:m.n cami aparhmnm 

SA TILIK PlY ANO - Me§hur bir 
konser piyanosu acele sahhkhr. Taksim 
Tarlaba~1 Ye.~hane sokak No. 35. 

-3 

4 - Klrahk·Satlhk 

KIRALIK - S1hhat yurdu, Mektep 
ve taJebe yurduna clveri§Ii havadar ve 
denize mukemmel nezareti olan biiyiik 
bahccli 25 oda ve salonlu kagir konak. 
Sultanahmet Oizdariye cski Terzilik 
mektebi. Tel. 60558. - 2 

KIRALIK 0<; ODA - Sehzadeba~1 
Kalenderhane mahallesi No. 18 evin 
bir katta iic odas1 aiJe ve talebe icin 
kirahktir. Bah~e. gaz, su, elektrik. 

-1 

KiRALIK KAT - lstik!al caddesinin 
merkezinde parmak kap1 tramvay du
rak yerinde 123 No. Erkson apart. 
ikinci kat kirahkbr. Cadde iistiinde 

geni~ ve biiyiik salon, geni~ antre, 2 
oda, her taraf parke. Doktor, terzi 
ve miimessilleri icin bulunmaz firsat 
Miisait fiat, aynca caddede kiic;iik 

diikkan. Kap1c1ya miiracaat. - 2 

SISLf IST ASYONUNA BlR DAKl
KA - Sanatoryuma, hastaneye, kliibe, 
hususi mektcplere gayet elveri;ili, onii 
~m a~a~1, bahc;eli, arkas1 vasi bah
c;cli, 3 katta 17 odah, ~ama;iirhk, ban 
yoJan, hamam1, terkos, elektrik, hava 
gazm1 havi, her cepheden giine~ goriir 
bir bina, acele satJhkbr. Miiracaat: Os
manbey, Tavukc;u Fetbi sokak Saleryan 
Ap. No. 51. Kat 6. Bayan Bedriye. - 2 

SA TILIK KO,SKLER - 12, 6, 3 odab 
bir bahc;e ic;erisinde garaj1, ah1r elek· 
trik bahc;esinde meb:ml meyva a~ac;lan 
ve camh~1 bulunan ko~kler sabhkllr. 
Goztepe R1dvan pa~a sokak 29-31 nu-
maraya miiracaat. · - 9 

K1RALIK MAGAZA - Asmaaltmm 

en i~lek bir yerinde ehven fiatla bir 
rna~a:za kirahktar. Fmd1kh kolordu kar
~1smda eski Sahpazar Siiheylbey ma
hallesi Cami sokak (4) numarada bay 
Hiiseyin Rifate miiracaat. - 3 

KIRAUK DAIRE - Fmd1khda tram
vay caddesinde Ermis fabrikas1 yanmda 
128 numarah aparhmanda miikemmel 
bir daire 20 liraya kiraya verilecektir. 
Aparbman alllnda Kemaliye odun de
posuna yahut 22288 numaraya telefonla 
miiracaat. 

SA TILIK HANE - Tarabya vapur 
iskelesine iki dakika mesaf ede kargir 
alb oda, mutfak, bahc;e ve altmda 
diikkan elektrik kuyusu ve iic; cephe
de manzaras1 olan kullam~h miiceddet 
hane ucuz fiyatJa satthkhr. Miiracaat: 
Tarabyei. Kolciyari sokak No. 52 

3800 LIRA YA SATILIK EV - Fatih 
itfaiye yanmda Imam Niyazi S. bir sa
lon, yedi oda tramvaya yakm aparb· 
mana elveri~li kagir cv sahhkhr. lcin-
dekilere miiracaat. - 1 

KELEPIR ARSA - <;apada tramvay 
caddesi 11,25 metre yiiziinde ·410 metre 
viisatinde metresi iki bucuk liraya gor
mek icin Oskildar hukuk kaleminde 

Miieyyide miiracaat. 

AK~AM 

DOKTOR l<;IN - Beyo~lunun en 
merkez mevkiinde her konforla 1 oda 
ve salon kirahkttr. lstik!§.1 cad. Anadolu 
ban. 1 No. ya rniiracaat. 

A CELE SA TILIK 0<; DAlRELl 
APARTIMAN - Aksarayda Atatiirk 
caddesi civannda lncbey mahalJesi Tir
yaki Hasanpa~a soka~nda 26 No. h 
maa bahc;e senevr 720 lira irad getir
mekte bulunan aparbman sabhkbr. 
lc;indekilere miiracaat. - 6 

KIRALIK - Bomontinin havadar 
yerinde -4 oda banyolu havagazh apar
bman katlan 25 Jiraya, miiracaat 
21210 telefona. - 2 

5 - Mtlteferrik ................. 
DANS DERSLERI - Hususi ve 

miinferiden ( asri dans dersleri ) 
Beyo~lu, Karlman kar§ismda eski Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat 
saatleri: (12 • 14) (17 - 20) ye kadar 
Profesor Panosyan. - 9 

UCUZ DERS - Bir Alman profe
sorii en son usullerle az bir zamanda 
Almanca, Frans1zca ve ltalyanca lisan
Janm o~retmektedir. Ocret gayet mu
tedildir. Bu lisanlar iizerine terciime ve 
ticaret muhabereleri yapma~a vakti 
miisaittir. Ak~am gazetcsine A.B. riimu· 
zuna mektupla miiracaat. - 1 

SA TILIK <;AM FISTIK FlDANLARl -
Erenkoy verem sanatoryom yamndaki 
~am bah~sinde bol orman ve tarh 
yapma~a miisaid her boy ~m hsbk 
fidanlan bulunur. - 1 

DANS BiLMEYENLERE MOJDE -
En k1sa bir zamanda iyi dans og-ren
mek isterseniz ve ucuz bir fiat ile vakit 
kaybetmeden bay Y orgoya miiracaat 
ediniz. Adres: Beyo~lu TokatJ1yan arkas1 
To~ekenler sokak No. 31, 1 ci kat. 

