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Sancakta tazyik politikas1 
elin ~iddetle devam ediyor 
Bu sene Antakya halk1 hayram 

yapmad1, ~ar1tlar a~1k kald1 
Petit Journal gazdigi bir makalede " Tiirkigege 

kar~i anlag11l1 olalim ,, digor 
· ~takyadan bildiriliyor: Antaky&
da halk bu sene bayram yapmaDllt" 
tir. Bayranun birincl giinil laz ve 
erkek mektep talebeleri giindellk el· 
biselerile siyah kurdeleler taka· 
rak son hadise esnasmda ~e
hit olan ikl Ti.irk gencinin mezarla· 
nm ziyaret ctmi~ler, ~i~ekler koy
mu~Iardir. 

Bayram rnerasimi yapllmam~, !tar• 
~1 ve pazarlar aglk kalm1~tir. Her se
ne bnyramda kurulan sahncaklar 
ve srure kurulmallll~, he1·kes gtinde
lik elbiselerile dola~m1~tir. 

Askeri devriyeler bermutad gece 
ve gi.i.ndilz doln~makta, ~ilpheli gtir
diikleri kimselerin iizerlerini aramak· 
tad1r. 
PETiT .JOUUNALIN BiR MAKALESt 

Pariste ~1knn Petit Journal ga
zetesi sancak mesclesi miinasebetile 
~ Tilrkiyeye kar~1 anlayt~11 olallm> . 
ba~llg1 al tmda yazdlg-t bir makalede 
dlyor ki: 

Antakya gen~lerinden bu. grup 

cFransamn Tilrkiye ile bir anla~
maya iri~ilmesi i~il1 Tiirkiyey\ ha
rekete sevk eden amilleri naza11 dik
kate almas1 laz1mdlr. 

Fransanm bunu gozden ka~1fllll· 
yacag1 ~iiphesizdir. BugU.nierde Ak-

denizde bilytik facia yukua gelmek
tedir ve yahut gelmek iizeredir. 

Fransa, Tiirkiyenin ehiren Bogaz
J ar hakkmd~ yaptigi anla~ma ve ta
bil vaziyeti itibarlle Akdenizin. ~ark 
kap1sma hlkim bulundugunu hiy bit 

Alman sanayicileri gizli 
bir tOplanb yapblar 

M. Goring bir sa~ayi sef erberligi 
yapdmas1 liizumundan bahsetti 

. Berl.in 20 lA.A.) - Havas ajanst 
muhabirinin ogr~ndigine gore M. 
Goeringin gegen peqembe giinii top
lanmaga davet etmi~ oldugu mahrem 
konferansta 300 kisi haZll" bulun
m~tur. Dtin ne~redih.ni~ olan resml 
bir tebligde deniliyor ki; 

«Ekonomi alemine mensup 300 
~ahsiyet, M. Hitler ile M. Goeringin 
etrafmda toplanm~lardlr. Bunlar, 
dort saat miitemadiyen dort senelik 
program hakkmda konu~mu~lardlr.> 

Dcveran eden bir ~ylaya gore i~
tima esnasmda M. Goering, Aiman
yada acilen bir sanayi seferberligl 
yap1lmas1 ltizumundan bahse~tir.BU 
sOzler hazirunda hayret uyanchr
nu~t1r. 

zaman unutnuyacaktlr. 
Tilrkiyenin iddiasuu anlamaga 

meyyal olanlann hakh olarak ileri 
silrdiikleri diger bir sebep te Tiirki· 
yenin beynelmilel anl~alara kar
~ otedenberl takip ettigi vaziyettir. 

(Devam.1 4 iincii sahilede} 

Atatiirkiin 
Ankaraga agak 

hast1gi giin 
Ankarada biiyiik mera
simle tesid edilecek ve 
· ko~ular tertib edilecek 

Ankara 20 (Telefon) - Atatiirkiin 
Ankaraya ayak bastigi giine tesadilf 
eden 27 birinci kanunun fevkalade 
merasimle tesidi i~in Halkcvi tara
fmdan hazirlJ.klar yaplld1giru bil· 
dirmi~tim. 

27 birinci kanuada, Atatiirktin An
karada vilayet tarafmdan ilk kar~i
landlg1 yer oaln Dikmen baglan ile 
ba~ekalet arasmda biiytik bir ko~u 
yapllacakbr. Bu ko~uya Ankarada 
bulunan biltiln atletler ile Ankara 
klilpleri i~tirak edeceklerdir. 

Ayni giin, gene ayni yol iizerinde 
l>ulunan Golb~mdan b~ekfilet 
oniine kadar bir bisiklet ko~usu ter
tip edilecektir. 

. Jier iki ko~uda derece alacaklara 
bugilniln hatirasllll tebcilen degerii 
h~diyeler verilecektir. 

Soylendigine gore, M. Goeling, sa· 
nayicileri dort senellk tatbik hUSU· 
sunda gostermekte olduklan i·eha-
vetten dolayi muahaze etmi~tir. rimento ihtiyac1 

M. Goering, ~u sozleri soylemi~ ol· M. Go~ 'J' 
dugu rivayet edllmektedir: cBU plA.n, I lktisat vekaleti biitiin Vl. -
vatanperverlik · vazif esi namma her- iptidat maddelerin her ~yden ehem 
kesin ~hsl te~bbiisiine hitap et- oldugunu da ~aret et~tir. . layetlerden ·malumat istedi 
mektedir. Her ~eye hakim olan, ga- M . Goeringln, soziine son verrrken, 
yedir. Maksud olan, Aim,anyayi bii- ispanya vakayiine de telmihte bu~ iz"!iir 19 - iktisad vekaleti, vilayet-
ytik bir tecrilbeye kar~1 koyabilecek lunmu{i ve nazi zimamdarlanrun ten Izmir vilayetinin Qimento ihtiya-
biv hale getirmektir. Emirnameler ile general Frankonun muzaffer olmas1- Cllll sormu~tur. Kazalardan da maIU-
nlzamnamelcrin ehemmiyetleri tali- ni istemekte olduklanru soylemi~ ol- mat toplanmaktadll". Bugtinlerde ve-
dir. Mescla aramzdan biri bana, ne dugu rivayet olunmaktadlr. kfi.lete cevap bildirilecektir. 
vas1ta ile olursa olsun, kau9uk te- M. ~ahtm bu toplantida haz1r bu- iktisad vekaleti, btittin vilayetlerden 
darik etti mi onu her ti.irlii nizamna- Iunmami~ oldugu anla~Ilnu~tir. Fa- malUmat tapladrktan sonra TUrkiye 

Madrid etraf1nda 

ba$11yan muharebe

le r devam ediyor. 

(Telefon: 24240 ( ldare) • 24249 ( Tahrir) • 24243 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e 

Parti viliyet kongresl 
diin topland1 

lki senelik faaliyet raporu okundu 
parti ba1kan1n1n nutku dinlendi 

Part! kongresl 

istanbul vilayeti parti kongresi 
diin saat onda Cagaloglundak.i parti 
merkezinde toplarumst1r. 

• • I 
Istanbul mebuslan, kazalardan 

gelen dclegeler, ~ehir meclisi azas1 
ilc kongre salonu tamamlle dolduk
tan sonra, kalaballk merdlvenlere 
kadar ta~~t1. Bi.iytik Millet Meclisi 
namma da kongrede Kocaeli sayla
v1 bay Hasan Hayri ;ran haz1r bu
lunuyordu. 

Saat onda Istanbul parti ba§kam 
kongreyi a!(tI. Kongre i~in bir birin
ci ve bir ikinci ba~kan ve iki kon
gre sekreteri sc~mek Iaz1mch. Azadan 
avukat bay Ceroaleddin Fazil: 

- Miisaade buyurursamz bir tek
lifiin var. Birincl ba~kanllga B. Ziya 
Erdenin, ikinci ba~kanllga B. Re!ik 
Ahmed Sevengilin, sekreterliklere 
B. Mekki Hikmet ve Tevfik Urasm 
sc~ilmelcrini t-eklif ederim, dcmi~tir. 

Bu teklif ittifakla kabul olun
mu~. Belediye sular i~leri miidtiril 
B: Ziya Erden birlnci ba~anhga, Re-

fik Ahmed Sevengil ikinci ba~anl1-
ga, Mekki Hikmet ve Belediye umum 
mfilctti~i B. Tevfik Uras sekreter
Iiklere se~ilm~tir. 

Bundan sonra sekreter B. Meltki 
Hikmct Cumhuriyet Halk partisi ge
ne! sekreteri Ye Dahiliye vekili B. 
~likrii Kayanm 8 rn::iddclik bir be
yannamesini okumu!?tur. 
· Bu 8 maddelik ~yannamede ya

pilacak kongrelrede dikkat edilmcsi 
laz1mgelen husus !(Ok iyi izah edi
liyor. beyanname aznya muvaffakt
yetler dileycrck bitiyordu. 

Bundan sonra :'..kl senelik faaliyet 
rnporu okunmaga b~ladI. 

FAALiYET RAPORU 

Faaliyet iaporuaun ba~mda Ata
ttirkiin ad.I htirmetle amld1ktnn son
ra yapilan biitiin i~lcr hakkmda iza
hat verilmekte idi. Okunan rapora 
nazaran bi.itiin istanbul vilayetin
de parti arkadal?larnun yekunu ka
dln erkck 330,898 i bulmu~tur. 

(Devam.t 5 inci sahif ede) 
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lerin, cmirnamelerh1 ahkammdan kat yuksek idare lmirleri ile dort se- 9imento ihtiyacm1 tesbit edecek ve 
tnuaf tutanm. Fazla olarak bir de nelik plan erkam harbiyesi ve har- ona gore d~ memleketlerden idhaline - ~~r gi.in bile kitaplanm a<;m1yorsun! ... Her gi.in fudbol her gtin fudbol! ..• 
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Son dakika ( Du Sabahki l lngiltere, Akdeniz iein ltalyadan 
ae1k ve kati izahat istiyor Madrid etraf 1ndaki muharebeler 

lngiliz ltalyan anla~mas1n1n yak1nda 
ne~redilecegi hakkrndaki Roma haberleri 

Londrada mevsimsiz gorulOyor 
HukQrnet yap1lan yeni taarruzlar1n 

Londra 21 (Alqam) - Romadan 
gelen haberlere gore Akdcniz mese
lesinde ingiltere ile italya arasmda 
hasll olan anl~maya ait mektuplar, 
23 kanunuevvelcle teati edilecek ve 
mektup teatisini muahhar muzake
reler takib edecektir. 

Fakat salfilliyettar ingiliz mahafi
li, anl~mamn yakrnda imzalanaca
im1 ve bilttin ihtilaflann halledildi
gini ~iipheli gortiyo~·Iar. Anl~arun 
ne~ri i~in halledilmesi Iazim gelen 
bir ~ok miihim meselcler varchr. Bu 

M are~al $eki 
tahlige i~in 

Asilerle mOzakere 
hala devam ediyor 

Nankin 21 (Ak~am) - Mare~ 

~an Kay ~kin serbest birakllmasi 
i~in asilerle mtizakcre devam ediyor. 
Miizakerenin bugiinkti safhas1 hak
klnda s1k1 bir ketumiyet muhafaza 
edilmektcdir. Mare~al <;an Kay 9e
kin mtizakere ile l:urtanhp kurtanl
m1yacag1 belli degildir. Maamafih hU
kiimet kuvvetleri, asilerin karafgfilll 
olan Siyanfunun muhasaras1m bi
tirmi~lerdir. 

~anghay 20 (A.A.) - Japonyamn 
c;in biiyiik el<;isi Kavagoe, Qin Hari
ciye bakaru 9ank~ung ile gorii~mek 

iizere Nankine gitm~ir. 
Japon Domei ajansmm bildirdigine 

g0re, Japan eh;isi beyanatta buluna
rak eger <;in hukumeti komtinist
lerle Japonya aleyhinde te~riki me
saiyi kabul ederse Japonya buna bi
gane kalamaz demi~ir. 

Resmi Japan menabiinde soylen
digine nazaran boyle bir t~riki me
sat Uzak 9ark sulhilnil ihlal edecek 
ve Japonyayi icabeden tedbirleri al
maga mecbur kllacaktlf. 

Feci bir oliim 
Bir i§~i merdivenden 

yuvarlanarak oldii 
Hal1c1oglunda oturan Rafail ile 

Mordohay <;akmak<;1lar yok~unda 107 
numaral1 Dikrarun ah~1 diikk;1mna 
kag1d yap1i;;tmrlarken bindikleri mer
diven kayarak ikisi yere yuvarlannu~
Iar, Rafailin kolu klnlm.1~ ve Mordohay 
da hastaneye nakledilirken olmii~iir. 
Hadisede kirnsenin kabahat1 olmadlg:t 
anla.~1lm1~br. ...;.__---·----
Millet/er cemigeti 

if/as etmi§ 
Frans1z fa~istleri 

Almanya ile 
anla~1lmas1n1 istiyorlar 

Paris 20 (A.A.) - De la Rocquem 
:frrkas1 olan Frans1z nasyonal frrkas1 
kongres1nde M. Ybarnegaray, ittifak
lar siyasetine ve Stresa cephesine av
det edilmesini iltizam etmi~til:. 

Kongre, bundan sonra bir takrir 
kabul etmi~tir. Bunda Fransa - Sov
yet misaklllm ibtali ve komiinizme 
kar91 miicadeleye giriijilmesi istenil
mektedir. Takl·irde ispanya i~lerine 
katiyen kan~1lmamas1 tam bir bita
rafhk muhafaza edilmesi lilzumun
dan bahsolunrnaktadir. 

Takrir, Milletler cemiyetinin iflas 
etmi~ oldugunu ile1i siirmekte, Fran
sanm askeri kuvvetinin yeniden ten
sikini istemekte ve bir Frans1z - Alman 
teijriki mesaisini ve italya ile muka
reneti mi.isaid bir surette derpi~ eyle
mektedir. 

Bir tayyare rekoru kmld1 
Miami 20 (A.A. ) - Binb~ Deser

vesky, deniz ve kara tayyareleri ytiz 
kilometrelik dilnya rekorunu saatte 
336 kilometre 924 metre katetmek su-

I meselelerden biri de Adisababadaki 
ingiliz sefarethanesinin vaziyetidir. 

' Bu scfarethanenin bir kanunusani-

puskurtulduQunu bildiriyor 

den itibaren gen ~n.l konsolosluga 
tahvil edilccegi soylcniyor. 

Bunda11 ba~ka ingiltere, Akdenizin 
muayyen noktalanndaki ~..atiiko hak
kmda italyadan ~ati ve ac;1k izahat 
istemektedir. 4te bu sebepten dolay1-
dlr ki, ingiliz - italyan anl~asmm. 
yakmda ne~redilecegi hakkmda Ro
madan gelen haberler mevsimsiz telak· 
ki ediliyor. 

Asiler bir Sovget 
vapurunu 
batirdzlar 

lzvestiya "lspanyol asileri 
ate~le oynuyorlar,, diyor 

Madrid 20 (A.A.) - Harbiye neza- J 

reti teblig ediyor: ~ 

C~mhuriye~i kuvveUer, asilerin So- I 
mos1erra ve Madrid cephelerinde vc 
bilhassa Villanneva, Paradillo, Val d~ 
Morillo ve Pozuelo mmtakalarmdaki 
siddetli taarruzlanm durdurmuslar . . 
ve hatta bazen pi.iskurtmti~lerdir. Asi
le1in :Moncloa mmtakasmda da Los 
Franceses kopriisiine kar~1 yapt1klan 
bir taarruzda ptisktirtillmii~ttir. 

Sevilla 20 (A.A.) - Radyo ile veri
len bir habere gore general Franko
nun askerleri, Kordu vilayetinclc ta
arruza ge~mi~ler ve Malenzuellay1 ilj
gal etmi~lerdir. Htikumetciler, o.tuz 
kilometre kadar geri gekilmi~lerdir. 

GENERAL FRA?>."KONUN TEBLiGi 

Sa1amank 20 (A.A.) - General 
Franko ne~rettigi bir tebligde k1taa
tmm Villanuvayi i~gal ettigini ve 
Somosierra mmtakasmda da dii~man 
hatlanna basla.n yaparak af;Ir zayi-Moskova 20 - Kumsomol admdaki 

SOvyet vapurunun ispanyol asileri ta-
rafmdan batrrilmas1 Sovyet Rusyada Ergani bakzr §ir
biiyi.ik bir heyecan uyandJrm1~tir. :iz- • • • 
vestiya gazetesi asilerin ate9le oyna- ket1n1n sermagesi 
dlklanm soyltiyor ve diyor ki: I ----

cBu tahrikin ne netiC\? vereceginden I Sermayeye 1,5 milyon 
henuz bahsedi~emez. Yalmz bir ~ey I lira zammedilecek 
meydandadlr. Ispanyol f~istleri ve ar-
kalannda bulunanlar bu korsanh.k ha- • Ankara 21 (Telefo;.1la) - Ergani 

reketinden mtitevellit mesuliyetten 
kendilerini kurtarruruyacakl ard.Ir .> 

Pravda gazetesi diyor ki: cFa~ist 

korsanlar Sovyet gemilerine taarruz 
ediyorlar. Bu gemileri deniz ortasm
da tevkif ederek gayri kanuni bir se- I 
kilde anyorlar. Komsomol vapurun~n 
batm1mas1 fa~ist1crin ycni bir cinayct-
lericlir.~ _ __ _ I 

Arteziyen kuyulan 
Af yon 19 - Vilayetimizin koylerinde 

arteziyen kuyu1an agJ.lacaktir. Bu hu
susta tetkik yap1hyor. 

Posta memurlar1 
A vru pay a gidecek 

posta memurlanm1z 
Ankara 20 (Telefon) - Adana tel

graf miidiirliigiinden B. ~eref Alman
yaya, istanbul telgraf mtidiirliigtin
den B. Zekai Parise, posta ve tel
graf milletti~lerinden B. ismail Hak
la. ve muavini Sait Almanyaya, istan
bul telefon mtidilrliigiinden B. Ha
san ve Semih Fransaya, B. ihsan 
Macarsitana staj yapmak: iizere ve 
umum miidi.irHik ~ubc mtidiir mua
vinlerinden B. Nuri ve Eyiip Sabri 
tedkikatta bulunmak i.izere Fransa, 
Bel~ika ve isvii;reye gonderilecek
lerdir. 