ALMANCA DERSLERI - Berlin 
iiniversitesinden edebiyat ve felsefe ag
rejesine mnlik ve Istanbul iiniversitesinde 
Jisan tedris eden - Frans1zca ve lngilizceye 
vak1f- gen~ bir Alman profesorii (husust 
veya grup halinde) AJmanca derslt'!ri 
vermektedir. Muhtelif ticaret ~ubeleri ve 
bakalorya imtihanlanna haz1rbk derslcri. 
Esash ve en seri yeni usulJerle tedris 
eder. Fiatlar rnutedildir. «Prof. M. M.» 
rumuzile (Ak~am) a mektupla miiracaat. 

-9 

ALMANCA ING1L1ZCE VE FRAN
SICZA - (Bahsus ticaret §ubeleri ic;in) 
lstanbulun miihim resmi miiessesele
rinden birinde vazifeli diplomah bir 
Alman og-retmeni taraf mdan gayet seri 
ve hakiki metodlarla ders verilmekte
dir $erait rekabct kabul etmiyecek 
de recede miisaittir .(Ak~am)da « Terakki» 
riimuzuna mektupla miiracaat ediniz.- 8 

Lis an miitehass1s1 Prof. Albert Anjel: 
Hususi FRANSIZCA DERSANESI -
Esas prog-ram: Miikaleme, terciime, 
imla, tahrir usulii. AyhkJar: (A) Kursu 
3 - (B) kursu 4 ve (C) kursu 5 lirad1r. 
Dersler haftada 3 defa veriJiyor. <;a
buk yeti~mek isteycnler iyin her giin 
ders almak imkam vard1r. Adres: 
Kopriiba§l Eminonii Ham. 

FRANSlZCA DERSLERI - Kolay bir 
metodla cabuk ilerJitirim, talebelere her 

VILLA - Bog-azic;inde <;engeikoyiin- hangi derslerde yard1m edebilirii:!'· Fi-
de iskele yamnda yeni yah. Betonarme yatlar gayet uygun Ak§amda I. U. rii-
934 modeli, kiibik, cadde ve deniz muzuna miiracaat. - 6 
tarafmda muntazam bahceler, havuz, 
yiizlerce renkli bahk, nadid: m~yva BIR ECNEBI LISANI BiLEN 
akac;lan, yediveren Avrupa gii.Jler1 ka- Bir kimso yeni bir ufuk a§m1~ demektir. 
yi.khane hem denize banyosu, kamerye, Yeni tedris usullerine vak1f diplo-
bahcede tenvirat, yahda terkos, tele- ma11 bir Frans1z Bayandan temiz bir 
fon, gaz, elektrik, geni~ oda ve sa- Frans1zca otrcnmek ic;in acele ediniz. 
lonlar, cift mutfak, ~ift banyo, s1tmak Bir lisan bir tefevviik sebebidir. Liit-
ve biitiin istirahati havi BoA-azm en gii- fen Ak~am'da D. F. B. riimuzuna 
zel villasi satthkbr, Taliplcrin ic;indeki- yazm. _ 4 
Jere ve yahut 38-9S numaraya telefonJa 

6 MAHALL! - Belediyenin yard1miJe 
rniiracaatlan. -

Anadolunun cczanesi olm1yan her 
BEYOCLU BALIKPAZARINDA - hangi bir kazasmda eczane acmak 

Ozerleri salonlu betonarme iki diikkan istiyorum. Ak;iamda (Eczac1)ya rnek-
birden kirahk ve sabhkbr. Miiracaat i~in tupla yazilmas1. 
Harbiye mektebi kar§1smda 295 numa- -~S~IZ--D~E~"'.:F:::R:-::A-:N-:-.:S::"l::-ZC-::-A-0=-G=R-E_N_E--
rah evde Bay Leona oA-leden sonra BILIRSINIZ - Asnm1z «lmkans1z»1 
ucten be~e kadar Sad1kiye ban 16 
numarada Bay Leann. _ 6 yenmi§tir. Muhabere suretile ders aim. 

Bu ycni usiilden hem cabuk istifade 
KIRAUK DEPO - Ga1atada eski eder hem de vak1t kaybetmcden ho-

Bahkpazarmda $amp iskelesinde dcpo camn aya~mn gitmeden temiz bir 
olarak kullnn1lmag-a gayet miisait 3 Frans1zca o~renirsiniz. BiR LISAN BIR 
kath bir bina kirahk ve ya sahhkttr. D1PLOMADIR. Hemen Ak§am !.: .... -
Telefon 22135 miiracaaL - 6 tesine M.U.F.D. riimuzuna yazm. - l 
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Oripten korununuzl 
MOhim hastaltklar Griplei 

ba~lar. COnkO: 

Pastil Antiseptik Kanzuk 
Teneffus yolu ile geiren haslahklardan 
korur. Grip, nezle ve oksiirii~ii onler. 
Tenefflisii kolayla~bnr ve temizler. 
KANZUK PAST1LLERI yolculukda, 
kalabahk ve tozlu muhitlerde k1§m ka· 
pab yerlerde bulunmakdan miitevellid 

bula§1k hastahklann oniine g~er. Ses 
k1s1khklannda ve boA"az hastahklarmda 
pek faydah ve katt tesirlidir. Her ecza
nede bulunur. 
DEPOSU : INGfLIZ KANZUK ECZA

NESI. BEYOCLU - ISTANBUL. 

Ziraat Vekaleti Sat1nalma 
Komisyonundan : 

1 - Kayseri Yonca deneme ve Yonca tohumu temizleme istasyonu 
i~in kapah zarf usuliyle bir adet Y onca tohumu temizleme makineai aa .. 
bn ahnacakttr. 

2 - Muhammen bedel 6000 lira teminat 450 lirad1r. 
3 - Eluiltme 14/12/936 pazartesi giinii 15 de vekilet binasmda ya• 

p1lacaktir. 
4 - ~artnameler Ziraat vekaleti sabnalma komisyonundan latanbuJ.. 

da Ziraat miidiirliigiinden para11z olarak verilir. 
S - lsteklilerin teklif mektuplar101 teminatlarile birlikte muayy'en 

giinde 2490 aay1h kanunun 2 ind ve ii~iincii maddelerinde zikredilen 
vesikalarla eksiltme 1aatinden bir 1aat onceye kadar komisyona ver-
meleri liz1md1r. (1936) (3306) 

Y eni a~ilan Tiirk tezyini 
San' atlar ~ubesi 

, Giizel San'atlar Akademisi 
Direktorliigiinden : 

Bu ders y1hnda Akademimize yeniden hir tube ilave edilmittir. 
«TORK TEZYINI SAN'ATLAR» adm1 alan 1bu fubede TEZHlP, 
TEZYtNI ARAP Y AZISI, TORK CiL TCILl{;l, EBRI, AHAR ve CtL T 
KALIPLARI, TORK MiNYATORO, TORK <;tNt NAK.I~LARI k1y
metli tatlar iizerinde Hak alt1n varak imali bah nalo\ilar1 ve 
SEDEF KAKMACILI('.;I ~ibi aan'atlar giizide ve taninmit profe&Or)er 
tarafmdan ogretilmektedir. K1z, erkek talebe beraberdir. Yat taladidi 
yoktur. Dev am yalmz talebenin se~tigi 1m1f m saatlerine miinha11rd1r. 
Talebe mesaisi icrin laz1m olan malzeme mektep idaresi tarafmdan ve
rilir. Kay1t ve kabul devam etmektedir. Direktorliikten fazla izabat ah:. 
nabilir. Telefonla, mektupla yap1lacak miiracaatlara cevap verilir. «Too 
lefon No. 41400, 41356.» Yukaridaad1 ge~en san'atlan oireten pro
fesorlerin isimleri: ·..: 

1 
Tuiraket lSMAIL HAKKI, YUSUF, Reisiilhattatin HACI K.AMIL'. 

NECMETTIN, SACIT, Dr. SOHEYIL ONVER, Topkap1 Saray Miizesi 
cilt miitehasaularmdan miicellid BAHA TitN TOKA TLIOCLU, Sedef,. 
kar VASIF, Hakkak ISMAIL YOMNt SONVER, FEYZULLAH DA- ' 
VIGIL, HOSEYIN Y ALDIZ. (3348) ' 

S1hhat ve lctimai Muavenet Vekaleti 
Iskan Umum Miidiirliigiinden : 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerlettirilen go~menler i~in f enni 
tartnamesi dahilinde 5000 ad et pulluk imali eksiltmeye konulmuttur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari f&rtnameler Ankarada lskan umum 
miidiirliiiii11de ve latanbulda 1skin miidiidiigunde mevcut olup taliplcJt 
resmi tatil giinleri baricr olmak iizere her giin saat 9 dan 17 ye kadar 
bu tartnameleri alabilirler. 

2 - Pazarhkla ihalenin 21/12/936 pazarteai giinii saat 15,5 da Sihbal 
Vekaletinde hususi komisyonda yap1lacag1 ilan olunur. (3452) 

Muhim bir tavsiye 
Y uhk, yorgan ve tiltclerinizi kut 
tuyiinden yapuuz. Y atmast rahat, 
lotm ucak, yazm serindir. ( K.ilosu 
75 kurutdan batlar) Fabrika ve aatl§ 
depoau latanbul, <;akmak~ilarda 
KUftuyu fabrikaa1. Telefon: 23027 

BEYOGLUNDA - Maruf i~ek bir 

ktraathaneye sermayeli ortak almacak

tlr Kar maktuan da verilir. Teminath

d1r. Girmek istiyenler, Ak~am gazetesi 

H. H. riimuzuna mektupla miiracaat 

etsin. - 1 

Mektuplarin1z1 ald1nn1z 
G~zet.emi.z idaieh&neaini adre1 

olatti 1roaterihnit olan lcarilerimizde.., 

RR - AK - AMK - MS - AV 
Prof.MM - DFB - MUFE - AB 

Pro. Leon - XX - H 
namlanna gelen md.tuplan idarc· 
hanemizdcn nldtrmhlnn mercudu" 

ROMATIZMA 

LUMBAGO 

SlYATIK 

TE SKIN 

Her eczanede aray1niz. No. 63 3 - 1 

·--~~~.ra.~-----Jml!~~~£---~---~--~~~~---~~~----
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I nhisar/a.,, U. Madarltf. I 
1 - idaremizin Maltepe Tiltiin Enstitiisii Biologya laboratuvari i~in 

2418,84 lira muhammen bedelli ve fenni tartnamesinde miktar ve ev
aaf 1 yaz1h 44 kalem muhtelif al et maize me a~1k eluiltme usuliyle sa
bn ahnacaktir. 

2 - Eksiltme 25/J/'¥37 tarihine rastlayan pazartesi giinii saat 15 de 
X.abablfda levazam ¥e miibayaat tubesindeki al1m kemisyonuada yap1-
lacakt&r. 