Bunlardan ba~lm tahsil ic;in Avru
paya be~ talebe gonde:rilmesine ka
rar verilmi1jtir. Gonderilecek be~ ta
lebenin ikisi yerine fen mtifetti~le
rinden B. Ekrem ve ilhami, memu
riyetten istifalan suretile Paristcki 
yiiksek posta ve telgraf mektebine 
tahsil i~in gonderilecek ve diger tic; 
talebe i~in bir miisabaka imtiham 
ai;Ilacakbr. 

8. Ali Saibin beraet karan 
katile§ti 

Ankara 20 - Meclisin yarmki (bu
giinku) toplantismda Urfa mebusu 
B. Ali Saib Ursava~ hakkmda Anka
ra ag1rceza mahkemesince verilmi~ 
olan beraet karan•un tcmyiz heyeti 
umumiyesince tastlik olunarak kat
ile~tigine dair ba~ckalet tezkeresi 
de okunacaktir. 

Trakya mOfetti~i umumisl 
i~in ikametgah 

Ankara 21 (Telefonla) - Edirnede 
miifetti~i umuminin ikametine mah
sus bir bina yap1lacakbr. Binanm pro
jesi yap1lm1~, tedkik edilmek tizere Na

• 1etine onderilmistir. 

balur madeni 1jiTkctinin sermayes~ 

bir bu~uk milyon lira arttmlarak 
4,5 milyon liraya c;1kanlm19tI. Bu pa
ra.run ti<; milyon liras1 eski ~irket ta
rafmdan tamamen tesjsata sarfedil
mi9ti. Ycni 1?irket de sermayeye zam
medilen bii' bu\(uk milyon lir::mm 
milhimce bir k1sinm1 e~ki tesisatm 
islah ve tevsiine ve yeniden viicude 
getirilen baz1 tesisata harcam1~t1r. 

Geri kalan Sermaycnin, oni.imiiz
dcki ~ubat nihayetl0rine dogru kurul
masm1 bildlrdigim btiyiik izabehane
Je1in masraflanm - ki iki milyon lil'a 
kadar tahmin edilmcktedir - kar§l
larmyacagi ::i.:il~ld1gmdan ~irket ser
mayesine yeniden bi1· bu<;uk milyon 
Ii~·a kadar zam yap1lmas1 zarurcti ha
s1l olmu~tur. 

~il·ket heyeti umumiyesi bu mese
leyi goril~mek iizere yakmda fevka
rn.de bir ic;tima aktedecektir. -- -

Ankarada Ii~ ma!rlari 
Ankara 20 (Telefon) - Bugi.inkii 

lig m~lannda Ankaragti.cu, Demir
sporu gtizel bir oyun neticesinde bire 
kar~1 11 golle maglf1p etmi~tir. Bu 
suretle Demirspor kuliibil lig mac;la
rmm gol yeme rekorunu kmm~ olu
yor. 

Gern;lerbirligi kultibile kar~1la.µna
s1 mukarrer olan Altmordu spor kulii
bii sahaya gelmediginden htikmen 
maglftp say1lm.J.~tir. 

Ag1r bir cerh 
Cam parcas1n1 karn1na 
saphyarak yaralam1~ 
Dun sabah Langada Katip Kas1m 

mahallesinde oturan bir kadm akra
basmdan bir k1zm karnma sivri bir 
cam saphyarak ag!r surctte yarala
JD.l~br. Mezkur mahallede 10 numa
r:?.da oturan Madam Flori.in k1z1 diln 
sc..bah s1rtllll bir bezle sildikten son
ra bezi c;op tenekesine atm1~, ayni 
evde oturan dayismm k1z1 buna loz
JD.l~ ve ag1z kavgas1 ba~!am1l?tlr. Kav
g~.ya madam Flor de kan~m19, cam
lar klnlnu9, bu s1rada madam FIOr 
yere dti9c:a bir canu ::tl::i.rak day1smm 
klzi Ltipstimenin karmna saplam1~
tir. Cam. kadli1cag1zm karmmn i~in
de kmlm1~tir. Kadm derhal Haseki 
hastanesine kaldmlarak tedavi alti
na almm19br. Tahkikat devam edi
yor. 

Amerikada zelzele 
Nevkork 20 (A.A.) - Radyo ile 

alman bir habere gore Merkezi 
Amerikada kain San Salvador ~ehri 
bir zelzeledc harap olmu9tur. 

------------~~---~-------
at vcrdirdiklerini blidirmektedir. 

Cenup ordusu Kordoba mmtaka
smda Valanuela mcvkiini i~gal ct
mii;; ve iki dti9man tayayrcsini di.l-
9urmti9ttir. 

ASiLERiN TAYYARELERi 
FAALiYETTE 

Toledo 20 (A.A) - Hava iyilc~
mi9 ve Madrid cephesinde Franconun 
tayyarelcri ~imal garmdaki hilku
met mevzilerini tekrar bombarduna
na ba~lam1~lardir. 

Sa1amank 20 {A.A.) - Radyodan 
verilcn bir tebligdc Franconun tay
yareleri Alicante limamm ve iki Sov
yet ticarct gemisini bombarcbman 
etmi~lerdir. 

BiR FRANSIZ YOLCU TAYYARESiNE 
ATE~ EDiLDi 

Paris 20 (A.A.) - Air France ta
rafmdan teblig edildiginc gore, Mar
silya - Barselona arasmcla munta
zam. hava seferlcrini yapan ve ycd1 

~ark demiryollar1 
Hatb teslim alacak 
heyet §ehrimizde 

Ankara 20 (A.A.) - Htikumetle 
~ark demiryollan ~irketi arasmda 
i~letmc imtiyazmm satm almmas1 
hakkmda devam ede11 miizakereler 
neticcsindc tekarrilr eden esaslara 
gore ihzar olunan mukavele projesi 
htikumetin tasvibinc arzolunmak 
iizeredir. !?irketin Devlet dcmiryolla
n idaresine dcvir ve intikaline haz1r
llk olmak vc :;;imdiden ~·rketin yiik
sck memurlarile birlikte c;ahsmak 
tizere Nafrn. vckal2tincc intihap olu
nan Devlet demfryollan umum mi.i
dtir muavini B. Cemal Hidayetin re
isligi altmda bulunun bir memur hc
yeti bugtin istanbula vanml? bulun
maktad.Ir. 

Hava bozdu 
Krsa fas1lalarla mute

madiyen yagmur yag1yor 
Bayram giinleri ~ok iyi giden hava

Iar iki gtindenberi bozmu~tur. Klsa 
fas1lalarla mtitemadiycn yagmur yag
maktad1r. Termometre 7-8 dercceden 
yukan <;1klmyor. 

Yagmur, rutubet yiiziinden nezle ve 
grip artm1~tlr. Vapurlarda tram.vay
larda oksi.irtip aksJ.ranlar pck (iOktur. 

Anadoluda yiisek yerlere kru: yag
maktad1r. Ankarada ve orta Anadolu
da termometre s1frrdan ~ag:tdlr. He
men her terafta grip vakalarma te
sadilf edilmektedir. 

Ekmek narh1 
Ekmek fiatine bir 

miktar zam yap1lacak 
Diinya bugday piyasasmda gorillen 

yiikseklik ~ehrimiz piyasasma da tesir 
etmi~. hem bugday hem de un fiatleri 
ytikselmi~tir. 

Bu yiikseli9 ilzerine eklnek fiatleri
ne biraz zam yap1lmas1 dii~tinillmek
tedir. 

Belediye iktisad miidiirii B. Asrm bu 
hususta ~unlan soylemi~tir: 

- Bugday ve un fiatleri yilkseliyor. 
Bumm iizerine narh komisyonunu bu
gtin toplantiya ~ag1rd.Ik narhm yi.ik
selmesi zarureti vardir. Belki de ekmek 
fiatine 20 para zam edilecektir.» 

Ankarada posta ve telgraf 
binas1 

Ankara 21 (Telefonla) - Naf1a ve
kaleti ontindcki bo~ sahada yap1l~cag1 
evvelce yaz1lml9 ola.n devlet mahalle
sindeki pasta ve telgraf binasmm in
~atma kanunusani ayi i~inde ba~la
nacaktir. 

Yeni~ehirde yaptlmas1 karar1a~tm
lan ikinci otomatik telcfon santral1 da 
bu bina ictinde olacaktir. 

yolcu ile bugtin saat 6,40 da hare· 
ket eden tayyare bir asi geminin li
mam bombard1man etmektc oldu
gunu gormti~ ve bizzat tayyarc de 
ate~ altma almm1~ ise de saat S,35 de 
hasars1z olarak Barselonada yere in
mi~tir. 

MADRiD IIUKUl\IETiNiN 'l'ERLiGt 

Madrid 20 (A.A.) - Mi.idnfaa 
konseyinin bugtin nc9rettigi f('bligde 
t>silerin Madrid cepheslnde Villanu
vadan Valdemorillo, Romanilla vc 
Pozuelaya kadnr imtidat ed ~n gc
ni~ bir mmtakad8.. ~iddctli tarirruzlar
da bulunduklan ve fakat; bilti.in nok
talarda ·pusktirtilldtikleri, hi.ikumet
i;ilel'in Carabanchel ve Villav€rde 
mmtaklarmda hilcumda bUlun::i.rak 
ilerleclikleri vc Burgos cephesinde de 
htikumetctilerin mtihim bir ilcri hare
keti esnasmda ~ima1deki nsi orusu
nu menziline raoteden muvasala 
yolunun kesildigi btldililmektedir. 

Almanga, Cekos
lovakyagi nasll 
g1kacak imi~? 

Bir F rans1z gazetesine 
gore Almanyan1n 

hazirhklan 
Paris 20 (A.A.) - Oeuvre gazete

sinin diplomasi muharriri olan ma
uam Genevieve Tabouis, Alman si· 
vil ve askeri reislerinin ger;enlerde 
AlmanJaun <;elmslovakyaya y y1lma
Innna mi.iteallik bir plan hazirlad1-
g1m derpi~ etmi~ olduldarm1 istihba
ratma atfcn yazmal~tad.Ir. Madam 
Tabouis, diyor ki: 

eFakat bu i~tc dogrudan clogruya 
degil, Macaristan vas1taslle hareket 
cdileccktir. Almanyamn Qekoslovak
yada yapacag1 i~lerin mukaddemesini 
Slovakyadaki Macarlarm klyam ve 
isyam te9kil edecektir. Bunun tize
rine Macarlara yard.Im maksadile 
Qekoslovakyadaki Almanlar harckete 
gec;ecekler ve hemen dahi1i bir harp 
patlak verccektir. 

Muhanir, Alman makamatmm 
Fransarun mudahalesi ihtimali nis
betinin yilzde elli be~ oldugunu tuh
min eyelmekte olduklarmdan b<thse~r
lemektedir .~ 

Madam Tabouis, bundan ba.i;;ka is
panyadaki Alman generallcri ile Fa
lanjistler arasmda ciddi ihtilaflar 
zuhur etmi~ oldugunu da Imber ver
mektedir. 

ispanyol gencru!l~rinin mcmnuni
yctsizliklerinin gtinden giinc artmak
ta oldugu soylenmekteclir. Sebebi de 
bunlann ycrine Alman gcncrallerinin 
getirilmi-"? olmas1d1r. 

C. k. . ? 1n 1mm1~. 

Bulgaristan1n Rus~uk 
~ehrinde garip bir vaka 

Saf ya 20 - Ruscukta garip b1r ha
dise vukua gelm~tir. Ruscuk lisesi 
muallimlerinden Kostofun oturdugu 
evde bir kac; geccdenberi pencerelerc, 
kapllara vurulmaga b~lannu{)tlr. Gii-
1·Ultil. il..zerine kalkan ev sal1ipleri hie 
bir~ey gormemi~lerdir. Bunun iizerine 
polise ba~vurmu~lardll'. 

Bir gece iki sivil polis mcmurlan 
evde gizlenmi9lerdir. Polis rnemurlart 
Luy Vayge adlllda bir h11·vat mi.ilteci
sini yakala1m~lardir. Bu adam kom
~usu olan Kostof ailesinden mernnun 
olmad1g1 ictin onlan cin ve peri efsa
nesile korkutmak ve kagmaga mecbur 
etmek igin kap1y1 gallyor, pcncereleri 
vurarak giirilltii g1kanyormu~. 

lktisat vekili 
:iktisat vekili B. Ceial Baynr dun 

a~amki trenle Ankaraya donmi.i~
ttir. 

II 

• 
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FIKRA 

Mademkl 
sormad1n1z .. 

i Sancak miinakaf&lannda ileri sil· 
riildiigunu gordufilmiiz garib blr 
mant1k da '1!dur: Ya ni~in on ktisur 
ytldanberi meselenin arkasmdan kof
madmiz? 

AK$AM 

$EDiR H.&BERLa1111 
Kad1kiiy iskelesi 

Beledige ile Akag 
arasinda hir 
ihtilaf ~ikti 

Taksim ibidesi 
Mozayik yerine c;ini 

do~enmesi teklif edildi 

T ramvay arabalar1 
Yeni arabalar 

neden her hatta 
i~ligemigor? 

Sahife 3 

II ..... "' .......... Ii 
K1rk1nc1 ya$ 

Aj11dan aitza dola~ eski bir 

I 

s0z \'arcbr: «lluzaffer gen~lik .. » di
ye... Hi~ unutmam, bu isimde bir de 
a,k filmi seyretmbftim. Filrnin mev-
zuu a~k iizerinde gen~Jigin biiyiik te
sirine aitti. Halbuki, hiiluimetin ~ebbiislerin· 

Clen ~ka, pek iyi hatll'lanz, Tiirk 
g-azeteleri slk s1k bu bahsi kurcalaya
gelmi~tir. Bizim, b~k .i.flerimis 
arasmda, asla unutulmayan bir San
eak izbrabumz vardJ. 

Bir bankaya im.zah senedle bir cma· 
net b1rak1yorsunuz. Epey zaman ge
~iyor: Giiniin birinde gazetelerde ban· 
kamn tasfiye edilmek iizere oldugu· 
nu haber ahyor, sened elinJzde, he-
1ne11 gi~ye ko~uyorsunuz. Direktor 
efendi, sizi gozlugiiniln altmdan sii
ziip: 

Koprilde, Kacbkoy iskelesinin ilst 
lrntmda bir gazino vardlr. Gazino 
talibine kiralanacakt1. Fakat Beledi
yc ile Akay idaresi arasmda glkan 
ihtilaf buna mAnl olmu:;;tur. 

Belediye, gazinoda kahve, gay gi
bi me$rub:ittan ba~ka ic;ki de sattl· 
masml ve o suretle kiralanmas1m mu· 
vaf1k bulmu~tur. 

Taksimde abide etrafmdaki mo
zayiklerden bir klsnu bozulmu~ur. 
Bir mti.essese Belediyeye muracaatla 
mozayik zemin ycriue bu klsmm !;i
ni ile do~nmesini teklif et~ ve 
muhtelif renklerde bulunan !;int nii
munelerini de Belediyeye vermi~tir. 
Belediye i;;imdi bu teklifi tedkik ede
cck ve c;ini nilmunelerinin de mu
ayene ve tahlillcrini ettirecektir. 

Bu ~inilerin renginin intihab1 ic;in 
de ~hircilik mutehass1smm fikri so-

Bir haftadanberi Sil'keci ile Tak
sirn arasmda i~lemekte olan tramvay 
~rketinin yeni tipteki arabalari ev
velki gilnden itibaren Beyaz1d ile Tak
sitn arasmda da i~lemege ba~la
rm~tu·. 

Filimde ~u anlablmak isteniyor
du: Bir kadm ne kadar giizel olursa 
olsun, ne kadar cazibeli olursa olsun 
eger lurk.ma ge~e on sekizinde 
bir gen~ ktzla rekabet edemez ... Ask ta 
muzaffer olan daima gen~liktir ... 

Yalmz bu filim degil. bu hususta 
bir ~ok romaular da yazdm1!i·· A~k 
i~in en cazibeli ya~ denilince ber ne· 
dense aklumza - bilhassa kadmlar 
i~in - 18 lie 30 y~ aras1 gelir. 

- Mfedersiniz, diyor, ~imdiye ka
dar kifi derece soru,tunnadtgum 
i~in, emanetinize ehemmiyet venne
diginizi zannederek, onu devret~ 
buluimyoruz! 

-Fakat ... i~te senediniz .. Kusurum 
onun altmdaki imzaruza hiirmet et
mekligim midir? 

- Dogrusunu isterseniz, acele ile, 
imzanun iistiine namma i~Unl 
koymay1 unutmu~m. lsterseniz mah· 
kemeye gidebilirsin.fz. Fakat ~as1-
bl da unutmaylDIZ ki mesele sizinle 
mahkeme arsamdadtr! 

T1pkt bizim anahtar ve su masah 
gibi bir ~y: Sancak nerede? Suriyeye 
dil~tii. Suriye nerede? Cenevreye ka~
ti. Cenene nerede? Artlk onu da 
nierhum Vilsondan sonmuz! 

Fakat ne ~uklanz; ne de dava
nm mantik oyunlanna tahammiilii 
var. Sened k.imin, emanet nerede ol
dugunu biliyoruz. Faciamn perdesi 
kapandtktan sonra, giil~ii.riiz.-Fatay 
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Karadenizde hir 
motor par~alandi 

Bir motor gu~lukle 
felaketten kurtanlabildi 

Akay idaresi ise ispirtolu me~ru
bat satilmasma muvafakat etme
mi$tir. 

Belediye ile Akay idarcsi bu ihti
lafl1 noktamn halli i~il1 bugilnlerde 
temas edcceklerdir. 

Fiafleri kontrol talimatnamesi 
Sanayiciler fiat kontrolii kanunu

nun tatbikati etrafmda. bir talimat
name haz1rlanmas1m istiyorlar. Sa· 
nayi birligi bu hususta tedkikat yap
~. talimatnamenin hazirlanmas!m 
faydah bulmu~tur. <;iinkii bazt mad
delerde fiat tesbit edilirken yalmz 14· 
lenm~ k1smmm degil, iptidai ~kilde
kl k1ymetinin de goz ontinde tutul
mas1 icap etmektedir. 