3 - Muvakkat teminat 181,4Z liradll'. 
4 - ~rtnamcler para'I~ olarak her.Un .Oza 1e~en f\ibeden alma&i-

AK~AM 10 Kinunuevvel l936 

ELEKTRON MUESSESATI 
GALATA VOVVODA CADDESI No. 68-60-62 

lr. ------------------0.------------------------------------------------------------
S - lstddilerin fiauiz teJdiflerini eksiftme fiiniiaden en ge~ 15 giill 

evvel inhisarlar Ziraat fen fUMsine venneleri liz1md1r. 
6 - Jmklileria eluiltmeye airebUmek i~ kanune!l kendilerinden 

aran1fan vesika ve % 7,5 gilvenme paralarile birlikte tayin edilen giin 

ve saatte ad1 g~en komiayona gelmeleri ilia olunur. (3501) 

• 1 - 8/10/936 taribittde ihaleai yap1lmak ilzere kapah zarf usulile 
eksiltmeye konulmUJ- olan (35022) lira (37) kurut ketif bedelli Bitlis 
'atolye intaati eksiltme giinii isteklisi ~1k.amad1gindan yeniden pazarhk 
/suretiyle eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Pazarhk 16/11/936 tarihine rasthyan Cartamba giinii saat 15 
de Kabata,ta Levaz1m ve Mubayaat tubesindeki ahm komisyonunda 
yaptlacakbr. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuruttur. 
4 - lstekliler ihaleden en az ii~ gun evvel lnhiaarlar lntaat tubesi· 

ne gelerek bu gibi itleri muvaff ak1yetle yaphklarina dair resmi veaaik 
getirdikten sonra ehliyet vesika11 almahdirlar. 

5 - lhale evrak1 175 kurut mukabilinde lstanbulda fnbisarlar lntaat 
fUbesinden ve Ankara, Bitlis Batmiidiirliiklerinden almabilir. 

6 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven· 
me paralariyle birlikte ad1 ge~ komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(3261) 

* 1 - $artname ve resmi mucibince Patabah~e f abrikasmda taham-
miir havuzlanm kan,tirmak ~in :Japbnlac.X (3400) lira ketif bedelli 
Ajitator «Tranamisyon» tertibab pazarhk suretiyle ek1iltmeye ko

nulmut-tur. 
2 - Pazarhk 11/12/936 tarihinerasthyan cuma aiinu saat 15 de Ka

batatta Levaz1m "Ye MM.,..t t•l»eliwdetri at- liomisyonunda yap1· 
lacakbr. 

J - $artnameler parauz o}arak hergun SOZU g~D tubedea al111a• 

IMIW. 
4 - l.teklileria pazarlw ~ ta.yia edilen pn ve aaa.tte % 7,5 1ii

Yenme paralariyle 6irlikte ad1 I~ komsiyona aelmeleri ilan olunur. 
(3142) 

* 1 - Kaya tuzlalari i~in tartname ve krokisi mucibince 24 adet Bur-
gu makinesi ve 240 adet burgu ve teferriiab pazarlikla satin ahnacakbr. 

II - PazaThk 21/XIl/936 tarihine rasthyan pazartesi iiinii saat 
15 de Kabatafta Levaztm ve miibayaat tubesindeki altm komisyonun
da yap1lacakbr. 

Ill - Kroki ve f&rtnameler parastz olarak her gun sozu ge~en fU

beden almabilir. 
IV - lsteklilerin pazarbk ~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 aii

-venme paral&riyle birlikte. ad1 g~en komisyona gelmeleri il&n olunur. 
(3430) 

Darphane ve Damga Matbaas1 
Miidiirliigiinden: 

1 - 150 adet dokiim potan ile 60 .lane kapai1 kapah zarf uaulile. 
2 - Matbaa i~in taluninen 150 kilo ~izgi, 1800 adet kote ~z1i1i ve 

543 kilo auhtelif paato41a lt.ufat -.. 132 kile eapu, aaterlia ve katrat 
a~ik eksihme ile almacalrhr. 

3 - Tahminen 50,000 kilo lnrpt.-1 kijit ve 2,000 kilo KUl'fUD rema
.h •e 1,200 kilo k1rp1ntt deri ff 150 add ~imento torbas1 e 2500 kilo 
hurda ~elik pa-r~lan ve iki adet mu.tamel ~ini ve bir adet gaz sob. 
lar1 pazarltkla sablacakhr. 

4 - Pota ve .kapaklan muvakkat teminah 250 Hracltr. Eluikmesi 
25/12/936 saat 14 de. 

5 - Huruf at ve ~izgilerin muvakkat teminati 120 lirad1r. Ekailtmesi 
28/12/936 saat 14 de. 

6 - Diier ~yamn lnaun kiaun pazarhkla arttumasma 30/12/936 
•aat 14 de batlanacak ve teklif mektuplan eksiltme saatinden bir saat 
eVYel miidiiriyete tevdi olunacakllr. 

"l - latekliler ,artnameleri ahnak nimuneleri ve ,satdacak .. J•YI 
gormek ~in 14/12/936 du itiltaren herriin saat 15 de ldare19 mar .. 
caat etlilebilir. (3516) 

M. M. Vekileti Deniz Merkez 
Komisyonundan Sahn~ma 

M11bammen Mcleli Teminab Mildar1 Cimi 
Lira Lira Ton 

28,500 2,138 1500 Kardif komilrii 
1 - Yukarida muhammen bedeli ile teminatl yaz1h 1500 ton kar

dif komiiTii kapah zarfla miinakauya konmu;tur. 
2 - Miinakasa 12/Kanunusani/937 sah gunii saat 14 de Ankarada 

M. M. vekileti binu1nda yap1lacakbr. 

1937Saatli Maarif Duvar Tak\1imleri <;1kt1~ 
Taklitl<'rl ~1km1~11r. TaklitlerJr.1 .1lmam.1k :~in dikknt etmeiiJlr. 