Pamuk iplikleri de bu meyandadlr. 
Sanayi birligi sanayicilerin bu husus
taki dileklerini iktisat vekiUetine ar
zedecektir. 

Rak1 yerine su ! 
Polis dun iki ki~iyi 

yakaladt 

11.1lacaktlr. 

Para yerine b1fakra 
tehdit etm1~ 

Diin Fcncr polis karakoluna Fethi 
admda bir gene; mtiracaat etmt,tir. 
Fethi: 

- Bundan 15 gtin evvel beni ar
k~da~1m ibrahim b1i;akla yaralad1. 
K~ndisi arka~un oldugu it;ln size 
Jlaber vermedirn. 0 da bana «senin 
tcdavin i~in para ve:·irim. Seni iyi 
ec:erim. Beni yakm<'. .. » diye yal
vardt. 

Bugiln tedavim ic;in kendisniden 
para istcmcgc gittim. Beni bu sefer 
de elinde kocam:m bir b1gakla ko
valadt..» 

Demistir. Polis tahkikata basla-, . 
nu~tir. 

Hollanda ile takas muameleleri 
Hollanda, hususi takas muamelele-

1·inde ithalatm ihracattan evvel ya-

$irketin kcncli ntelyelerinde yap
brd1g1 bu iki arn.badan ba~ka, diger 
tramvay arabala11nm dCl. bu sekilde 
tadil ediltp edilmiyccigi"ni tahkik et
tik. Ald1g1m1z malumata gore tadil 
~len bu iki arabanm hattm gidi~ 
istikametine gore yalmz sag tara
fmda otomatik surette a~Ilan kap1-
lan vard1r. Sol tarafmda kap1lan 
yoktur. 

Bipanaleyh bu arabalar, yalmz bir 
istikamette ve bir tarafh olarak ha· 
reket edeceklcrindcn mutlaka Tak
sim, Beyaz1d ve Aksaray gibi kavsi 
olan istasyonla1· arasmda i$lemege 
miisaittir. 

$irket, arabalann iki faraftan ka
PlSl olmasm1 masrn.fll buldugundan 
buna te~ebbils ctm.~mistir. 

Bu iki arabanm isthn~li bir miid
det daha tecrilbc cdileccktir. Tama
mile muvaf1k nctice alm1rsa diger 
bir k1s1m arabala:-in da yenl sekle 
konmas1 muhtemeldir. · 

pJlmasma milsaade etmi~tir. Bu su- KJ •• k b t• 
retie tacirler bir mecburiyetten kur- ll p re 8 e I 
tulmu~ oluyorlar. ithalat igin Merkez 
bankasma muracaat eduecek ve Futbol mac;1nda bir 
mcmlekete sokulacak malm paras1 ki!l;i yaraland1 
veya o klymette bir teminat mektubu 

· ' bankaya yatmlacaktir. Ferhad Ali isminde bh' gcng Bey-
Istanbul zab1tas1 tuhaf oldugu ka- ---- oglu polisinc milracaat cderek: 

dar milhim bir sahtekarllk ~ebekesi- Acemi yankesici - Di.in Taksimdc, stadyumda fut-
ni meydana ~1karm11?tlr. bol ma<;mi scyrectiyorduin. Bir ara-

Hasan Hilseyin ve Hasan Veysl Eli kad1n1n mantosunun hk heyccana geldim, bag1rdim. Mu
admda iki arkada~ ellerine g~irdilc· Cebinde iken yakafandl kabil kliipten oldugu anl~lan Ah-

Gegen cumartesi sebze ytikli.i olarak lcri ytizlerce bo~ rak1 ~i~sini halls med admda biri biiyi.ik bir demirle 
Karadenizde Filyos iskelesinden kal- tcrkos suyile doldurmu~lard1r. Vahram admda biri di.in Mahmud- ba:;;ima \'Urdu. 
kan iki motor bilytik bir kaza gegir- Bundan sonra bu $i~elerin ag1zla- pa~dan gec;en bayan Hayriye ismin- demi~tir. 
mi~lerdir. ild motor yolda ~iddetli fir· nm kapam1~lar, sahte ~ndrollar de bir gene; karurun mantosunun ce- Hakikaten ba~mdan ynrali olan 
tma He kar~Ila.~nu$lard1r. MotOrler Bar· yap1-?hrm1~lar ve «50 dcrecelik halls bine elini yava~a sokmu~tur. Fakat Ferhad Ali hastaneyc gonderilmis, 
tm bogazm1 tutmak timidile geri don- iiztimden yap1hru~ v cf1c;1da dinlen- aeemi bir yankcsici oldugu anl~lan Ahmed yakalanmi~ttr. 
m~erdir. dirilmi~ rak1:1> diye satarlarken ciirmu Vahram ell bayan Hayriyenin cebin- - -

Fakat frrtanamn ~iddetinden Bar- me~hud halinde yakalanm1~Iard1r. de oldugu haldc yakalanm1~t1r. lki otomobil kazas1 
tm bogazm1 tutamam1~lar, dalgalar Em.inonii mcrkezine gotilrillen . Bir otomobil Tcpeba~mda Hacer 
arasmda c;alkanmaga ba{llam1~lardir. Bir sarho1 mermer yankesici; burada11 k~mak istemi~- ismlnde bir gen~ k1za ~«rpmi~tir. Ha-
Bir milddet sonra Amasra feneri gO- masalari k1rd1 tir. Likin buna muvaffak olamam1~ cer yaralanm1~tu-. 
riinm~tur. Motorlerden biri gii~Iiikle Cemil admda bir adam dtin gece v~ o sll"ada clind~ bulunan bir ji- Marangoz Mustafa EminO-
Amasraya .s1gmabilmi~tir. Digeri ag1- zilzurna sarho~ oldugu halde Kara let bu;ag1 bileklerine saplanarak nilnden g~erken kendisine otomobil 
ga dogru ahlm~t1r. Mustafapa~da bir kahveye git~ ehemmiyetlice yaralanmasma sebe- garpm1~tir. Mustafanm yaralan 

Motor Kuruc~ile ile Cide arasmda bir kag mermer masa kirmii;;tir. Ce- biyet vermi~tri. ehemmiyetlidir. 
bir koyda pargalaruru$tir. i~indekiler mil yakalannu~tir. Kazaya ugriyan yankesicinin he- Bir sarho~un yaptili 
kurtulmu.~Iardlr. BWllar Zongi.1ldaga men tedavisi yapllm1~t1r. 
sevkedilmic:Ierdir. B' k k g I Nedim isminde bk gen~ ile nisan-

.... ---- Ir 1z oynar en man a 850 lirasm1 ~alm1~'ar ! lls1 Zehra cHin Taksimden gec;e;Ier-
Davulu be~ yerinden delmi~! devrildi, bir~ok yeri Samatyada, Ta~kasapta oturan Ali k.en Hulllsi admda bir sarho~ pe~le-

yan arak o!dO admda biri diin cvine giderken yan- rme takihmc:t H 1 • · b Galatada tulU.ut tiyatrolarmdan v 11'· u us1 ir bu;akla 
C "bal"d turan Emi'n adznda bi·r1· kesicilik suretilc 850 liras1!ll rald1r- Zehi·a,_ 1 1 ,, v d birinde davulculuk cdei1 Hayim diln 1 1 e 0 • ~ ./ so IJacagm an yaralam1s vc 

d k . k Rabi d'" nuc:tir. _ __ yakalan t · davulu ile tiyatro kapISmda oturur- nin be~ ya~m a 1 iz1 a un oy- .... m1~ u·. 

Fakat bundan daha sa~ma bir ka
naat olamaz... Son vakalar bilhassa 
bunun sa~mallguu biisbiitiin ortaya 
koydu. Meger lurktnc1 ya~ta ne bii
yiik sJhir, ne biiyiik cazibe, ne bii· 
yiik bir .kudret v~. Bu sihrin, bu 
cazibenin, bu kudretin ~1smda 
imparatorlar tereddiitsiizce ta~lann
dan, tahtlarmdan vazg~iyorlar. 40 
ya~da cazibeli bir kadmm s1cak 
ba~lan ka111smda saraylar buakl-

· hyor, k~tler bll'a1uhyor. 
Eski ingiliz krah Edvard madam 

Simpson i~in tahtm1 b1raktlktan 
sonra 40 y~mdaki kadmlara adeta 
bir gurur geldi. Bu ta.rihlere ge~ecek 
olan biiyiik ~k mevzuu bahsolurken 
40 ya~mdaki bayanJar: 

- Goriiyorsunuz ya. diyorlar, en 
cazibeli, en sihirli, en lrudretli y~ 40 
ya~hr. ~imdiye kadar hangi gen~ Ia
zm veya kirkma gelmemi~ hangi gen~ 
kadmm a~Ja ugnmda bu derece bil· 
yuk bir feragat yap1hm.¥ttr?. A~k ug
runda dilnyada yap1la11 - hem de bu 
1936 ydmda - en biiyiik feragati, en 
bilyi.ik fedakarhit gene kirk ya m
da bir kadtn yapb.rnu~hr .... 

Bir baklma da s0ylcdiklerl dog
ru... 0 halde ya~sm kirkmc1 ya~. 

Bundan cv\•el koca. buhranmdan 
bahsederlerken: 

- ~imdi 18 ya~mda gen~ J,1zlar 
koca bulannyorlar... K.ukmdaki ka
dmlara koca uerede? .. DenilirdL 

Meger yanlJ' tldkkf imf, ... 

H.F. Es 
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$ark ~imendiferleri i~in 
Yunanhlarla mOzakere 

devam ediyor 
Yunan topraklarmdan ge~en 33 

kilometre dcmiryolunda Yunan ka
nunlarmm latbikini istiyen Yunan 
murahhaslarile Tilrk heyeti arasm
daki goriifmeler devam ediyor. 

Yunan murahhsrumn teklin ma
kul gorilmlemektedir. <;tinkii murah
has 33 kilometre uzerinden gec;en 
trenlerde miinhns1ran Yunan kanun
larmm tatbikini istemektedir. Bu
na mukabil ayni mmtakada 7 kilo
metrelik hatta da Ttirk kanunlan
nm tatbiki ileri silrtiliiyor. 
B~ meselcnin en kestirmc ~ckU 

33 kllometrelik demiryolunda Ti.irk • 
Yunan kanunlaunm mi.i~tereken tat
biki olacag1 soylenmektedir. ken kar1?1sma 17 ya~mda Ahmed is- narken mangal devrilmi~tir. Vilcu- Cihan zeytinyag1 rekoltesl Kan koca kavgasi 

lllinde bir gocuk dikilmi~tir. Ahmed: dunun bir £Ok y.?rlerinden yanan Marsilya ticaret ate~miz cihan zey- Anadoluhisarmda Pazar sokagm- Talebeye m~tteplerde soyad1 
t- Kafa l?i~irme ulan ... Boyle da- Rabia hastancde Olmfu?tilr. tinyag1 muhammen rekolteleri hak- da oturan Hasan admda biri diln ka- ile hitab edilecektir 

Vulu gilmletme .. diyerek belindcn bir -·- kmcla Ttirkofise bir rapor gondermii;;- ns1 Hatice Uc kavga etmi~tir. Ka\'ga-
b1c;ak c;1karmi~, d:i.vulu be~ yerinden Be1ikta§ta b;r eve h1rs1z girdl tir. Bu rapora gore, bu seneki cihan da Hasan, Haticeyi fena halde dov- Kiiltilr bakanh~1, talebenin soyadla-
delmi~tir. t zeytiny'l-g1 rekoltesi 633,600 ton tahmin dii.kten sonra vlicudunun muhtelif l'l h~kk1~?a Killtiir direktorltigtine bir 

Be$ikta~ta Hasfmn sbkagmda o U· dil ektedir Bunun 25 b' t tam1m gondermi~tir. Buna go··r·e, mek-Bundan so11 dcrecc mtiteessir olan e m · · m onu mem~ yerl.erinden de yaralam1-$tir.. Vakaua Y -
b i·an Osmanm evine gcce hirs1z gir- leketim1'zdedir Is. panyanm bu k:i ., teplerde her talebeye soy·adia1•1 1·1e hi·_ .c.iayim goz y~lan arasmda karako- · sene polls el koymu~, Hatice tedavi altma -
la giderek Ahmedi ~ikayet etmi~tir. mi$, ba$mm altmda bulunan 60 lira- muhanunen zeytinyag1 rekoltesi 300 almm~tir. Hasan yakalanarak Adil- tap cdilecek ve talcbe imtihan kagitla-
bavulu delen yakalanm1$t1r. suu gallp kagm1~tir. bin tondur. yeye teslim edilmi~tir. ~~~e~~f:.dlarm1 da yazarak imza ede-

~=====~===========;;:;=A:::=:=:;::====~==~~====~ 

- Adana feiaketzedeleri i~in on be$ · · · Evvelki giln l80,025 kuru~ olan I 
rtindenberi toplanan iane Jistesini satlr yekun ... 
•atir tetkik ediyorum bay Amca ..• 

BaJ' AmcaJ'a 1rire ... 

· .. Diln 202,356 kurn~ olmu~tu ... 

I · · · Bugiin baktim, 243,980 kur~ ol-1 
mu:;;!. Harniyet baklmmdan gogiis ka· 

. bartacak bir yek(m degil mi? .• 

. _B. A. - Evet, fatat hamiyet bl~ilsQ 
ii;m ortada (ku~) tan btiyiik (lira) 
olmasayd1! ..• 



Sabife 4 AK tl A 1\1 

Zaharofun h·ususi katibi ne digor? 

Milyoner, Sevdigi kad1n1 kay
bedince miinzevi bir hal ald1 
F akat son dakikalarina kadar sigasi entrikalar fevir
mekten ve silah i~i pe§inde_ ko~maktan geri durmadz 
Silah ve milhimmat krall Zaharo

fun hentiz tamamile billnmeyen husu-
si hayati bakkmda, birbirine zid btr~ok 

bikayeler ve menk1beler ya~ir. 
Zaharofun hussui ka.tibi M. Archil de 
Bear'da bu ~e kan¥ID~ ve patronunun 
men~ei dogumu ve ailesi hakkmda 
dikkate ~ayan bir makale yazrm~tir. 
Bu makalenin en mi.ihim taraflanm 
naklediyoruz: 

Zaharoffun ailesi, dogumu hakkm-
da birc;ok men.klbeler vardlr. 

Genc;llk hayati, birc;ok declikodular
dan ve tahminlerden ibarettir ve o ka
dar ~ok tezadlarla doludur ki, milyone. 
rin hayatlillil bu klsnn daima esrar 
ic;inde kalacaktir. 

Zaharoffun dogrulugunu teyid et
medigi bir rivayet, Anadoluda dogdu
gunu Ueri silrmektedir. Fakat Zaha
rnff, adeti vec;hile bunun dogru olup 
olmadlgrm tasrih etme~tir. 

Ayni rivayet, Zaharoffun istanbulda 
terciimanllk ve komisyonculuk ettigl
ni iddia eder. Fakat Zaharoff bu me
sele hakkmda da bis. s.ey soylemi~ de
gildir. 

Bir kere ben ild klz kardceyi ile bir
likte ingilterede Bedford'da dogup bti
yiidtigunil soyledigini kendi kulagunla 
is.ittim. Hakikat oldugundan s.liphe e 
dHmeyen bir ~ey varsa o da Yunanll 
bir anneden ve Rus bir babadan d(Jg
dugudur. Kenclisi ise son zamanlarda 
naturalize olmu~ bir Frans1zdJ.. 

DAil\tA ENTRiKA VE PARA 
KAZANI\L\K PE!?iNDE 

Zaharoff ne siyasi entrikalarma no 
de silall sanayii sahasmda faaliyetini 
biran olsun durdurmak ve istiraliat et
mek istememis.tir. 

«Senelik tatilim» ismini vcrdigi o 
istirahat gilnlerinde bile durmak din
lenmek bilemems.tir. Giindelik mesai 
saatini bir saniye eksiltmemis.tir. 

Her yaz tic; ay Es.el ~atosuna ~ekilirdi. 
Fakat s.atoda gene mesai saatleri ayni 
idi ve her giin milhim toplant1lar vu
ku bulurdu. 
~ato giizel bir dekor i<;inde Roye 

sehrinden 5 mil mesafedc idi. Buras1 
Zaharoffun yazllk ikametgah1 idi. Bil
yiik harbe kadar biitiln yazlan hep bu
rada geGirirdi. 

Roye s.ehrl Som vadisinde miiltefik
ler cephesinin Beli;ika istikametine 
dondiigli noktada· idi. 

ZAHAROFUN SATOSN ALMAN 
KARARGAHI 

Harbin bidayetinde mares.al Fos. ka
rargah1 umumiyesini burada kurdu.Fa
kat bir miiddet sonra Alman ilerleyi~i 
neticesinde ~to, Alman generall fon 
Klukun karargah1 oldu. Almanlar, ge
ri pilsklirtilltinca ~atoyu ve civardaki 
koyii bombardlman etmekte hie; tered
dtid etmediler. 

Zaharoff E~el ~atosunun tahrip edil
mesinden sonra Paristen 50 mil mesafe
dc Balainkur'da yeni bir ~ato satm al
dl. $imdi bu ~atonun bah~esinde gO. 
milliidtir. 

i?atoda Zaharoff oturdugu muddet~ 
~e tek btiytik ziyafet bile verile~tir. 
Davetlilerin adedi hie; bir zaman 4-5 
ki~iyi · ge~mezdi. 

Bazan bir aile, bazn tek bir ~i ge. 
lirdi. Fakat bu ziyaretin arkasmda da· 

Zaharofun Balincourtdaki rµit osunda yaptudlgi mezan 

ima bir gaye bulunurdu. Erge~ i~ go
rii~illiirdti. 

Zaharoff ~atonun civarmdan hi~ bh· 
zaman aynlmazdJ. Yegane eglencesi 

kroket (top ve c;emberle bir nevi oyun) 
oyunu idi. 

Bu oyunu gayet iyi oynardl. Oynar
ken i~lerini unuturdu. Zihninin me~
guli,.tten kurtuldugu yegane ari bu 
oyun srralarma i-aslard1. 

Oyun esnasmda bir harp patlasayd1 
ve Zaharoff haberi oyun esnasmda al
saydl eminim ki, hi~ heyecan goster
miyecek, oyunu bitirmeye gayret ede
cekti. 

Kroket oynamad1g1 zamanlar ara s1-
ra Somun ufak bir kolu olan Arn neh
rinde klirek i;ekerdi. 

ZAHAROFFUN YEGANE A~KI 

Madam la D~es de Mar~ena diye 
tanman ve nihayet madam Zaharoff 
olan kadml ilk defa olarak Es.el ~a to
sunda gordiim. 

o kadm bir ispanyol du~esi idi. ilk 
izdivac1 inkisarla neticelenmi~ti. Za
haroffla maceralan b~lad1g1 zaman 
kocas1 sagdJ ve daha uzun milddet de 
nadl, fakat 0 akdar hasta idi ki, dai
m'i surette tibbi nezaret altmda bnlun
duruluyordu. 

Hasta diikiin Zaharoffla ayni zaman· 
da E~el ~atosunun bir klsmmda otur
dugu ve fakat hie; bir zaman dl~a1da 
gortilmedigi yalmz baz1lannm pence
relerden aras1ra mi.ikedder vc miln
zevi bir ~eluenin dl~ariya sarkarak 
bak:tigm1 gormti~ olduklan soylenmi~
tir. 

Ben bu iddiamn dogru olup olma
dlF;lm hi~ bir zaman ogrenemedim. 

Maamafih bilinen bir hakikat var
sa o da dilki.in uzun mi.iddet Zaharoff
la; sevgilisinin birle~mesine canll bir 
maru te~kil ettigidir. 

Zaharofun 75 y~ma gel~ oldu
gu halde dilk oliir olmez 1924 senesin
de derhal d~~ ile evlenmesi sllah tile· 
canrun ~Jona sadakatine bir misal te~ 
kil eder. 

~ATAFA'.l'SIZ BiR EVLENME 
Evlenme merasimi Balinkurun ya

kmmda olan Oronvil kasabasmda bele 
diye reisinin nezdinde icra edildi. 

Bu tantanasiz izdiva~ merasimindc 
Zaharofun biiytik ~la gayesine er1~ti. 
Fakat bu saadeti felAket ta.kip etmekte 

gecikmedi. izdiva~tan iki sene sonra 
d~~ Olerek ihtiyar, mukedder koca
Sinl ve ilk izdivacmdan dogan iki gi.i
zel klzm1 okstiz terketti. 

Kendi c;ocuklan olmad.Ig1 halde Za
haroff bu iki klz1 da pek seviyordu, ve 
zengin kocalar temin etmelerine ) ar
drm etti. 

Karismm oli.imtinden sonra Zaha
roff kederli, munzevj, oturak: bir insan 
oldu. Eski faaliyeti, eski i~tiyakl dti
~e~Ie beraber sondti.. 

ZAHAROFFUN CO~IBRDLiGt 
Milyonerin pek ho~landlg1 dostlarm, 

dan biri de Vikers fabrikasmm direk
torlerinden biri idi. Milyoner bu direk
tOrii sade ona temin ettigi maddi kar
lardan degil fakat dostlugundan sevi
yordu. Direktor her sene ailesi ile bir
likte s.atoya gelir iic; dort hafta kallrdl. 

Bir scne direktor avdet ettikten son
ra klzlarmdan biri hastalandJ. Zaha
rof f bu hastallk hakkmda o kadar bii
ytik bir endi~eyc diiS,tu ki, beni 5 mil 
mesafede bir kasabada postahanede 
beklemeye ve haber gelir gelmez ge
tirmeye gonderdi. 

Postahanede saatlerce bekledim. 
Nihayet beklenilen telgraf geldi. K1z
cag1z olmti~tli. Deheyetli bir yagmur al
tmda ~atoya bisikletle yorgun argm 
bir vaziyette gi.ig llal varabildim. 

Bu halimle Zaharoffun huzuruna 
c;lktun. Ve telgraf1 uzattim. Nazarian· 
ru dikti. Ba~1 ilc c;ekilmemi i~aret et
ti. 

HARP ZAMAN! 
Harp zamam Zaharoff Pariste 

«Hoche'> caddesinde bir evde oturuyor· 
du. Buras1 milttefiklerin harp levazi
mah merkez biirosu haline geldi. 

En biiyiik ingiliz nazirlan burada 
misafir kahyorlard1. 

En milhim konferanslar, en miihim 
kararlar Zaharoffun huzurunda allm
yordu. 

Londraya bir konf er ans i~in giden 
Zaharoff Man~ denizini alellde bir ge
mi ile ge~miyor. Emrine bir muhrip 
tab.sis ediliyordu. 

Bu zaman esnasmda faaliyeti o ka
dar ~galdl ki, servetinin b~ dondii
ruci.i yekfullara balig oldugu ~phe
sizdh·. 

Fakat onun al8.kas1 yalmz garp 
cephesine m\inhas1r degildl. Denilebi
llr ki silah ticareti ile elde ettlgi ser
vetin biiyiik bir klsnnn1 Zaharoff va
taru olarak tan1d1g1 Yunanistan i~in 
sarfetmi~tir. 

• 
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Sancakta tazyik I' 
devam ediyor 

24 Kanunuevvel NOEL 
ve 

31 Kanunuevvel YILBA~I 

REVEYONLARI (Ba~ tarafl 1 inci sahifede) 

Bogazlar meselesindc mevcut anlal?
malar1 tek b~a feshedecek yer
de Milletler Cemiyeti ~er.;evesi dahi
linde bil' yol tutmu~tur. ~ekillere da
ha az htirmetk~r memleketler yti
ziinden fcvkaladc ihtila.;lar iginde 
~1rpman Avrupada yeni bir karga
~ahga sebep olmaktan ~ekinmis.tir. 

Bunun i<;:in diplomasimiz biiyiik 
bir sual k~r~1smda bulunmaktadir: 

Fransa, tatbik ettikleri metodlar ve 
izhar eyledikleri hisler dolay1sile hie; 
de hakk1 olnnyan milletlere kar~ 

ekseriya, esaslI noktalarda tavizatta 
bulunmu~tur. Hugi.in, bilakis, tali 
bir imtiyaz mahiyetini haiz olan bir 
rneselcde uzl~rnadan kac;acak m1yiz? 

Bu hususta bir karar vermezden 
evvel, her halde, meselenin muhte
lif ~ekillerini saglam bir kafa ile tet
kik etmek ve Ol<:mek laztmd1r.:. 

IIARiCiYE VEKiLiMiZ 
MONTE KARLODA 

Paris 20 (A.A.) - Tilrkiye Harici
ye vekili B. Tevfik RtiS,til Aras, Ce
nevreden Monte Carloya ge1m.b;.-tir. 
B. Tevfik Ri.i~tii Aras, Sancak mese
lesi hakkmda Frans1z devlet adam
lan ile muzakerelerde bulunmak iize
re Parise gelecektir. 

SURiYE GAZETELERiNiN 
PROPAGANDALARI 

Suriye gazcteleri Sancak halkl iize
rinde fena propagandala.r yapmak
ta devam ediyorlar. 17 birinci kft
nunda bu gazetelerin ne~rettikleri 

bir teblig, konseyin Ttirkiye aleyin
de kararlar verdigini bildirmektedir. 
Bu propagandalann hedefi Sancag1 
Suriyenin parc;s.s1 saynuyan Sancak 
halk.mm maneviyatim bozmakbr. Bii
ti.in bu tazyik ve propagandalara rag
men Sancak halkmm maneviyatm
da hi!( bir sarsmti olma~tir. 

AK~AM! 
Abone iicretleri 

SENELIK 
6 AYLIK 

AYLIK 
AYLIK 

Tflrktue. 

.1400 kW"UJ 2700 kunlf 
750 lt 1450 • 
400 •· 800 • 
150 • -

Posta ittihadma dahil olmayan 
ccDcbi memleketler: Seneliii 

3600, elh ayl1g1 1900. fie; 

ayli~1 1000 kuruftur. 

~drea tcbdiH ic;in yinni bet 
kuru,hi1t pul gondennek 1Az1md1r. 

$evval 7 - Ruzu Kas1m 44 
S. Jm .. k Gllne1 Oi\111 Jk.indl Aktarn Y1111 

E. 12,51 2,39 7.29 9,48 12,0() 1,39 
v.. 5,35 7,22 12,12 14,32 16,44 18,23 

ldarehane: Bab1&.li civan 

VEFAT 
Devlet ~ilras1 azabgmdan 

mOtekait BAHA TA VAT 
Uzun bir hastahktan sonra vefat e~ 
~. Edirnekap1 ~hidligme diin def· 
nedilmi~tir. Allah rahmet eylesin. 

SHIRLEY 

MO~tereken 

MAKSiM 
ve Tepeba$1 

GARDEN'i 
Lokanta dansinglerinde pek ne~eli 

olarak tes'id edilecektir. 
LOKS TAAMI! 

YENt EaLENOELER! 
Gt>ROLME~ NUMARALAR 

(;JCEK •MUHAREBF.Si , 

NOEL AGACI 
BUTUN BAYAHLARA HEDiYELER 

F evkalade kotiyonlar 
Sofralarm1z1 vaktinde tutunuz. 

$1K SINEMA ~ 
Bu senenin iki yeni filmi birden 

~IL61N OENCLiK 
San~m ytldtz 

J E A N H A R L 0 V ve 
WILLIAM POWELL 

tarafmdan 
Gen~lik ne~e miizik ve dans fiJmi 

AYRICA: 
BORiS KARLOF' un en giizel filmi 

KARA ODANIN 
ESRARI 

heyecan filmi • 

~-• Duhuliye 20 kuru~ --~ 

ROBERT TAYLOR 
LORETTA YOUNG 

Frans1zca sozlii 

Gizli izdiva~ 
filminde Goriineceklerdir -

Frans1z tiyatrosu 

operet k1stru 

:-i..k~m S. 20,30 da 

LEYLA ve MECNUN 

Taksimde Maksim 
tiyatrosunda 

Bu ak~am 21 de 
Adana felaketzedelerl 

menfaatine 
ZOZO DALMAS ve 

TOMAKOSLA 

HALI ME 
V aryete • Opera • 
Par~alan fiatlerde 

zam yoktur 
Telefon: 42633 

TEMPLE 
Kii~iik yddizm bugiine kadar ~evirdigi en giizel ve en eglenceli filmi 

KO<;DK PRENSES 
Aynca bOyOk blr sOrpriz! ..• 

, T 0 R K Sinemas1 Yalnaz dort gun h;in 

KARA GULLER 

Zaharofun ~ehri111izcleki miras~llan 
I i$TE BAHRIYELiLER 

JAMES CAGNEY PAT O'BRIEN 
( Frans1zca) ( Almanca) 

'- ., llaveten : E K L E R dunya haberferi --------m11r 
LILLIAN HARVEY WILLI FRiTSCH 
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Avcdar, kanun projesinde 
baz1 degi,iklik istif orlar 
~eyik ve yaban koyunu av1n1n butun m1ntakalarda 

Parti viliyet kongresi diin toplandis · 
lki se.nelik faaliyet raporu okundu 

part1 ba~kan1n1n nutku dinlendi 
yasak edilmemesini temenni ettiler 

Ian sayesinde avc1 turistlel' celbederek 
bunlardan mi.ihim surette istiiade et
mektedirler. 

BtiyUk millet meclisi enciimeninde 
tctkik edilmekte olan avc11lk ve av ka
nunu projesi hakklnda Ankara mu
habirimizin verdigi tasfilAt1 ge~ende 
ne~retmi~tik: 

Haber aldlgumza gore Istanbul av
c1lar ve abctlar birligi layihada bazi 
tadilat yap1lmas1 i~in te~bbti.slerde 
bulunmustur. Birlik umumi kAtibi B. 
Turhand~ aldlgumz malfunata gO
re bilhassa baz1 yasaklarm kaldlnlma-
s1 istenmektedir. 

Kanun lay1has1 memleketin her ta
rafmda geyik ve yaban koyunu avlarm1 
yasak ctmektedir. Avellar birligi bunu 
muvaf1k bulmamaktadir. Bazl nokta
larda mevsimli mevsi.msiz bu hayvan
larm avlanmas1 yilziinden geyik ve ya
ban koyunu nesilleri azalml~ll'. Fa
kat Artiivin ile Rize arasmdaki Lazis
tan dagla11nda, Zig:ma, Palandogen, 
Toros silsilelerinde ve bir ~ok mmtaka
larda bu hayvanlar pek mebzilldiir. 

Yaban koyunlan Konya Ereglisinde, 
Karaman, Ankara ile Eskisehir arasm-. 
daki Bi9er daglannda ~ok avlamru~
tlr. Bu havalide yaban koyunu avll1lll 
yasak edilmesi dogrudul'. Fakat mem
leketin her tarafmda avm yasak edil
mesi muvaf1k degildir. 

Birlik ay1 av1 hakkmda da ~u nok

Memleketirnizde de olduks;a buyiik 
ve k:Iymetli ay1Iar vardlr. Buhlann mu· 
zir hayvan telakki edilerek her zaman 
vurulmasma miisaade edilmesi az za
manda nesillerinin ti.ikenmesine sebe
biyet verebllir. Ayni zamanda; ayilar, 
yaban domuzlan gibi, ziraate fazla za
rar veren ve ~abuk \ireyen bir hayvan 
degillerdir.> 

Birlik kanun Iayihasmda her za
man vurulabilen hayvanlar faslmdan 
t;1karilmasm1 ve ayinm te~rinievvel 
ba.~mdan ~ubat sonuna kadar vurul
rnasma mi.isaade edilmesini rica edi-
yor. 

Bw1dan ba~ka birlik avctlarmdan ne 
gibi silfiltlarla ve vesaitle avlanmalan 
laz1m gelecegine dair bir takrm temen
nilerde bulunmakta, kapan, ag, kuyu, 
okse gibi aletlerin kullamlmasmm ya
sak edilmesini de li.izumlu gormekte
dir. 

tai nazar! ileri si.iri.iyor: 

Kanun propjesinde avc1 cemiyetleri
ne mensup olanlardan av rnhsatiye
leri i~in bir lira, mensup olnuyanlardan 
i.ig lira almacag1 tasrih edilmi~tir. Bir
lik bu fark1 ~yet her avcrmn avc1 ce
rn;yetlcrine girmelerini temin i~.n kon
mu~ bir ~art ise bu mikdan k8.fi 

¢Ay1 avmm zorlugu ve arzettigi hu- gormemekte ve cemiyetlerc mensup 
susiyet dolayISile avctlarca c;ok klymet olm1yanlardan en ~ag1 12-15 lira a
verilen nadir bir hayvandir . .Ay1 av1, lmmas1m !aydall bulmaktadlr. 
bir ~ok memleketlerde ve bilhassa Rus- Bundan b~ka avc1 cemiyetlerinin 
yada ananevi bir spor halini alrru9tir. te9kili hakkmda layihada serahat ol-
Rusya ve arazilerinde ayi bulunan blr mad.lgm1 ileri surerek bu cihetin de 
~ok memleketler tertip ettikleri ayi av- tasrih edilmesini temenni ediyorlar. 
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(Ba~ tarab. 1 incl sabifcde) 

Halkevleri son Lld sene iginde faa
liyetini arttirrm~tir. Eminonii Hal
kevine konferans ve kapall spor sa
lonu yapilmaSI igin 14,000 liraya bir 
arsa ahnrru~tir. 

Pek yakmda bu bi.iyilk kapah spor 
ve konferans salonu ~atma ba~
lanacaktir. Kadlkoy Halkevi binas1 
yap1lmak ilzere KadJ.koyilnde gilzel 
blr arsa almrm~tll'. 
~~de istanbul Belediyesi tarafm-' 

dan hediye edilen arsamn uezrine 
bir parti binasirun in~asma ba~lan
rm~tlr. 

Uskildarda da parti i!(in bir a.rsa 
hediye edi~tir. 

Bundan ba~ iki senc ic;nide kon
ser, kon!erans, temsli ve saire gibi 
muhtelif vesilelerle EminonU Hruke
vine «222,250> ~i gelmi~tir. 

Eminoni.i Halkevi iki sene i~inde 
f edcrasyona dahil olmlyan kHiplere 
22 ma~ yaptirmi~br. Beyoglu Hal
kevine iki sene iginde 99,452 k~i de
vam etmi~tir. 

Raporda digei· Halkcvlerinin de 
gordUkle1i faydah i~ler hirer hirer 
izah edilmektedir. 

Bundan sonra koyliiye yard1m 
fasll okunmu~tUl'. Menekl?e ~ifliginin 
Halkall koylil.si.ine verilmesi i~in 

yapllan te~ebbiis iyi netice vermi~
tir. Turan ~ifl!ginin de Firuz koy
lillerine verilmesi i<;in te~ebbi.isat de
vam clmektedir. 

Raporda spor ve genglik te~kilatI 
•UHlllUllllllJftl•llCllllllllllllllllllllllllllJlllllllllfllllllllllllllllttlUlllttlll.U 

s1YASl tcMAL 

Fransa ve kuc;uk itilaf 

hakkmda mufassal malt1mat vardlr. 
Buna nazaran Istanbul bolgcsindcki 
hfilen ka.yitll ve faal sporcu sayisi 
6825 dir. Kliiplerin sayiSl da 24 tur. 
Bu 6825 sporcu 24 kltibe taksi.m edi
lince her kliibe 280 faal sporcu d~
mektedir. 

Son ilti yl1 i~inde istanbulda 1043 ft 
yerli, 184 il ecncbilere ait olmak ~ 
iiz~re 1227 miisabaka yapllml~tir. 

Iyt g.lda alamlyan ~ocuklara s1cak 
yemek verilmesi faaliyeti giindcn 
giine artmaktadrr. Slcak yemek ve
rilen talebenin yektlnu 7,000 i bul
mu~tur. 