Her tUrlu ma!uma::, v.•k1t!eri. aaa~!:~!. :~f".,.-,::::!t-r!, ha~·;i deil1!k!:!..!.:r·ni, ft:t:nalar. .. u.ibi •umi ay
la~. t11.rthi vakabn, d11rb1me1f'll .. ri. man!:eri, !-iikin-e ve lat!f~leorl h11vi. 
Umumun ra~betmi kazan1m bu Takv;mln111 ~aklitl .. l"I pkm1,t1r. A.lcianmamak ;~:n { ~A.\T!.! MAA.~!F 
TAKVl\11 l adinn ve ( SAAT I retminr r:likkat e'melidir. Merkezi: t~tanbul \hartf Ki~a h:m~91Jlr 

Istanbul Gayrlmiibadiller komlsyonundan: 
D.No. Semti n mahallclll 

96 Kartal 

100 > 
103 > 
104 > 

105 > 
1708 Aksaray incbey 

1957 Aksaray Katip KasuD 

3878 HaskOy Tur~ucu Pirip&ta 

6108 Unkaparu Hac1 kndm 

7409 Ortakoy 
8331 Kadlkoy Tuglac1 b~ 

8464 Ortakoy 

8465 Arnavutkoy 

Sokaii 

<;avu~glu deresi 

> 
> 
> 

> 
tmra.bor 

> 
lt 

a 

Emlu No. Cine •• bi..-i 

8 9J.87 metre tarla 

Hi1HY• &Or• 
nmhammea K. 

300 A~ 
arttirma 

3 7350 metre ta ... la 2!M> > 
9 2296 metre tarla 100 

10 3674,50 metrr. harap bng 225 
yerl 

E. ve Y. 3 
10 9187 metre tarla 

'Ostilnde odas1 olan 
kagir dil.kkan 

350 
150 

> 

Langa boataru ve E. 14-14 Mu. 
Oita 4f7-47 Mii. mahallen 

33-39 ada 84.J. parse!: 2 

Ah~ap iki haue 1000 Kapah 
ve kuliibeyi m~tcmil bos- zarf 
tamrt 4/ 13 tam ve bir se-

Kumbarahane 25-27-29 
himin 1/14 hissesi
iki klta arsa 600 A~lk 

arttuma 
E. Zeyrek caddesi E. 79 Y. 89 Bodurnm ve ~tiinde 550 > 
Y. Unkapam caddesi ve tskele odalan ve sofas1 ohm 

l\small 
E. Bagdat Y. Fenerll 
Ahmed bey 
E. Meneqe Y. Hercai 

Dere 

kAgfr dttkkimn 77,56/~8 his. 
4 63,50 metre arsamn ! his. 30 > 

E: 49 Y. 36 1927,50 metre arsa 4850 Kapah 
zarf 

10& A~ 
arttlrma 

100 > 

E. 5 Y. 11 !,5i metre arsa 

B. 108 - 118 70 mebe arsa 

Yukar1da evsaf1 yaztl1 gayri menkuller on giin miiddetle S!l~a ~kar1lml~tir. ihaleleri 25 12 936 tar1hine tesadiif 
eden cuma giinii saat 14 dedir. Sati~ munhas1ran gayri miibadil bonoslladlr • 

• 

KUM BA BIRE, 
1000 

--- . ·-• .,,'A_ ·-- ·"* -
.. 

• 

---------------------------------------------------------------------------------------
3 - (143) kurut .bedel mukabilinde tartnameaini almak isteyenlerin _ _EJ_ 

her aiin, miinakaaaya girmek itteyenlerin de yukanda yaz1h teminab . 
laa-ri i.klif mektuplann1 2490 aay1b lamm hiilriimleri dalailiade mina-

~---

Bestekir SELAHADDIN PINAR'1n 
Uk defa pJAklara yaplltJ Tanbur ile 

MERAKLILARA 
Modem va pyet nePI mavi renltte 

bir SALON 'IAKlMI ve yazihane 
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I Deniz yollar1 
1~LETMES1 

Acenteleri: - Karakoy - Kopriiba~1 
Tel. 42862 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han TeJ: 22740 

Yalmz Bu haftaya mahsus 
olmak iizere 10/Birinci kanun 
Pertembe gijnii kalkmas1 laz1m
gelen Mersin yolu postasma bir 
gun rctarla 11 Birinci kanun 
CUMA giinii saat onda e<SA
DIKZADE» vapuru kalkacak
br. (3545) 

. 
Scandinavian Near 

East Agceny 
Ga.lata Tahir ban 3 ilncil kat 

Tel: (4991-2-3 
Svenska Orient Llnlcn Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, O.lo Dantzi1, 
CdynJ:a Copenhag Abo Reval v& bUtUn 
BaltiJc: limanlar $ark ve Karadeniz bath• 
ca limanlan arumda I 5 gunde bir azi· 
lllet ve avdet j~ munt~zam postalar. 

Gdynia - Dantzig - Cothenbursi v• 
Oalodan beklcnen vapurlar. 

Bardaland vapuru 12 K. evvele dogru 
Gotland vapuru 19 K.evvele dogru 
Aasne vapuru 20 K.evvele dogru 

• Yakinda lstanbuldan Hamburg Rater• 
dam - Kopcnhag, Cdynia Gothenbers. 
D:lntz.ig • Stokholm, ve Oslo, liman1an 
'tin hareket edecek vapurlar. 
B . 

ardaland vapuru I 3 K. evvele dogru 
Cotland vapuru 20 K. cvvelc dogru 
Aasne vapuru 24 K. cvve1e dogru 

F.nz.la tafailb.t i~in Galata' da Tahir han 
3ij -L -ncu 11;atta kain ltt:entaltgma muracaat. 