Aitilan talebe kamplannda bir~ok 
talebenin kilola11 art~hr. Bu kilo 
arti~ 2 ile 6 ru.·asmdadlr. 

Talebenin di?lerini muayene i9in 
buyiik bir faaliyet sarfedilmil?tir. 

A~ILACAK ~IBKTEPLER 

Bundan b~ka rapordu yen1dcn ag1-
lacak mektepler ~oyle sayilmaktadir: 

1 - Beylerbeyi sarayi yarundaki es
ki ihtiyat zabiti okul binasmda Bey
lerbeyi orta okulu. 

2 - Baltalimanmdaki yallya Emir
gan orta okulunun nakli suretile bu 
o~ulun Bogazm ihtiJ"1Cll11 kar~11Iya
b1lecek :.;;ekilde te~kilat1 geni~letile
cektir. 

3 - Be~ikta~ta bir orta okul a~1l
mnsma. 

4 - Taksimde yenlden blr orta o
kul a~1lmasma. 

5 - Eski Mercan idadisi binasmm 
tamirile Siileymaniye orta okulunun 
buraya nakli ve te~kilatmm geni~le
tilmesine. 

. 6 - Kii~iik Mustafapa~ada ve Ye
nikap1da yen.i.den bir orta okul, Emin

Belgradda Fransa ticaret nazin ile onilnde bir gilndiiz klz sanat okulu 
Yugoslavya bafVekili Dr. Stoyadinovi~ agilmasma ~altplma.ktadlr. 
arasinda yeni bir ticaret mukavelesi 
imzalandt. Bu milnasebetle iki taraf- YENi iN~AAT 
tan soylenen ntttuklarda tebariiz etti- Raporun i~t klmnnda da pek 

~I 0RDEK, HEMHORO~ HEM 

rildiUi ve(,;hile bu vesika aleldde bir ti- t;ok milhim maddeler vardlr. Yeni ya
cari akid olmayip belki mil.him siyasf. pilacak in~t arasmda fWllar da 

YENi MODA AYAKKABILAR maksadlarla yapilm~ bir mukaveledir. vardrr: 
Amerikada mo- Fransa Yugoslavyanzn Almanya ve i- Taksim meydamnda bir yer helbl. 

Resme iyice da denilince ilk taJ,ya ile ~ok yakmlQ.$masmda mil.- Bu helinm projeleri yap1I~. bit-
dikkat ediniz, bu akla gelen ~ey za- him bir amil olan ticari ve ildisadi mi~tir. 
bir horoz degil- rafet degildir. A- ihtiy~lartnz bir derece tatmin ederek ~ehrin muhtelil semtlerinde yap1-
dir. Bu bir hilkat mel'ikahlar is;in kendisine yakzn~tirmak istemi~tir. lacak ~p istasyonlanrun projeleri 
gatibesidir. in- moda demek tica- Fransa bir sene ~inde Yugoslavya- hazirlanm~Il'. Unkap::mmdaki istas-
gilterede bir ta- ret demektir. dan yii.z elli bin ton bu.gdayi yuksek yon ikmal olunm~. 
vuk~u makine ftatle alacaktir. Misira aid kontenjam Raporun konservatua.ii ve tiyatro 

Oe~enlerde bir t kt· .(;! ·malA l ile ~Ikardlgi bir geni$le ece ir. .,.i i Afrika piya- a.s1mlanna nazaran yakmda ~ehza-
moda me~herinde l all .,, ~ok civcivlerin sasmi Yugos avya m amui agik bu- deba~nda bu L?e tahsis edilen arsa-
kadife do~enmi~ z d akt B z t d · · · iginde bir gU.n un umc tr. or~ arm e iyesini ko- mn tistiinde konservatuann insasma 

, bu acayip horo- merdivenlerden ~k ' layla$tzracaktzr. Filvalci Fransanm ba~lanacaktlr. · 
ZUlUSU civcivi bir suare elbisesi ,

1 
gosterdigi bu milsaadeler Yugoslavya- Bundan sonra raporda su L?leri, 

, buluyor. iyice giyinmi~ bir mo- yi Almanyaya ihtiy~tan kurtarmiyor. s1hhat i~leri, hayir i~leri, talebe yurt-
muayene ediyor. delin inmekte oldugu gorilldii. Mazar- Mahaza Fransa iktisadi cihetten milt- Ian ve ziraat i~lerine dair bahisler 

lar elbise ilzerinde temerkiiz edecek tefiklerine hi<; fedakarlzkta bulunmi- vard1r. 
Hayret is;inde 

Y
erde ayakkal;nlar iizerinde temerki.iz yor ithamlartn oniine bir derece ger- 'Dapora •1az~ran rs· tnnbuld 

KARG A 

belediye reisi nutkunu okudu. Nutuk
ta deniliyor ki: 
. «!1ususi ve resmi suretlerle bir~ok 

~il:ayetlerimiz ve clileklerimiz vardlr. 
Sokaklann pisliginden, ~opiinden, kO
p<.> klerin iiredigindrn, agas;lann ba
klm.sizllgmdan, bazi ~ocuklarm gele
ne, gecen~ zarar veren yaramazhkla
rmdan, bir taknn csnafm sokaklnra. 
pervasizca pis ve yagl1 sular doktu
giinden. faydall ve giizel ~ylcrin 
tahribinden, elhastl umumi nizam ve 
intizarm bozan daha bir siirii ~)ler 
vardlr ki bize izt1rap ve tcessiir ver
dik~e yalmz al:lkadar dairelerden 
ve memurlardan ~ikayet eder; fakat 
bunlar1 yapanlan tahtie ve takbih 
ctmedigimiz gibi. bazan bu vo•suz
luklan men ile miikellef me~mrla
ra tecaviiz edenleri miisamaha ile 
kar~llanz. 

Halk kendi ~ine. kendi menfaati
ne de taalluk eden ahvalc bizzat 
a1&kadr olmadlk~a, bu gibi isler mil
li vazife ve terbiye ~ercevesi i~inc 
almrnad.lk<;a bu nevi ~Y.a vetleri11 so
nu gelmiyecek ve bu yG.zden dogan 
iztiraplanm1z dinm.iyecektir. 

Halka vc ~ehr(; bu yolda madd~ 

ve manevi zarar vcrcnlerin siddctle 
t::i.kbihi umumi bfr itiyad halini pJm
caya kadar btitiln Partililer bu mev
zu i.izcrinde hassas, k1skan~ vc ahl
gan davranmahdrr. Bunu temin et
mek te~kilatmuz i~in blr medeni
yet davas1 halindedir. 

~EHRiN' iMARI 

itiraf etmek l&zlmdlr ki sehir 
p!Rrurun tanzimi g~ kalrn1~tir

0 

iki 
scne evvel hayll masraf ihtiyarile 
alelacele bir plan yaptlm1~b. Maal
esef bunun hi~ bir degeri olmadlgi 
anla~lldl. 

1stanbul gibi bir gok biiytik me
deniyetlerh1 dogumuna ~ ve te 
kam.illiine sahne olarak bunlardan 
ka1ma biiyiik loymette Ab.ideJerl ku
c~mda ta~yan dart tarafa geli~
guzel yaytlan, tabiatin en zengin 
ve en glizel tezahiiratma sahne ve 
cograft ehemmiyeti ~ok biiyi.ik olan 
bir l?ehri fennin II\ ve sanatin olgun 
~ekillerinde tanzim etmek ~k yiik· 
sek liyakat ve tecri.ibelere ve bilhas
sa ~ok vicdant ~1~ak hasletine 
ihtiya~ gO.sterir. 

Bu endi$e ve ara~tuma teehhiiri.in 
b::t~llca. sebebidir. Sonra cHa> diyin
ce bir plan meydana getirilemez. 
Onun kendisine mahsus teferri.iatll 
ve ~ok ag1r bir hazirhk: devresi var
d1r. 0 da bitti. Artlk hum.mall bir 
faaliyetle plan iizerinde ~alll?Ilmak-
tadlr. · 

SU TESiSATI kallyor. <;tinkil ~ ..... . ... au a meyva-
etti. f""ilnkii modelin giydiUi ayakka- m'" oluryor clhg-a son derece ch · t · bunun diger ho- Y 1;>- "" • cmnuye veril· 
bllarm toka yerinde bir buket mavi Fransa Yugoslavyaya bu ticari mu- mektedir istan'b 1 - ~ 

I

·ozlar gibi bit . u un meyva aga~la- '"'I' :i.mizde 146,369 bina oldugu-
menek~e goze ~arp1yordu. Elblsenin him milsaadeleri yaparken Parise ge- rile dolu bir ~hi h i· t' · ibig-i oim.asma r r a me ge mlmesine halde ~ehirde 20,000 su abonesi var-
penbe rengi ile mavi mene~lcr pek len Romanya lzariciye nazzn ile akdet- ~all~1lacaktlr. d B · bet 

ragmen viicu- giizel gidiyordu. Herkes bu yeni usu1 tigi bir anl~ma ile Rornanya ordusunu AG Ir. u nis bize medeniyet rah-
du ayni bir or- ~ic;ek ta~maga bayildl. Fakat ~ rnalcinele~tinnek ve yeni ba$tan tee- A~LANMA t~t mctinin bu devirde bil' Olgsii olan 

dek vticududur. Suda Ordek gibl aSll garib tarafi bu degil! hiz etmek i¢n Oilyiilc mali miisaadeler- llehrin aii;a~lanmas1 J¥ne de son de- sudan ne kadar bilylik b1r kitlcnln 
y(izmektcdir. Tavuk~u iyice dikkat de oulun~tur. rece ehemmiyet verilmektedir. ~im- mahrum oJdugunu giisterir. Su tesi-

Modeli gorenler arasmda bir de d' kad ek'I sab ve sa· af bir ederek bu garibeyi biiyi.iti.iyor. Bir Romanyan~n., Sovyetlerle ittifak yap- iye ar l en ~am tohumlann- ir masr I e~ i~in 930 
hayret daha, horoz ibi.kli, ordek vii- c;igekc;i va~. Ayakkabtlarda ~i~ek maktan kati surette vazge~mesi ve dan 500,000 den fazla ~am elde cdil· kuru~ lazund.Ir. Bu vaziyet kar~1sm~ 
cuuu·.: bu acayip mahlftk t1pkl blr kullanmamn gic;ek istihlakini derhal bilakis Sovyetlere kar~ eskiden Le- mi~tir. Raporda deniliyor ki: da bir i;tok flkararun ell bogriinde 
karga gibi otmektedir. Fakat garip- arttrracagmi anlryan ~ic;ekc;i derhal histan ile mevcud ittifakmt tazeleme- cilimizde agag clikilmesine t;ok e- kallyor. Bunun "igin saat kiras1 ta-

arkadaslanru haberdar etmis ve bu h · tl h · t ligi burada kalnnyor. Bir giin anne- · · si Sovyetleri tantmaktan sonuna ka- enumye e ~a ~akta ve halk.Inu- mira masrafl her ::;ey i~inde olarak 

1 
modeli taarn.miim ettirmenin i~lerine b h t f 1937 

1

-A-leri bir tilkiye kurban gi~ o an dar imtina eden Yugoslavya ile 1JOliti- ~ .. u usus a aaliycti takdire rn.yik Nlllunusanisinin bhinci giiniln-
8 tane civcivi yavru ediniyor ve on- pek yartyacagun anlatmi~. ka sah~inda tamamile mutabak kal- gorulmektedir. Gegen 935 yllinda mer- den itibaren evlere ~yda 67 bu~uk ku· 
Ian biiyiiti.iyor, hemcinslerinin bu Bir iki giin sonra gazetelerde yeni masi iizerine Fransa Kii.gilk itiM.fm kez ve kazalarda 87,788 meyvalt ve ru~ su verecegiz. 
hareketinden ho~Ianmiyan diger ho- moda ~icekli ayakkabtlar i~in bir ~k btt iki azasim <;ekoslovakya ile birlik· 52,527 meyvas1z $~ fidaru ~- Vall ve Belediye reisi bundan son-
rozlar ona hiicum ediyorlar. Onlan ilanlar c1kmaga ba~la~. Ayakkab1- te Sovyetlerin muttefiki yapmak da· tlr. 936 yihnda da 73,236 meyvah ve ra Ataturk kopriisiinden, kanalizas-
kac;irbyor. cilar merakla bu ilanlarl kimlerin vasmdan feragat etm~ ve bu devletle- 41,738 meyvas1z fidan dikilmi~ ve bun- yon i~lerinden, istanbulun aga~lan-

Geceleri diger horozlar gibi otemi- verdigini ara~tirnu~Iar ve hayretle re mali ve ildisadi ve teknik yardzm.- dan ba~ka. da 935 yilmda 24,444 ve dmlmasmdan, Biiyiikdere fidanllgm-
yen bu acayip mahltlk ordek gibi ogrenmi~ler ki c;ic;cks;iler cemiyeti bu lard.a bitlunarak muda/aa kudretlerl- 936 yihnda 20,000 dut fidaru tevzi ve dna, Adalan gti.zelle~tirme faaliye-
yerde yatmaktadir. Oaribeler sade modayt taammiim ettirmek gayesini ni kuvvetlendirmegt politikaszna esas garsettirilmistir. tinden, Londra _ istanbul yolundan, 
insanlar arasmda degil, hayvanlar gi.itmektedir. tutmu$tur. ilimizin p~k me~hur olan baglan ve diger ~ehir il?lerh1den bahsetti. Ve 
arasmda da gorillmege ba::;ladl; aca- 'l'AKViM ciLVELERt Yugoslavya ile Romanya bu yardim· filoksera hastahgmdan ve harpler do· sozleri arasmda; Nikbin ve miisterih 
ba hayvanlar da dejenere mi oluyor- Yeni bir asnn bi.l' ~ar~amba bir pa· Zan. ~emin etmekle beraber Avrupa layisile baknnsizllktan harap bir ha- olmallyiz. istanbul kuruluyor ve di· 
lar?... politikasmdaki serbestilerini tamamile le gelm.Lt; iken te~ikat semeresile bir- Iediginiz gibi milkemmel bir suret-

zar veya bir cuma gi.inii ba~lamasma h f t kted. kar s d b CEV AP VERiN ! mu a aza e me - irler. Bunun i~n y ene en eri halkmuzda baglan- te kurulacaktir .. dedi. 

0
- imkan yoktur. M A t k t m cnile ek h glumla konu~yordwn. oglurn ya- . . n ones o son nu kunda Almanya y m evesi uy~ ve mil· O~tJNctJ VE DORDUNCC CELSELER 

man afacanlardandlr, yaramazllgmt, :;;ubat, mart, te¥inisani aylan haf- ile Romanya arasznda hi~ bir ihtiltif him miktarda bag yap11nn' oldugu 
her ~eyi ogrenmek, bilmek hevesinin tanm ayni gtiniinde b~arlar. bulunmadigmi ehemmiyetle kaydet. gibi 935 senesinde de 126,6 hektar Saat il!;te ii~iincii celse ac;1ldI. Bi.it-
hatm igin ho~ gortiyorum. Haziran ile agustos aylarmm ise ba.,- ~ti. Yugoslavya b~ekili de bir Ma- arazide yeniden bag tesi.s olunm~- ~e, dilek ve hesap eneiimenleri Aza-

f?urdan burdan konu~urken sordu: lama gi.inleri mukannen degildir. On- car mebusuna Macarlstan Ue anla~ma- tur.> 
81 se~di. Bu enciimenlerin ~allt-

- Ku~ tilyii nedir?. lar rasgele bir giinde girerler. ga taraftar oldugunu temin. etm4tir. Raborda baytar i~erl, evkat l~erl, masi i~ln celse bir saat tatil edfldL 
- Ku~larm stisiidiir... Yirmi sekiZ senede bir kerre takvimler Yugoslavyadaki MacaT ekaUiyetiM ya· ve esnaf i~lerine da1r esasll malfunat Saat be~te dordiinci1 celse aCJ.Idl. 
- Pekl ku~ ttiyii nas1l biter?. ayni olur. Meseli 1937 yilmm takvi- pilan hiisnil muame1" bunu isbat ettt.; varchr. Hesap ve bii~ encii?nenlerlnin ra· 
- Sakallm nas1l bitiyorsa... . m.in1saklarsamz1965 yllln.da lrullana.- gin.den Macarislandci igl fntlbalar per- iKtNCt CELSE porlan okundu. 
- Oyledir de neden bir binanm f1s. bllirsiniL d4 olmu$tul'• ~kin CIU'f&IDba liinil tekrar toplanmak ~~~~......o~-1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:_~~-cl----ce_:lsed.:.=.e:._~P=arti=:.'~b=a:~:ka:m:__:Ye:J_ttze~~re~m~uz~·· ~a~k~cr~e~1~e~n~ih~ay~e~t~ve~1·~"~~~· ~~_J 



Kitap ve devlet 
:Yeni Tlirkiyede okumak ve okutmak 

·lfJ, ilzerinde durulan meselelerden bi
ridir. Killtiir yayururun blr par~as1 

Dlan kitap dav8Sl, bu meselenin bir 
ciiz'il olarak devlet adamlannuz gibi 
yazictlanilllZl da dii~iindiiriiyor. Bu
nu memnuniytlc gol'ebiliriz. Ge~en 
giin, Peyami Safarun bu mevzuda Cum
huriyette yazdlgi makaleyi dikkatle 
okudum. Ana fikirleri ne kadar yertnde 
Sdi. 

Bugiln Tiirkiyede kitap basan, dort 
be~ kitapevi vardlr. Bunun da hemen 
hepsi istanbulda ve eski Bab1fili cad
tiesindedir. Sermayeleri mabdud, kii
tilphaneleri magaza bile denecek hal
de deglldir. Duragi ve kone.gt birer 
dilk.kandan ibaret bu milesseseler, 
mektep ldtab1 ~mda basbklar1 kitap
lardan pek az bir ~y kazanirlar. Her 
Maarif veklli degf~tik~e. bunlardan bir 
beyet Ankaraya gellr, 1928 harf inkl
labmdan b~ayarak geglrdikleri s1km
tllan yana yaklla arzeder ve ooylece 
devlet kap1sma dehalet ederler. 

Diger taraftan ayni basm milesse
seleri, bir roman veya bir eUid kitab1 
ne~rettller mi ilk f~ devlet milessesele
rine milracaat ederek bunlardan 150-
SOO tane satmaktir. Bu sat~ temin et
mek i~in uzu11 se!erler ihtiyar ederler; 
yahud mektuplar yazar, istidalar ve
rir, tan1dlklan zatlann deUUetlertne 
miiracaat ederler. Bugiin Bab1flli kl
tap~11Igtmn bu kadar olsun ayakta du
:ru~m ve kiitiiphanelerin kebap~1 veya 
i~embeci dilkkam olmadan kah~1 bu 
sayededir. 

Bu suretle tedarik ettikleri para Ile 
kitabm milellif hakkl ve basma masra
fnu klsmen ~Ikanrlar ve kl tap basmak 
kendilcri i~in miimkiin olur. Fakat bu
tarz, hem yazic1 ve hem okuyucu icin 
karh olmamaktadlr. Binbir giic;liik ic;in
de sahife, sahife yazd1gm1z bir kitap 
f t;ln yazma hakkl olarak alacagimz 
para 50-100 lira arasmdadlr. Hayatm1 
boyle bir yekllna baglayabilecek mu
harrlr, karmm bile doyuramaz kl, ld
tap ahp okusun, kendisinl yeti~tirsin 
ve adam alolh bir yazict olabllsin. 

Okuyucuya gelince o da, bu hesap· 
Jar neticeslnde, Uk agiz, toptan satll
d1g-I vakit para getirsin diye ki
tabm ilstilne !azlaca konan fiat do
layisile pahah kltap almaktadir. BOy
lece okumayanlann giinahml, okuyan
lar Odemektedir. Onun i~in ldtap, Tlir
ldyede zaruri ihtiy~lann en pahallla
nndan biridir. 

Bu manzara blze g0steriy0t';Si, husu
si basrm ve yaynn miiesseseleri bu ~te 
tam bir aciz l~inde bulunuyorlar. 
Memleketln kitap ihtiyac1m kar~Ila
yacak ne sermayeleri, ne de memleke
te kitap yayabilecek te~kilatlan vardlr. 
Okuyuculara Bcyoglundakl Hachette 
mtiesseseslnln ~beslnde oldugu gibl 
kitap arzedecek bir yerleri bile yoktur. 
Kitab1 kari, karda kl~ta veya giine~ 
altmda, sokakta durup camekAnlar 
oniinde kedl cigere bakar glbl seyret-

c::::::: 

mege mahkfundur. •• 
Tilrkiye cumhuriyetinin ve onun da

yand1g1 Cumhuriyet Halk partisinln 
esas prenslp1erinden blri, husust te~b
biislerin ba~aramadlgt i~leri devletin 
i.isttine almas1 ve yerine getirmesfdir. 
Partimizin bu prensibe dayanarak hal
lettigi muazzam davalar, bu yolun en 
ba~nc1 bir metod oldugunu yare, ag
yare isbat etmi~tir. Tiirkiye cumhurl
yeti, rejimi devle~i ve devle~llikte isa
betlldir. Biitc;emiz ic;in fedakarhk de
rccesl mllyonlara c;1kti~ halde ~eker ve 
tuz gibi zarud llltiya~lar1 ucuzlatan 
hilkumetimlz, bunlar gibi zaruri bir 
hayat ihtiyac1 halinc getirilmesi lhlm 
gelen kitap Uzerinde de esasll tedbirler 
almak odevindedir. 

Bunun boyle olmasmm sebebi, kitap 
i~ini bugiin elinde tu tan milesseselerin 
aczi<lir. Madem ki, onlar halka ozlii ve 
ucuz kltap veremiyorlar, o halde dev
let bunu yapmalldlr. Nitekim mektep 
kitaplar1 bir zamanlar hususi basim 
miiesseseleri tarafmdan ~lkanl1yordu. 
Maarif vekfiletl, bununla ugr31jtt, dur
du. Fakat iyi ve ucuz kitap ~1karmala
nna muvaffak olarnaymca bu ~i kendi 
iizerine aldl. Bugiin koy mekteplertnde 
be~ kuru~a okuma kltab1 satm alma
bilmektedir. 

Benim goril~ilmle bu f~n hal c;aresi 
~ylc olabilir: 

Birl dogrudan dogruya devlet bas1-
m1, dlgeri husust basm te~kilatma 

yardlm. 
Devlet basuru i~i, killtiir mevzula

rmdan biri olmak itibarile, Maarif ve
ka1etinin salahiyet ve vazif elerl dahl
lindedf r. Hangi kitaplann bas1lmasm1 
istiyorsa onlan gazetelerle iliin cder. 
Bunun i<;in milsabakalar yapar. Kaza
nanlann kitaplanm basar. Bu kitap
lar, ya terciimedlr, yahud etild kitap
lan veya mtistakil yaratma eserleri 
olur. Eski Yunan klasiklerinden bu
giiniin bilytik ve yeni miielli!lerine ka
dar bilttin diinya edebiyatlan tUrkc;e
de behemehal bulunmalld1r. Vekaletin 
verecegl muayyen mevzularda ettidler 
yaptlrmas1 da pek faydal1d1r. (Tiirk
lerde alle) ,yahud (XV ve XVI asirlar
da Anadoluda ticaret yollan) gibi mev
zuJar, miiddet verilerek miisabakaya 
kortur. Bunlardan b~ka bir ~alrimfz 
~1kar, tstikla.I harblnin herhangi blr 
sa:fhasma aid bir menklbeyi epope 
~cklinde yazar. Btitiln bu tiirli.i ya~ 
mcvzulan, kabulstiz kaltmyacak ~ldl
de blr program tanzim edilmelidir. 

Devlet, Maarlf vekfilelt ellle bu yol
dan yiirurken bil~esine koyacagi esas-
11 paradan bir klstmm hususi bas1m. 
yardlmlarma ay1rma11dir. Devletln ya
pacagi program dl~mda bas1lacak pek 
~ok kitaplar olur ki, bunlann bas1m1-
m boyle bir yardlm olmaks1zm tcmlne 
imkAn yoktur. Bizde hangi mevzuu ka
n~hnrsan1z bir kiic;\.ik kiiU.iphanenin 
hat~ miltevazi blr ko~inl te~kil ede
cek kndar biJe ldtap bulamazsm1z. Bu
tiin bu tererriiat11 neFiyat i~ini Maarif 

SEVEN LEH YOLU 
Edebi Roman BOrhan Cahid MORKA YA 

~----------------- Tcfrika No. 57 ___ ., 
Klsa bir si.ikiittan sonra ild ingillz 

biribirlerine b~tilar ve konu~ma
ga ba¥adllar. 

- Viyanay1 gormedik .. buraya. ka
dar gelmf~en .. 

- Zatcn TiroIJere de gitmek fsti
yorduk. 

- Viyanada kl~ mevsimi ~ok lyi 
g~tigfn.1 soylerler. 

Ve bu se!cr gen<; kadma donerek 
sordular: 

- Siz Viynnayi nasil bulursunuz? 
Kon~lan s0zlerden sonra onun 

Vlyanadan gorillecek bir ~hir diye 
bahsetmesl dogrudan dogruya iki ar
kad~1 oraya davet etmek manas1 ve
recektJ. Bunu hisseden gene kadin za
rll bir dudak bi.ikil~le cevap verdi: 

- Bana kalsa burasm1 terclh ede
rim. 

Bu cevap iki san b~1 hafif ~e egmeye 
mecbur etti. ingiliz terblyesl bi.itiin 
agrrhg-t Ile harekete gegmi~tl. Bahsi 
degi~tirdifer. 

Ve geng kaclm yarmki seyahatin ha
z1rhg1m gormek l~in onlan yalmz b1-
rakmaga mecbur oldugunu 80yllyerek 

ayaga kalkt1. Kendisini asansore ka
dar getirmelerine te~kkilr ederek el
lelinl sikh. 

Asanserc bakan ~ocuk diigmeye bas
tI. 
Gen~ kadln ytikselirken ik1 sari ka~ 

farun u~an bfr tayyareyl takip eder 
gibi dikkatle uzandlklanm gozdcn ka
~irmadl. 

••• 
Bir aydanberl y~adlg1 bu dag otell 

a.Iemi gene; kadlm c;ok deg~tirro1'tf. 
Hareketlerine ~eviklik gelmi~, vilcudil 
eldstikiyet peyda et~U. Yalon va· 
ldtJere kadar duydugu bu gerginllk 
ve ~eviklik ruhuna da tesir etmi~ti. Za
man za.man i!(lne ~oken s1kmtiyi artlk 
hissetrniyordu. 

Fakat biitiin bu vilcud ve ruh e1Ast1-
kiyetl tizelinde onu sevlndlren dah1t 
ba~ka bir hadise vard1. 

Son yildontimii ~nligi gecesl ~ 
bah~eslnde kon~an ahbaplann yirmi 
be~ y~1m atlarru~ kadlnlar haklonda 
verdikleri o zalimanc hiikmiin kendisi 
i~n olmadlguu bu seyahaUe anla.Dllf 
buJunuyordu. 

II<tisaCli ve mal1 liar a Saatli ... 
'~~~~ 

Y eni bir diinya krizi alametleri 

lktisat vekilimizin son nutku borsac;la ve mali 
mahafilde ~ok iyi intiba b1rakt1 

Ekonomide sebepleri iyi bllinmiyen 
ve (crise periodique) denllen buhran dev 

releri hadisesl vardlr. Yedl na. on se
nede tekerriir eder. Bazi iktlsadcilar bu
nu fazlai lstlhsale, bazilan noksan 
istihlAke diger baztlan da mllll para 
klymetinin istihsal rythme'ine uygun 
olarak tesbit edilmemeslne atfederler. 
Gene baz1 iktlsatc1Iar da buhramn se
bebini muayyen zarnanlal'da giin~te 
gorillen Iekelelin mahsulata yaptlgt 
tesirde gori.irler. 

Bu an1iller ister dogru ister yanlI~ 
olsun malfun bir ~ey varsa o da bu 
klizlerin hakikatcn vuku buldugu 
kcyfiyetidlr. Umumi harpten sonra bil· 
tiin memleketlerde bir refah devresini 
muteakip 1923 senesinde boyle bir 
krize ~ahid olduk. 1929 senesinde ay
ni hadise tekcrriir etti ve evvela Ameri
kada patlak verdi. 

$imdi galiba dilnya gene boyle blr 
krizin alamctleli kar~ismda bulunu

' yor. <;iinkii bilhassa Amerikada, u
murni lstihsal, normal zamanlardaki 
istihsal seviyesini a~m~ ve fiatler mii-

temadiyen tcreffU etmckte bulunmu~tur. 
O dercce ki Amerika birle~ik devletlerl, 
1929 senesindeki mali krach gibi bir 
hale meydan vermemek ii,;in borsa1ar
da baz1 tekayyildat icrasma ve bilhassa 
ecnebi sennayelerin endilstriyel kag1t
Iara yatmnak ilzcre Amcrikaya muha
ceretine rnani olncak tedblrler ittihaz1-

na karar verml~tir. " . 
YENi FRANSIZ tSTiKRAZI 

Bu hafta nrfmda Fransiz hilltfunetl 
hazine ic;in ag1r ~eralt tahtmda yent
den bir fstikraz akdine te~ebbtls etmf~· 
tir. 

Yi.izde ti<; bu<;uk faiz getirecek olan 
yeni esham lki kategeri olarak mevkil 
tedaville ~kanlacak. Bir klstm altin 
mevduatma mukabil ve altirun eski 
paritesi uzerlnden ilc sene mtiddetle, 
df~cr blr klsm1 da alb ay
llk ve bir senelik hazine bo
nolarnun idadesine mukabil do
kuz sene mi.iddetle thrai; edilecek ve he~ 
lid klsnu da, vadelerind ytizde kirk 
prim ile 00.enccektir. Fransa hazinesi, 
fstikl'aZI temin i~in, icrasma liizum gor
diigii bu !edakarhktan ba;;ka, kambiyo 
ve sermaye tedavi11Uniln bazi ~ra.l.t al
tmda serbcstisinl de ilan etmi~tir. 

Fiatlerln tcmevviicatmdan anladlg1-
" tmza: gore Paris borsas1 umumt vaziye-

ti endi~eli gibi gormcktedir. 

iSTANBUL BORSASTNDA VAZiYET 

istanbul esham ve tahvilat borsasm
da ge~en hafta zarfmdaki vazlyeti 
cdurgunluk~ ile tevsif edcbiliriz. Za
ten bfr milddctten beri i{iler hayll a
zalm1~b. Fakat bilhassa son haftalar 
zarfmdaki borsamn miitereddld vnzi~ 
yeti ge~en te~1inievvelde vadesl hultil 
eden Anadolu demiryolu tahvilah ku
ponlarmm heniiz tediye edilmemesine 

Yeni moda saatli bilezik 
II JI LI 11111111111 111 1111111111llrI1lllI111ll I 

bertaraf edebilecek bir itilafa vanlmak 
tizere kati selahiyctli milmesslller in
tihap ve tayini$ 

Bu ic;tlmaa ve ondan sonra htiku
metle yapllacak milzakerclerin verece
gi neticeyc piyasam1z sab1rs1zhkla intl
zar ediyor. 

Gerc;c kuponlan ademi tediyesi u
zerine Anadolu grupu kllg1tlan bir a
rahk 3 puvan kadar kaybetmi~lerse de 
muahhal'en bu kayiplerinden biI· klsnu
m geri alnu{ilard1r. Vazlyetl haz1raya 
gore cumartesi giinu ~u kapam~ fiat
leri: 

Esh am 23,70 Lira 
Tahvilat 40 60 > 
Milmessil 43,70 > 
Normal say1labilir. 
Yilzde yedi buguk faizli Ti.irk borcu 

kag1tlarmda her defasmdn cuzi fakat 
daimi bir tereffti hareketi me~huddur. 

Son Frans1z frangmm devali.lasyo
nu tizerine 25 tc~rinisani 936 tirihli ku

pon bedellerinden hamillerin yi.izde otu2 
nisbetinde zarar ctugi malumdur. Ha-

•u1nru11111••••••••11111111111u1111111111111111111111111111•111u11111111i111111111111u ha1nlolw1maktad1r. 

mile1in, gelecek kuponun dolar olarak 
tediyesini istedikleri lstihbar kihnm1~
tir. Hilkllmetle akdolunan mukavele 
ahkami bu talebin tervicine musaiddlr. vekaletinln iistilne almas1 da pratik 

degildir. Hususi bas1m miiesseseleline 
yapllacak kontrollu yard1mlar, bu on
ceden hesaba girmcmi~ kltaplarm c;1k
masm1 da temin etmi~ olur. 

Biltiln bunlarm yapllabilmesi lgin 
~u noktanm ciimlece anl~1lmas1 IA.
Zimdir: 

Bugiinkil resmi killtilr te~kilcitim1za 
baktl1rsa on yedi milyon nil!us ic;e-
1isinde yediden itibaren hemen her J-3~
ta bulunan vatand~larm miihim bir 
klsm1m mektebin d1~mda b1rakmakta
yiz. Bunlarm mektcpsizliklerlnl telafi 
edebilecek en mtiessir vas1ta kitapt1r. 
Okutmak ic;ln sarfettigimiz milyonlar
ca liraya kar~1. ayni vatanda~llk hak
klm t~1yan, faleat okutamad1klannuz 
i~n de bu yekt'.inun hie; olmaz.sa yirmi
de birlni sar!etmeliyiz. Bab1flli kitap
c;1smm her kitaptan ~ok sattlg1 cMev
It'id) u bu zi.imre okuyor. Onlara, as1r
lardanberl okuya okuya ezberledikleri 

Mahim oldugu ilzere bu kuponlarm 
taksidi hazine tarafmdan, son vadedeJ1 Bu cshamm son kapam~ fiatl~ri ~un-
hayll evvel vc 1928 tarihli mukavele- lardi~: 
namenin 3 iincii maddesi miicibince is- Birincl tertip 22,65 Lira 
vi~re frangmm altm muadili tize1in- ~~i~cl .tcrtip_ 21 ,30 > 
den tamamen ~irkete ve1ilmi~tir. Fa- U~unctl tcrtip 21,25 ~ 
kat vadenin lmhililnden bir ka~ giln Endilstliel kagit1a11m1z uzerinc mu-
evvel isvii;re hi.iklimetl altm esasmdan amele azalm1~tir. Bunla1· da ge1ile-
aynlarak frangm k1ymetini yi.izde otuz rnege tlogru bir temaytil gorillmektedir. 
nisbetinde tenzil ettigi igin ~imdi bu Milli bankalar1m1zi • saglamhklar1-
taksit yilzde 30 noksan degerinde bu- m muhafaza etmektedirler. Mcrkez 
lunmaktad1r. Cumhuriyet hilkumeti bankas1 iizcline 89,50 liraya muarncle 
pek hakl1 olarak cben taksidi mukave- oldu. ihracat fazlas1 olarak bu ay zar-
le ahkrum dairesinde tam verdim$, fmda Mcrkez bankasmm eline gecen 
~irket ise cald1gim ~ey bugiin yiizde o- kambiyo tak11ben on iki milyon lira-
tuz noksan edlyor> diyor. llktir. Vaziyetl iktisadiyemizin en gii-

Bu noksam hamillere kim tazmin e- zel miyar ve makesi budur. 
decek? i~te bu hukuki meseleyi htiktl- -
metle halletmek uzere Anadolu demir- iKTiSAD VEKiLiMiZiN NUTKU 

yolu ~irketi bir milrahhas heyetinin iktisad vekilimiz Celal Bayar tasar-
nasp ve tayini ii;in esham sahlplerini ruf hartas1 miinascbetile l'adyo ile ver
bu ayin 27 nci giinii Ankarada fevkal- dig! son nutkunda: .. Bu ~erait dahi-
adc i~timaa davet etmi~tir. Resmi ga- linde milli param1zm klymetini di.i~r-
zetede gordi.igiimilz rilzname aynen mek ltizumsuzdur. Bu, tasarruf sabibi· 

toyle kitaplar yerine Cumhuiiyet re- sudur: nin cebindcn ve tasarrufundan o nuk-
jimlnin a~a meselelerini anl~tan, ~nun · · cisvigre !rangmm devaliiasyonu tar ~makhr, tasanuf hareketini ze-
l'uhunu s~yl.~yen e~erle:i ver~p da~it- iize1ine provizlyonlarda hfldis olan va- hirlcmektir.» demi!ltir. Bu sozler bor-
mak en buyuk vazifemiz degil midir? · ziyet ile bu misillu a ti yen vukuu mel- sa ve mali mahafil iizerinde gayet iyl 

Hasan All YUCEL huz vazlyet1erde htikiimetle llltilatatl blr intiba b1rakm1~tlr. 