Tel: 44991-2-3 

. • AYLIK 
KADIN GAZETESI 

A.· · . v~ 
-.1·~· ~ 
·~ \ .- 0 

£1'f .. ~EN'. 
0

q; 
.MODELL"ER.l L"E 

t~<;: I KT I .. 

AK$AM 

~ANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho~ 

meyva usareleri1c haznlanml§· 
tir. Hazmt kolay!a~tmr. lnk1-

baz1 izale eder. Kam te:nizliyerek 

viicuda tazelik ve canhlik bah11· 

eder. 

INGILtZ KANZUK ECZANF.Sl 

BEYO~LU - lSTANBUL 

Istanbul Harici Asken 
KIT AA Tl ILANLARI 

Askcri hastahanedc yapilacak 
bir paviyon ile koridor ke~if resim
leri mucibince kapah zarf usulile 
yeniden miinakasaya konmutlur. 
Ke,if bedeli 25651 lira 6 kuru~tur. 
ilk teminnh 1923 lira 83 kuru~tur. 
~artname ke~if ve resimlerini gor
mek isteyenlerin her giin taliplerin 
ihale giinii olan 12/Birinci kanun/ 
936 cumartesi giinii saat 11 de tek-

.. __ Dr. lhsan Saml --.. lif mektuplannt Erzurumda Askeri 
BAKTERiYOLOJi satmulma komisyonuna vermeleri-

LABORA TUARI -~tlClk nin veya posta ile gondermi~ bulun· 
Umum1 kan tahliJatI. Frengi noktai bir~lltr4•~-=v.1 malan. (501) (3219) 

nazanndan (Wasserman ye Kahn -~mu~k * 
U;arnnlleri) kan !•Oreyvatl sayJlmasi, -~,,,.,1 J-1 9100 metre mavi renkte kaputluk !1fo ve Silma hastahklan te~hisi, V\:0 .. am 
~~r,_balgam ceral1at, kazurat ve Slu G ........... kuma, kapah zarfla eksiltmeye 
la hlat1, Ultra mikroskopi, bususl a~1· ~ AN konmu~lur. Tahmin edilen bedeli 

.ko~~~~~~~r~it~~l~r~~~1; ~~.~~i.k~~~~- U TUR 31850 lira olup ilk teminat paras1 
yolu No 113 'l'el: 20981 2389 lirad1r. lhalesi 23/Birinci ka-

~---------------------------- nu~ro6~~ambagiinii~dl5de 
[ . I Istanbul beledlyesl lllnlart I . I dir. ~artnamesini almak ve niimu
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nesini g6rmek isteycnlerin 160 ku-

Naf1a i~in almacak Kiirek, Kazma, ve ,gaplar1, demir el arabas1, ~a
Pa, keser ve destere a~ik eksiltmeye konulmuftur. Bunlarm hepsine 
:005 lira bedel tahmin olunmu~tur. Malzemenin listesi ve fartnamesi 
e\·az1111 miidiirliigiinde g6riilebilir. lstekliler 2490 No. lu kanunda ya· 

21li Vesika ve 75 lira 37 kuru,Iuk ilk teminat makbuz veya mektubile 
heraber 11/12/936 cuma giinii saat 14 de daimi enciimende bulunma· 
hd1rlar. (I.) (3212) 

Sariyer Belediyesi i~in liizumu !an bir araba hayvam pazarhga ko-1 
nulrnuftur. Bir hayvana 150 lira bedel tahmin olunmuftur. Evrak1 leva
zun rniidurliigiinde g6riilebilir. lstekliler 11 lira 25 kuru,Iuk ilk temin~t A 

hlakbuz veya mektubile beraber 11/12/936 cuma giinii saat 14 de da1m1 
en .. ( 9 ) cumende bulunmahdirlar. (8.) 34 2 

* liususi tdareden ayhk alan emekli ve oksiizlerin Eylul 936 ii~ 
ayltklar1 9/Kanunuevvel/936 ~artamba giiniinden itibaren Ziraat 
~ankas1ndan verdirilecektir. Ayhk sahiplerinin Bankaya miiracaatlari 
din I 0 unur. «B» «3504» 

rus mukabilinde M. M. Vekaleti 
sat:nalma komisyonundan alabilir
ler. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
say1h kanunun 2 ve 3 iincii mad
delerinde yaz1h vesaik ile birlikte 
tcklif ve teminat mcktuplar101 en 
g~ ihale saatinden bir saat evve
line kadar Ankarada M. M. Veka
leti satmalma komisyonuna verme-
leri. (518) (3402) 

* Mst. Mevki k1taatl ihtiyac1 olan 
161 ton una talip ~1kmad1gmdab 
14/12/936 pazartesi giinii saat 11 
de pazarltkla ihalesi yap1lacaktir. 
Tahmin edilen bedeli 18998 lira 
ilk teminah 1424 lira 85 kurut
tur. Evsaf ve ,artnamesi Mst. Mev
ki satmalma homisycnundan gorii· 

* lebilir. Eksiltmeye gireceklerin ti-
h' ~lediye zab1tas1 talimatnamesinin 447 inci maddesine (iicret muka- caret odasmda kay1th bulundukla-
. ihnde au tat1y1p satmay1 sanat ittihaz etmi' olan sakalarm ve araba rt ,art olmakla beraber 2490 say1h 
de su nakledenlerin ve sucularm Belediyece halka tahsis olunan men· kanunun 2 ve 3 iincii maddelcrincl~ 
ba aulari ~etmelerinden su almalari ve kapsiilsiiz kaplarla menba su- yazih vesikalar1 ve teminnt mak
Yu blf11nalar1 yasakhr.) f1krasmm ilive edildigi ilin olunur. (B.) <3543 :J:uzla!"ile birlil:te ihnlc saatinden * evvel lzmirde !tomisyona miiraca-