Ac1s1 bir karng1 darbesi gibi hala. 
kulaklanndan gitmeyen 0 sozleri bu
giine kadar ~hid oldugu, muhatap ol
dugu hadiseler biitiln ~iddetile redde
diyordu. Ntizim Cemal beyin, cinsi ~e
ki~ kabiliyetini kaybetmi~ kadmlarm 
erkek igin tahammill edi~mez birer 
agtrllk oldugu hakkmdaki hilkmiinii 
k~ giindilr etrafmda dol~an altm 
ba~lI gen~ erkekler ne zarif hareketler
le tekzip ediyorlard1. 
H~a giden kadlna kar{il terblyell 

bir erkegin hislerini arzularuu anlat
mas1 i~in bu kadar1 kAfi dcgll miydi?. 
Girdigi salonda erkek ~anm adlm

lanmn istikametine ~eldp gotiirebilen 
blr kadln cinst cazibeSinl kaybetmi~ 
sayilabilir miydi?. 

Biraz evvel iki gen~ erkege blrden
blre yeni bir seyahat arzusu veren ken
disi degil miydi?. 

Ve lki gen~ erkek bu 1ikri ortaya at
makla kendislne kar~ duyduklari zAaf1 
itiraf etmi~ olmuyorlar Illlydl?. 

Ve muhakkak kl, dudaklanndan dO
killecek blr kellme onlara bu Viyana 
seyahatlnl yapt1rtabllecekti. 

BOyle bf r seyahat, Viyannda belki de 
Tirollerde ve yahud Semmering'de ge
~ecek birk~ gi1n hf~ de fena bir eglen
ce olnuyacaktl. 

Fakat buna ne lilzum vardl. Kadmm 
erkegi maglOp etmesi ona sevimli ol
dugunu hislert ve hareketlerlle ttiraf 

ettirmesinden ibaretti. 
Bunu takip edecek hadiseler kadmm 

maglUbiyeti demek degil miydi?. 
Takip heyecamnm bittigi yerde a~

kin bayag1 saralan ba{ilard1. Ve bu sa
ra nobetleri f <;inde yuvarlan1p giden 
gururu kadma eski sevimlilik zevktni 
de kaybettirebilirdi. 
~rkek duygulari kalbinde daima ka-

pah kalan ve kapah kald1gi i!;in gozleri 
hAla bir gen!,; klz salfeti Ile bakan Ncr
min hamm i~in bu zevkten mahrum 
olmak bir fe1dketti. Sevimli kalmak 
ve sevilmek zevki o kadar bal? dondil
riici.i bir saadetti kl, maddi miinasc
betlerle bunu adile~tinnek biiyilk bir 
hata olacaktI. 

Gen~ kadln bugiin kazandlg1 kupa
YI valizine yerle{itirirken blr ~ocuk se
vincl hissetu. Bu ne bi.iyi.ik muvaffa
klyetti. 

Oda hizme~isinin yardlm1 ile yarim 
saat i~inde iki biiyilk ~antayi haz1rla
dl. ~imdi birk~ par~a tuvalet e~yas1 ile 
yann giyecegi sokak klyafeti kalm1~t1. 
Ak~am yeme.gine inmedi. 
Odasmda hafif bir kahvalh yaparak 

erkence yattl. 

Montreux'den on birde ge~ccek h'e
ne ye~ek i~in hole indigi zaman ild 
ihtiyar dostunu orada buldu. 

Gideceginl haber ald1klan i~in o sa-

bahki gezintiden vaz ge~erek onu istas 
yona kadar ge~irmeye 'karar vermi~ler
di. 

Bu dag ba~1 otelinde pek iyi ge~en 
gtinlerin hat1rasm1 payla~an ahbaplar 
bu ayrill~lardan cldden muteessir olu
yorlard1. 

iki ya~h knn koca ah~tik.lan gen~ 
kadmm bu ani avdetinden o kadar 
tiziilmii~erdi kl, onlar da hemen 
donmek ka~.nm verdiler. 

~arka ve garbe dogru biribhinden 
aynlacak dostlar herhangi bir tesadu
iiln verecegi bahtiyarllga giivenerck 
biribirleline adreslerini verdiler 

istasyonda tatilini bitiren bir ~ocuk 
gccirlr gibi seiametlediler. 

Ve dag treni dumanh, puslu bir ha
vada, arasira tcpcden Leman goliine 
kaymak korkusu vererek done done 
a~agiya inmcge b~ladt. 

• • •• 
- Bonjur madam! 
Viyana trcninl beklemck i~in isW

yon nhtumna ~1kan gen!t kadln e~ya· 
larile me~gul olurken yam b~nda 

duydugu bu scse ba~mt ~evirdi ve hay
retle hayktrd1: 

-0,siz! 
- Ev et, madam. Size guzel se3 a-

ha tler dilemek 1~L"1 buraya kadar gel
mege mecbur oldum. 

(Arkn 1 var) 
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Her giin bir hatzra 

"Me1hur Titanik vapuru ile beraber 
bat1p-boiulmaktan nas1I kurtuldum? ,, 
Sultan Re§at ~ok ti§man olan "kad1n 
ef en di,, yi nas1l deli gibi k1skan1rd1? 

Profesor Besim ()mer Akalm 

clinin dag1tmas1Ill d~ilndi.ik. Bir gi.in 
sultan Re~ada fikrimi ~tun: 

- Peki.. decli .. bu i~ n e zaman ola-
cak? .. 

Derhal ceva.p verdim: 
-Yann ... 
Biraz d~dii, sultan Re~ad kadm

lan, hele b~ kans1 cKadm efend.byi 
<;tlgm gibi k:lskamrdl. cKadm efendb 
de Iaskanacak bir~ey olsa .. bir ~aman~ 
dtra kadar ~i~andl. Yfuiimiiyor, ade
ta yuvarlamyordu.. !Akin buna rag
men sultan Re~ad onu <;ok klskanrrd1. 
Hemen sordu: 

- Merasimde erkek olarak kimler 
bulunacak? ..• 

Saymaga b~ladun: 
- Evveli ben .. esasen Kadm efendi-

yi de teda vi ediyorum .• 
- P~ki.. soma ... 
Sonra gene sayd1m: 
- B~ka erkek var rm?. Gen<; erkek 

buJunacak m1 merasimde?. 
S1kl s1kl sordu. Benden: 

- Hayn· .. cevabm1 almca: 
- 0 halde dedi, yann merasimde 

Kadln efendi hazll' bulunacktlr. 

Sahife 1 

VENEDiKLi BAFFA 
11Saflye Sultan 

Vaz an: Ahmed Refik t I 

Egri sahras1nda 
donmek 

. 0 giindne itibare:n. l <;1galazade ile 
Ibrahim p~anm aralai1 bozuldu. Ve 
Sinan pa~anm yapt1gi hie; bir i~e ka
n~madl. 

Art1k Qlgalezade icraata ba;;ladl. 
Hoca Sadeddin efendi bu i~e nas1l 
cesaret etti? ibrahlm pa~ kimln da
mad1 idi? U<;ilncu Mehroedin dcvlet 
idaresile ne a18.kas1 vard1? Bi.itun Os
manh imparatorlugunu Venedikli 
Baffa ile Raziya kadm idare ediyor
du. Eski saraym yeni nazm da Can
feda hatundu. 
· Var luyas et vlis'ati deryayt rahmet 

nJyd iigiin 

<;1galazadenin ilk l~i, Kmm ham 
Gazi Girayi azlettirmek oldu. Scbe
bi de, sefere kendi gelmeyip kardc~i 
Fetih Girayt gondermesi idi. Fetih 
Girayi ~agrrdi. Kendisinc Kmm han
hg1111 teklif etti: 

Fetih Giray kabul etmck istemcdi: 
- Padi~ah hizmtcindc vakia bcn 

bulundum. Fakat manen hizmet e
den o dur. 0 benim u1u kardesim ve 
agamdlr, dedi. · 

Nihayet o kadar israr ctti ki, huk
tan vc hakikattan ayrllmak istemi
yen Fetih Giraya hanhg1 zorla kabul 
ettirdi. Ve zavalhnm yoktan yere kn
runa girdi. 

MuharebenL'1 ertcsi 
yoklama etmek istedi: 

gtinii askeri 

- Askerin 
dedi. 

yoklamas1 lllz1mdir, 

T ef rika No : 57 
___ ., 

ya ba.!}lad1lar. Kosler i;ahruyor, davul 
vc zurna sesleri Egri ovalanm ~mla
tiyordu. Derhal divan kuruldu. Bii
tiln vezirler :Venedikli Baffamn og
lunun h uzunma ~1kttlar. Etekle1·ini 
oeperek gazasnu tebrik ettiler. 0 
g~n, t1rnakgt Hasan aga da Yeni~eri 
agas1 oldu. 

. Egri sahrasmda biruz dinlenildi. 
Istanbula donmek haz1rllklan basla
d1. Di.i~mandan alman doksan yedi 
top Salnak kalesinc gonderildi. Ka
sumn en soguk bir giiniinde Egri ka
lesine gelindi. istanbula hoca Saded
din efendinin uslt1bile en parlak bir 
fctihname yazildl. 

istanbuld1 ~ehir donanmas1 oyle 
parlak oldu ki ... 

Nihayet, Varadin yoUle Belgrada 
geldiler. <;igaioglu kabma sigam1_yor
du. Orada da icraatim gostermek is
tedi. Rab~ eya.letinden gelen Zoh
rall pa~a ile mi.itcfcrrikalardan Caht
yi arkalanna koca kan esvaplan giy
direrck Belgrad sokaklanndan rczil 
etti. 

iki giin de orada gcx,;h ildi. U~iincil 
Mehmed, <;1g-aloglunu veziriazam 
yaptgma bin kere pi~man oldu. He
le asker ... 

Belgraddan ka1klld1. Edirneye yak
ln~1ldl. Arb.k H::umanhya gelinmi~U. 

Vcnedikli Baffa her~2yi habcr al1-
yordu. Drunad1 nastl azledilebilirdi? 
Bunda hcc3. Sadeddin cfendin'n par
mag1 olduguna hi~ !?ilphe )Oktu. A
nas1, oglunun ne tabiattc oldugunu 
bilmez miydi? Ktlll dilsiz Silleyman 
agay1 Lilleburgaz tarikilc Edimeye 
ko~tqrdu. Eline bir de mektup ver
mi~ti? Mektupta, oglunun hem cklif
fara kar~» gazasrm kutluluyor, hem 
de nc yapmas1 Iaz1m gelecegini an
Jn t1yordu. 

Dilsiz Siilcynun aga Harmanhda 
n.rab::i:ya yakl~I. Dili yok kl stiyle
sm. U~ilncii Mehmede i~aretle an
ls.tti. tlc;i.incii Mehmcd dllsizin dilin
den ~ok iyi anlad1g1 ic;in, yaptig1 su
gun farkma varch. Ketenci Omer a
~ay1 ~ag1rdi. :Yeza.ret mi.ilui.i.nii. C1-
ga~oglu ~inan p~dan aldmp y1ne 
eni~tcsi Ibrahim pa.µya verdirdi. Si
nan pa~ayt Geliboludan n~mp Akse
hil"c stirdilrdiL Ve kendisine hig bir 
i~ verilmemes.ini emretti. 

Venedikli Baffamn damad1 i~in za
t~1: bu neticeyc miinccr olacagnu 
biliyordu. Ka.ym biradcrinin huzu
runa <;1kt1. Elini optil. Gilya hi(.( bir
~cy olmaml!? gibi zcvk vc ne~e ile ota
gma gcldi. 

Emirler yazllmaya bn.!?ladi. Hoca 
S::i.dcddinin sozii tiz~rine fitne kopa
cngnu uc;ncii Mchmede soyleyen im
r:1 l10r Ahmed agn idi. Onu derhal 
azlctti. Sinan pa1;>anm nc kadar ta
rafdan varsa, hepsini si!di supurdli. 

Sokollunun oglu Hasan p~a Bel
gradda serdar birakillm~tI. <;iinku 
harp daha bitmemi~ti. Ona doku
n ulmad1. 

. Sll'~ ~oc~ S~deddin efendiye gel
d!. Butun f1tne onun ba~mdan kopu
yordu. Onu da po.di!?ah hocallgmdan 
g1kardl. Ve bundan boylc ne ulcma 
silsilesine, ne de hi~ bir i~~ kan~ma
mas1 ic;in ii<;ilncii Mehmedden emir 
ald1. Hoca 83.dcddin neye ugrad1gm1 
bilemedi. 

U~ilnci.i Mehmcd kand111ld1iTm1 ivl• 
• b • 

ce anladl. Ibrahim pa!?anm her dedi-
gini yaptI. 
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6iine~le 6alatas ray yeni,emediler 
Sahaya kol kola ~1kan iki taraf futbolciileri 
giizel ve gayretli bir oyunla hirer gol yapt1lar 

Her ~eyden evvel hemen kayd ve lld 
tarafa te~ekkiir edelim ki, Giine.ti ve 
Galatasaray takunlan arasmdaki diin
kii miihim ~ arizi asa.bJyetten mil
tcvellid bazi sertlikler istisna edllir-

. sc, ~tan evvelki yazuruzda temennl 
ettigimiz gibi samiml, temiz ve giizel 
oldu. 

Takslm stadmm iki tribilnilnil agrz 

agiza dolduran seyircilerin al~lan 

arasmda Giin~ ve Galatasaray fut
bolculan kol kola sahaya. c;.lktJ.lar ve 
bu hareketlerlle bize, mac;.m ge~en se
neki dii~anca hava i~inde oynannu
yacaglDl miijdelediler. Sporun d~
manllga degtl, sportmenli~e, dostlu-

Lfttfi ~e iken Avnl RasihiJ ayajmdan topu yakalarken 

Be1ikta1 Vefay1 4· 1 yendi. Beykozla 
Eyiip hirer sayile berabere kald1lar 
Ge~enlerde bu siltunlarda, spor ~

lerile uzun zamanlar me~gul olmu~ 
bir zatle yaptig1m1z bir millakat ~1k
nu~ti. Millakat sahibi Milli kiimenin 
dordii arasma Be~ikta.pn degil, Vefa· 
nm girmesi ihtimalini kuvvetle mi.i
dafaa ediyordu. Evvelki giinkii yazi
nuzda biz ayni fikirde olmad1g1m1z1 
yazm1i.;bk. Dtinkii B~ikt~ - Vefa 
ma~1, millakab verenin degil - bilyiik 
bir merak uyandird1g1 ve her taraf tan 
somldugu i~in ismini yazahm: AU 
Naci Karacan - bizim hakll oldugu
muzu meydana ~1kardI. Be~ikta~ 'ii.s
tun bir oyunla tehlikeli snyllan raki
bini 4 - 1 yenerek Milli kfune d19mda 
kalmak niyetinde olmad1gm1 gosterdi. 

Be9ikta9: Mehmed AU - Hiisni.i, Fa
ruk - Hilseyin, Hakk1, Fuat - Hayati, 
Sulhi, Nazim, ~eref, E~ref. 

Vefa: Muvahhit - Vallit, Salm • 
Mustafa, Abdli~. Latif - Gazi, Hilseyin1 

Muhte~em, Namlk, Hasan. 
Oyunun ilk devresi iki taraf m gol 

~1karmak gayreti arasmda kar~Illkll 

akmlarla k1rkmc1 dakikaya kadar sa
yis1z olarak devam etti. Klrkmc1 da
klkada Sulhi bir kan~1kllk arasmda 
bir gol yaparak B~ik~m devreyl ga
lip bitirmeslnl temin etti. 

ikinci devre b~mda Vefa gok gay
retli idi. Bu gayretin neticesl 23 ilncii 
dakikada Hiiseyinin Vefayi 1 -1 be
rabere vaziyete getirmesi oldu. iki ta
rafm stla c;all:;imas1 arasmda b~ da
kika sonra ~ere! giizel bir ~iitle blr 
gol daha yapt.I. Art1k B~lkt~ tama
mile hakim olmaga b~lad1. ~erefin 

ikinci bir sayismdan solll'a E~refin de 
bir gol yapmas1 Be~ikt~m ma~1 4-1 
galip bitirmesine imkAn verdi. 

BEl.'KOZ - El.'UP l\IAQI 
Bcykozla Eyilp arasmda oynanan 

mag hemen hemen miitavazindl. 
Eyiip, blrinci devrede Adnamn yapti
g1 golle oyunun bitmeslne sekiz daki
ka kalaya kadar galipti. Bahadir bir 
gol ~kararak Beykozla beraberligi 
temln etti. ----·----

Izmir muhteliti Cekl Karlin 
ile berabere kald1 

izmir 20 (Husust muhnbirimiz
den) - izmir muhteliti lie <;eki Kar
lin taklmlan bugtin kar~1lru;;tllar. Bi
rinci devrede ruzgar1 arkaya alan iz. 
mir muhteliU c;ok giizel bir oyun g0s
ter~tir. ikinci devredc ise ruzgD.ra 
kar~1 oynadlgmdan muvaffakiyet gQs.. 
terem~tir. Oyun ikl ikiye beraber
likle bi~tir. 

l>un temiz ve "zel bir oyun ~tkaran Giin~ ve Galatasara7 futbolciileri 

ga ve karde~ige vesile oldugunu gor
mek bizim i~in bilyilk bir kazan~tll'. 
Sporda pek tabii olan gallbiyet ve 
maghlbiyetleri hi~ bir zaman milna· 
f eret ~ekline getirmemek 19.zundlr. 