1nuniaradan250 numaraya kadar l l/Kanunuevvel/936 cuma . atlan. (525) (3548) 
251 » 400 » » 12/Kanununevvel/936 cumart~s1 * 
401 » » ,. 14/Kanunuevvel/936 pazart~~· Yedi bin ~ift Fotin kapah zarfla 

Belediyeden ayhk alan emekli ve oksiizlerin kanunue·\.'v~l 93.6 u~ ay- eksiltmeye konmuttur. Tahmin edi
lJk rnaatlan yukarda yaz1h giinlerde ayhk ciizdanlarmdak•. ted•.Y~ sir~. len bedeli 29680 lira olup ilk temi
'-Yllar1na gore Ziraat Bankasmdan verilecektir. Ayhk sahiplcrmm mu- nah 2226 liradir. lhalesi 28/12/936 

t'ac~tlan ilin olunur. (B.) (3532) pazartesi giinii saat 15 dedir. Nii

Istanbul Kambiyo Mudurlugunden: 
Oaire · .. b k ·1 75 li"ra iicretli iki memur almacakhr. tn1ze musa a a 1 e . ., .. 
Ata .. d I f h · lanlarm tahsil askerhk ves1.1Calari ve nu· g1 a yaz1 1 evaa 1 atz o ' . .. 

fua <:u·· d b · I · · ptedilerek el yaz1larde yaz1lm1s tercu-z an1 ve onserv1s er1m ra ; . . 
lnei hallerini bildirir bir istida ile Dordiincii va1uf hanmda kam da1-
;r~rnize 5 gun zarfmda miiracaatlari. 

1 - Lise mezunu olmak d b" · · b"l k 
2 F Al eya lngilizce lisanlarm an irm1 1 me • - rans1zca, manca, v 
3 - Aakerligini if a ebni~ bulunmak. 
4 - 40 ya,mdan yukan olmamak. 

munesini gormek ve fartnamesini 
almak isteyenler 150 kurut karf I• 

hgmda M. M. Vekalefr satmalma 
komisyonundan alabilirler. Eksilt
meye gireceklerin 2490 aay1h ka-
nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde 
istenilen belgelerle birlikte temi
nat ve teklif mektuplar1m ihale gii

nii en g~ bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. Vekaleti satma.1-
ma .komisyonuna vermelcri. (522) 

(3SU 
u 

Sahifc 15 

Nezle ilac1 

Nezleyi Gri i 
derhal gec;irir. J 

Her eczaneden aray1mz. 
_..l .................... _G1mMll3 .. Ei~·~1Mml11WB$i:!!!lllmlat 

Galatasaray Lisesi Alim 
Komisyonundan : 

Ad et Cinsi Beher tanesinin tah- Tutari Ilk teminall 
min bedeli . Lira Lira s. 

Kurut S . 
2000 Portaknl 100 liik 1 70 34 2 55 

22000 » 80 lik 3 660 49 50 
3000 » 64 liik 5 150 11 25 

-
844 63 30 

Galat:isarny lisesinin May1s 937 y1h sonuna kadar ihtiyac1 olan mik
tar1 cinsi ve muhammen hedelile tutan ve ilk teminnh yulcar1da yaz1h 
portakahn eksiltmcsi 23/12/936 ~artambn giinii saat on dort bu~ukta 
Istanbul Kiiltiir Direktorliigii binasmda Li.seler Muhasebeciliginde top· 
lnnan komisyonda yap1lacnktir. 

lstekliler Ticaret odasmm yeni senc vesikas1 ve teminat makbuzile 
belli giin ve saatte komisyona gelmeleri ve ~artnameyi g6rmek i~in oku-
la miiracaat eylemeleri. (3454) 

BEYKOZ 
Deri ve Kundura Fabrlkas1 

TORK ANONiM ~IRKETINDEN: 
Fabrikam1zda mevcut ve sene sonuna kadar toplanncak: 

1 - Her nevi mnmul deri ve kti~tik kesele par~alan 
2 - Kromlu derilcrin t1ra~ tal~lan 
3 .- Ncbati derilerin t1ra~ tala~Ian 

11-12-936 tadhinde saat 14 te 3 kalem tizerindcn ac;J.k arttirma 
ilc satllacakbr. Muvakkat teminat ak~csi birlnci kalem i~in 300, 2 nci 
kalem icin 50 ve ti~tinci.i kalem i~in 50 liradir . 

Mallnn gormek icin fabrika idnre ~efligine vc fazla tafsilftt i~in de 
fabriko. ticaret servisine mtirncaat olunnbilir. 

I Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlan I 
Cinsi Miktan ve ol~iisu J' ahmin bedeli Muvakkat teminab 

Lira Lira 
Siit 20000 Kilo 22001 285 Yogurt 10000 Kilo 1600 

3800 
Yukar1da cins ve miktarlar1 ile tabmin bedelleri yaz1h olan iki kalem 

yiyecek, 11 /Birincikanun/936 tarihine rastlnyan cuma giinii saat 15 de 
a~1k eksiltme suretile ahnacaktir. $artnamcsi komisyonundan her
giin paras1z verilir. 

1steklilerin 285 lirahk muvakkat teminah Istanbul Vilayeti muha
sebeciligine yahrarak mukabilinde alacaklan makbuz veya Banka te· 
minat mektubu ile ve belli giin ve aaatte Kas1mpafada bulunan ko-
misyonumuza miiracaatlan. (3199) 

* 1 - Tahmin edilen bedeli 39657 lira 60 kuruf olan 408000 kilo ek-
mek, 21/B. Kanun/936 tarihine rastlayan pazartesi giinii saat 14 de ka .. 
pah zarf usuliyle ahnacaktir. 

2 - Muvakkat teminati 2974 lira 32 kuru' ofup ~artnamesi 198 
kurut- mukabilinde komisyonda hergiin verilir. 

3 - ltbu ekmek, tartnamesi mucibince Denize aid olan firmda imai 
edecektir. 

4 - lateklilerin 2490 say1h kanunun tar if ah dahilinde tanzim edecek., 
leri kapah· teklif ~ktuplar101 belli g'iin ve saatten bir saat evveline 
kadar Ka11mpatada ibulunan komisyonumuza makbuz mukabilinde 
vermcleri. (3375) 

~ 
Tahmin edilen bedeli 2814 lira olan 60000 kilo muhtelif ya~ sebze 

26/Birinci kanun/936 tarihine rastlayan cumartesi giinii saat 11 de a~1k 
eksilbne usuliyle almacakbr. 

~artnamesi komisyonda hergun paras1z olarak verilir. 
lsteklilerin 211 lira 05 kurutdan ibaret muvnkkat teminab Istanbul 

Vilayeti defterdarhg1 Muhasebe miidiirliigiine yahrarak mukabilinde 
alacaldar1 makbuz veya banka teminat mektubu ile belli giin ve saatte 
Kasunpatada l>ulunan komiayonumuza miiracaatlar1. (3535) 

Istanbul Defterdarht1ndan : 
Senelik kira1i 

Cinsi ve mevkii Lir• 
Befiktatta: ~1ragan caddesinde Kabatat Erkek liaesi bakkaliyeai 651' 
Galatada: Kuledibinde~ah kulu mahallesinin Galip Dede aokagm-
da 122 numarah evde yeni ac;:1lan Kaa1m pafa orta mektebi hakka-
liyeyesi ~ 

Emirgin: Orta okul bakkaliycsi. ~ 

Yukar1da yaz1h rnektep bakkaliyeleri senelik kiralan pc.in verilmek 
tartile hizalarmdaki bedeller iizerinden hirer sene miiddetle ve a~1k art~ 
brma usulii ile ayri ayri kiraya verilecektir. 

lsteklilerin ve diger 11eraitini ogrenmck isteyenle:-in hiisniihal ve seci
ye sahibi bulunduklarma mahkumiyeti ve sarih hastahgt olmad1gma 
dair zab1ta, adliye ve s1hhiyeden alacaklar1 resimli vesikalarla ve o/o 7,5 
pey alq;elerile 21/12/936 pazartesi eiinii saat 14 de Milli emlak miidur .. 
liigunde toplanan komisyona gelmelcri. (M.) (3451) · 
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ElfllTRiN .. 
GOZ 

Yenl bUyUk salon radyolar1n1n dahlli 
tertlbat1na llive edllen ahenk borular1 
sayeslnde 11INSAN SESl11 tamamen ve 
aynen zaptedllml,tlr. 

R. C. A. salon radyolar1n1 dlnlerken 
.kendlnlzl blr radyo kar,1s1nda detll, 
fakat blr orkestra oniinde hlssede
cekslnlz. 

lnsan Sesinin hassasiyetini temin eden 
R. C. A. salon radyosunun dahili tcrtibab 

O.J.J.A. • Beyoglu lstikhil caddesi BOURLA iRADERLER VC $. I 
Istanbul 

- Ankara 
Izmir 

.. ,. . . . . 
.. "" . 

Daima Pastil For 
Havalara aldanmay1n ! 

Hafif bir nezle; aktz veya burundan ahnan 
mikroplar . biiyiik hastahklara yol ac;.abilir 

PASTiL 
FOR 

BUUln bu tena lhtlmal
lerden korunmak l~ln 

en lyl llA9t1r 

PASTIL FOR 
Oksiiriigii, nezle ve bron~iti 
azami siiratle ge~irir. Begaz1 
ve cigerleri temizler ve biitiin 

rahats1zbklan onler 

. . 

M. M. Vekaleti Hava Miiste~arl1g1ndan: 
Ankara ve Kayseride ~ahtttrilmak iizere 200 zer lira iicretle Fran

•tzcada bilir iki Almanca terciiman1 ile resim kudreti miikemmel iki 
reuam ahnacakbr. 1mtihanlar1 yap1lmak iizere isteklilerin atai1daki 
vesikalarla hava zat itleri tuhesine bat vurmalan. 

1 - Bilgilerini bildirir vesikalan 

2 - Hiisniihal kag1tlan 

3 - S1hhat raporlan 

4 - · Askeri vesikalar 
5 - Kendisinin ve etinin niifus tezkereleri 

6 - o~ fotograflar1. (3461) 

i N Hi SAR $ARABI 

ER1 • I 
~agidaki fiatler iizerinden HER BA Yi geri 

almaga mecburdur 

1.40 Litrelik galonlar 25 kurufi 
t5 " 2 " " 

70 Santilitrelik !ji!jeler 10 " 

lnhisar §arabt ald1gin1z her diikkan bu §arab1n bo1 ti1esini bu fiatlar 
iizerinden geri almaga mecburdur. 

Almayanlar1 inhlsarlar idareslne 
$ikiyet edinlz 

Ya§ad1t1m1z ekonoml 
devri nde size pahalt
ya mal edilmek iste
nen nasihatlara §0P
heli goronoz. 

Her nerede ve her hangl 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yanm 
saat zarfmda o tesirlni 
gastcrmi~tir, bile. 
Krem Pertev'in yanm a
sirllk .!16hreti as1ls1z de
gildir. Yi.izbinlerce ki.!li
den Krem Pertev hak
kmda samimi kanaatle
rini sorabilirsiniz. 

E~Y ANIN CINSI A YNI OLSA 

Ucuzlukta daima biz galebe c;alar1z. 

Beyoglunda 

BAKER 

Stoklanm1z tukenmede-n ihtiya~larmm temin cdiniz. 