Bunun aksine hareket cdenleri an
cak sportmenlikle, dilrilst rekabeti te
ll! edem~ kimseler olarak gormell 
ve bu gibileri kendi muhitinl, kendi ar· 
kada~anmn islah ctmesine birakma
llyiz. 

l\IA~A BA~LANIRKEN 

iki taraf, bu dostluk havas1 i~inde, 
bayra.klar ve bukt.ler teati ettikten 
sonra Ahmed Ademin idaresi altmda 
ma~a ba~Iamak iizere ~ ~ekillerde 
sahaya dizildiler: 

Gilne~: Sefa • Faruk, R~ad - Dani~ 
Rlza, ismail - Melih, Sclahadd.in, Ra
sih, tbrahim, Rebii. 

Galatasaray: Avni, - Re~ad, Liitfi -
~fak, Salim, Suavi - Necdet, Billent, 
Gilndilz, Hru;;im, Daniyal. 

Magtan cvvelki yazun1zda soyledi
gimiz gibi, Gilne~ takmunda bir de
g~iklik olmamasma mukabil, Gala
tasaray tak1m1 f}imdiye kadar yap1lan 
E}eklllerden bamba~ka bir ~ekilde ~1k
~tJ.. Bu degi~klikde de giizel bir 
isabet vardI. <;G.nkii Galatasaray mu
avin hattini bu ~ekilde takviye etme
~ olsaych, Gilne~ daha esaslJ. da
ha kuvvetll hiicum.., hatti oniinden 
magh1p gekilmesi pek muhtemildi. 

1Ki TARAFIN GOLLER! 

Ilk golii on sekizinci dakikada Gii
ne~ten Rasih, Rebiinin verdigt bir pas 
esnasmda A vninin topu yakalamasi
na meydan vermeden ve kar~isma ~1-
kan mildafii de atlatarak biiy\ik bir 
sogukkanhhkla ko~eden yapti. Bu 
~ok gtizel gole Galata.sarayWar otuz 
dordiincli dakikada Ha~im vas1taslle 
mukabele ettiler. An1 blr hilcumda, 
yanmda ko~an miidafilerin arasmdan 
giizel bir ~ilt geken Ha¢m Galatasa
raya beraberligi temin etti. 1 - o ga
lip vaziyette iken Giine~ aleyhine ve-

Golculer 
3 Ali Riza (Fenerbahge) 
3 Muzaffer (Silleymaniye) 
2 iskendcr (Silleymaniye) 
2 Haydar (Topkap1) 
2 {;eref (BeE}ikta{') 
2 Esat (Fenerbal1~e) 

2 isrnail (ist. Spor) 
2 Nevzat (ist. S,por) 
1 Niyazi (Fenerbah!;(e) 
1 Rasih (Giln~) 
1 HaJ?im (Galatasaray) 
1 Tahsin (Topkap1 ) 
1 Salahaddin (Topkap1} 
1 ~ef (Be~t.3{1) 
1 Sulhi (B~ik~) 
1 Hiiseyin (Vefa) 
1 Bahad1r (Beykoz) 
1 Ad.nan (Eyiip) 
1 Naef (Fenerbahge) 
1 Bahri (ist. Spor) 
1 Da~ (Silleymaniye) 

Ba~ golcu 
11 Haydar (Topkap1) 

Puvan vaziyeti . 

Mac Pu an 
Giin~ 7 19 
Fenerbahge 6 18 
B~ik~ 7 18 
Vefa 8 16 
Eyilp 8 16 
Galatnsaray 6 15 
Beykoz 8 15 
Topkap1 8 15 
ist. Spor 7 l2 
Silleymaniyc 8 12 
:Anadolu 7 u 
HilAl 8 II '1 

rinlen penaltiyi Re~ ~ektl, Giln~ 
kalecisi Seta topu yakal1yarak gole 
mani oldu. 

NASIL OYNADIG 

Galatasaray, Giin~ten daha ener· 
jik oynadl. Salim, ~fak, Giindiiz ve 
Ha.?im en iyi oynayanlardandl. Nec
det ve Danyal miitemadl !avfiller yapt1-
lar. Giln~ten Seta, Faruk, R~d, Da· 
ni~, Rasih giizel oynadJ.lar. ibrahim, 
Riza ve ismail ~ok asabi idiler. Hake
mln Giin~ aleyhlne yanh~ kararlan· 
na ragmen, Gtin~lilerin maglup ol· 
mamas1 kendileii i¢n biiyillt bir mu
vaffakJyettir •• 

Galatasaray kaleslne Rasihle Re1tiinin bir hiicumu 

FenerbahGe Hilali lstanbulspor Anado· 
luyu Siileymaniye Topkap1y1 yendiler 
Fenerbah~e stadmda oynanan ma~· 

larda gerek ilk devrede istanbulspor 
Anadoluya, gerek b~tiin oyunda Fe
nerbah~e Hila.le kar~ (;Ok hftkim bir 
oyun g0sterdiler. 

istanbulspor ve Anadolu taklmlari 
sahaya tam kadrolarlle ~1ktllar. ilk 
devrede Anadolu mildafaasllll ~a~1r· 

tacak kadar gilzel hilcumlar yapan 
istanbulsporlular, iklsi Nevzad, ikisi 
ismail, biri de Bahri tarafmdan olmak 
ilzere be~ gol ~1karchlar. ilk devrenin 
bukadar biiyi.ik farkla bitmesine rag
men, ikinci devre daha fazla Anadolu 
lchine cereyan ettl denebilir. Fakat 
Anadolulular biltful gnyretlerine rag
men gol ~1karmaga muvaffak olama
d1lar. Anadolu muhacimleri bir hayli 
talisizdiler. Bununla: beraber, istan -
bulsporlular da bazi !1rsatlardan isti
!ade edemediler ve oyun 5-0 istan
bulspor lehine bitti. 
Fenerbah~ - Hil~l ma~1m eskJ fut

bolculardan Biirhan idare etU. Fener
bah~eliler Hilalin bir akuum kestik
ten sonra hemen hAkimiyetl ele aldl
lar ve oyunun sonuna kadar muhafa
za ettiler. Fenerin ilk goliinii Naci 
yapt1. Bundan sonra Hilfil kalesi mii
temadiyen stla~ti. Onuncu dakikada 
Esadm, yirminci ve yirmi dordilncii 
dakikalarda All Rlzanm yaptigi gol-

lerle devre 4 .. O Fenerbah~e lehine 
bitti. ikincl devrede s1rasile Niyazi, 
Esad vc Ali Rlzanm golleri neUce.sin
de Hilalin 7-0 rnaglubiyetile bitti. 

SULEY:\IANiYE • TOPKAPI l\IA~I 
S1la ve heyecanll ge~en bu mai;1 iki 

tara!, gol panaym hallne getirdiler. 
ilk devre 4 -3 Silleymaniye lehine bit
ti. 1kincl devre b~ladlgi zaman Top
kap1hlar beraberligi temin etUierse 
de Silleymanlye iki gol daha yaparak 
ma~1 kazand1. 

FENERBAH~E FUTBOLCULERil\"E 
ZlYAFET 

Fencrbah~e kultibi.i Ankara turnu
vasmda blrincillgl alarak kuliiplerlne 
kupay1 kazandlrnu~ olan birinci ta
krm futbolcularma diln ak~am Deniz 
kulilbiinde bir ziyafet verml¢r. Fe
nerlile.t' g~ vakta kadar ~ok ne9ell 
bir gcce ge~innl~lerdir. 

Elmadgmda kayak 
musabakalara 

Ankara 20 (Telefon) - Halkevi, 
Gazi terbiye ensUtiisii beden terbiyesl 

~ubesi vc muhtellf spor kuliiplcrine 
mensup 60 gene;., Tiirk spor kurumu 
asb~kam Halit Bayragm rlyasetin
de Elmadagma gitm4!ler ve mevsimin 
~ bilyiik kayak miisabakalanru yaP" 
~arcllr. 

Galatasaray oyunculanndan biri Rasihin tehlikeli bir hiiciimunu keserken 
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\..:~b=~r~r r:::ru:~~;:...Jl~!ll!!0•1£•l--~ ... '-·~ .. a .. l~zk .. n .. m·d~~-.'P~hi~~~t~::~::'.~~~g~::-:~:::z~1a:r:n:~,. 
Vasfi ~endeyi dil.rttii: runda benim izzeti nefsimle nas1I oy-

Allahm. yaratt1g1 t.abii n saf 
~ocuk gidalar1 

_Qonendeci~m ... Nas1l apartiman? 
--...-· ~· nuyor ... Ne utnnmaz ~ey ... 
f;lahende ~oyle bir bakh: Artik kavga iyiden iyiye ba~lam1~-= :~~p::~~· da ckirallk ~par- ti. Vasfi ile $ahende nc yapacaklanru 

trman:I) levhas1 var ... Haydi gezelim.. ~~rrd1Jar ... 

G 1. Gen~ kadm: - eze rm ... 
Yeni evleruni~lerdi. ilk kuracaklan 

yuva i~in apartiman ar1yorlardl. Vas
fi apartnnamn oniindeki kapiciya sor
du: 

_ Kru;mci kat kirallk olan?. 
- ikinci efendim ... 
- Gezebilir miyiz? .. 
_ Elbette ... Daha ic;i.ndekiler ~ikm~

.. teri m1~Iar.. Qlkmami~Iar aroma.. mu~ 
bulununca hemen c;1kaeaklar .. 

Kap1Cl onlan kirallk kata kadar c;1-

kardi. Kap1yi c;ald1. Ve ac;ana: . rek 
- Apartrmam gezecekler .... diye 

kendisi ~giya indi. . 
Geng evliler ic;eri girer g1rme~ hay

ran hayran etrafa dald1lar. Hakikaten 
kilc;ilk fakat ~1k bir apart1mandl: B~.a
da ne mesud ya.J?ayabilirlerdi. Kimbillr 
igindekiler de ne bahtiyar insanlar~ .. 

Onlara kap1yi a~an geng kadln biraz 
bosbogazca idi. Hem apartimam gez
dirlyor. Hem de izahat veriyordu: . 

_ Dogrusu gtizel apartrman~r. Bi~ 
memnunuz .. kocam d1~ar1ya taym edil
memis olsayd1 diinyada buradan c;1k
mazd;k .. bizim niyetimiz konturat1 dev-
retmek ... 

Bu esnada yandaki odadan geng ~a
dmm kocas1 da c;1km1~, onlan ba~1lc 
se1amlanust1. Geng kadm: 

_ Ahm~d .. gelsene .. dedi. .. Bak evi 
tutmak istiyorlar ... 

Ahmed de yanlanna yakla~ti. Hep 
birlikte bilytik salona girmi~lerdi. Sa
lon biraz dag1mkga idi. .. 

Ahmed: 
- Ah kanc1g1m ... dedi .. ~u salonu 

biraz toplasaydm .. daima bbyle ... 
Dcrkcn fazla ileri gittigini hissetti. 

Sustu. Lakin geng kadm, hie; tan1ma
d1~1 insanlar kar\)1smda kocas11:111~ ken
disini tcnkid etmesine igerlem1~b. 

_ Salonu dag1tan ben degilim ki.. 
sensin ... Ne kadar dag1mk adam ol
dugunu bilirsin Ahmed ... sei: . evd: 
iken dag1tt1klanm toplamak ic;m a1-
kandan birisinin gezmesi Iazun ... 

Bu sefer Ahmed kizrm~ti. Lakin hl~
detini belli etmedi. Nihayet banyo da1-

l · f Banvo-rcsini gezrnege sira ge mi~ 1. J 

nun kap1sm1 a~hlar ... 
Birdenbire zaten sinirli oldugu yu

zilnden an1~1lan Ahmed bagirdl: 
-Camm bu nc rezalet? .. Banyonun 

ic;inde c:;ama\)ll' islatihr mi_:. ~ . 

Sl·n Tulumbac1 _ Utanmaz sen · · · 
agizll herif. .. 

_ Sus maballe kans1.. · 
Gen~ kadm bunu duyar duymaz ban ... 

yo dairesinin yamndaki mutfagi: ko~
tu. Mutfak kap1smm ontine g1ktig1 za
man elinde bir y1gm tabak vard1. _!3U 
tabaklan birer birer kocasma dogru 
!irlatmaga ba~ladl. 

Tabaklar havada u~~uyordu. Bun
Iardan biri zavalh Vasfinin ba~ma gel
di. $imdi kmlacak tabaklar bitmi~ti. 
iki di.isman biribirle1inin saglanna ya
p1~m1~iar, alabildiklerine -;eki!~rlard1. 

Bu vaziyet kar~ismda Vasf1 ilc $a
hende ise bbyle uzaktan seyirci kalma- ' 
fn kenduerine yakl~tll'amadllar. Kan 
ile kocanm arasma girdiler. Gene; ka
dlrun kocasma savurdugu mtithi/? yum
ruklardan biri Vasfinin sol gozilni.i bir- I 
denbire yumruk gibi ~~irdi. Ahmed k_&.
nsmm bhizunu ~ekiyorum diye Vasf1-
nin caketinin yakasma yap1~mca ko
pardi. Vasfinin yeni kosti.imilntin ya
kas1 Ahmedin elinde kalm1~h. Araya 
giren ~ahendenin bu he.fta yaphrd.1g~ 
tuvaleti dP. p1llim ptlllm olmu~tu. Ik1 
tarafm savurdugu tek.melerin, tokat
lann yiizde sekseni Vasfl ile $ahei:de
ye geliyordu. Be~ dakika iginde yem ev
liler otekilerden miithi~ bil' dayak ye
mislerdi.. Bir arallk Vasfi gene;; kadma: 

:.._ Rica ederim bayan .. dedi. itidali
.. muhafaza ediniz carum ... Sinirle-

ruzi ..• 
rinize biraz hakim 0Imasm1 b1llmz. 

vasfi de Ahmede: 
_ Yapmayimz efendim .. zevccnize 

gtinah degil mi?. dedi.. 
Bu soz Ahmedle kansm1 ~ileden ~t

karmaga kafi geldi. A.hmedin ka11s1 

f?ahendeye: 

- A a.. size de nc oluyor? Siz 
necisiniz bu evde? .. Ne hakla, ne sala
hiyetle bizin1 kavgarruza kan~1yorsu
nuz ... Miinascbetsize bakm hele ... di
ye Qlkl~ti. 

Ahmed de Vasfiye: 

_ Sana ne be adam .. kan ile koca 

Pirin~, yulaf, mercimek, bugday, 
innik, patates, llllStr, arpa, ~av
dar, tilrli.i, badem 

H ASA N OzlU 
Unlarlle 

~ocuklarmm besleyiniz ve biiyti
tiiniiz. Vitamini ve kalorisi bol 
olan bu ozlil unlal'Indan istedik
lerini ve sevdiklerini blktmruya
rak degi~tire degi~tire yediriniz. 
f;abuk biiyiirler, ~abuk di~ ~1ka
r1rlar. 

Hasan markasma dikkat. Ba~
ka marka verirlerse almaym1z 
ve aldanmaym.iz. Biitiin eczane
lerde ve bakkallarda bulunur. 
Hasan deposu, Istanbul, Ankara, 
Beyoglu, B~ikta~, Eski~ehir. 

bu sana pahallya rnal olacakhr ... 

Vasfi: 

- Siz rezil olmasamz hig tammadl
gm1z insanlann yanmda kavga ... 

Sbztinti bitirmege muvaffak olama
d1. Ahmedin karIS1 tekrar mutfaga ko~
mus ellelinde bir sUrii cephane, yani 

•' 
bir y1gm tabakla d1l?al'l firlam1~tI. 

Bu seferki tabaklarm kcndileri ic;;in 
gcldigini anlayan Vasfi ~ahendcnin 
kolundan tutarak kendisini apartiman
dan ~an att1. 

$imdi i~eride Ahmed karISma: 

· · · - Dilnyada ne terbiyesiz insanlar degil miyiz .. kavga da eder~z, se~.1~~1z 
de .. sen kim oluyorsm1? .. d1ye kopur- var .. diyordu, bu e~ekler, mademki 

kan ile kocanm biribirlerine sinirlen-
dti... diklerini gordtinilz, hemen 1,;1klp gidin .. 

Ahmedin kansi sanki biraz evvel ko-
degil mi kanc1gim .. 

casmm ga$mda tabaklan k1ran kcn-
Di~anda da Vasfi $ahendeye: di degilmis gibi: . . . 

· · ' ·· d ~ ·1 · Ahmed? - Diinyada ne terb1yes1z msanlar 
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istanbul - Ogle ne~riyatI: 12,30: 
Plakla Ti.irk musikisi, 12,50: Havadis, 
13,05: Piakla hafif miizik, 13,25 - 14: 
Muhtelif plak ne~riyati. 

~am ne~riyatI: 17: Konferans: in
kilap dersleri Universiteden naklen, 
Mahmut Esat Bozkurt tarafmda.n, 
18,30: PHUda dans musikisi, 19,30: Qo
cuklara masal: i. Galip tarafmdan, 
20: Rifat ve arkadM,lan tarafmdan 
Turk musikisi ve halk \)arkllan, 20,30: 
Safiye ve arkadM,lan tarafmdan Ti.irk 
musikisi ve halk l?arkllan, 21: (Saat 
ayan) ~hir tiyatrosu dram kISm1 ta
rafmdan bir temsil, 22: Ajans ve bor
sa haberleri ve ertesi gi.iniin progranu, 
22,30: Plftkla sololar, 23: Son. 

22 Kanunevvel 936 Salt 

istanbul - Ogle nc~riyatl: 12,30 
Plakla Tilrk musikisi, 12,50 Havadis, 
13,05 Plakla hafif muzik, 13,25-14 Muh· 
telif pl§.k nel?riyati. 

A~am n~riyab: 17 Konferans: Uni
versiteden naklen ink1lap dersleri, 
Mahmut Esat Bozkurt tarafmdan, 
18,30 Plfiltla dans musikisi, 19,30 Kon
ferans: Doktor Kemal Cenab tarafm
dan, 20 Vedia Riza ve arkad~ ta-
rafmdan Tiirk musikisi ve halk ~arkl
lan, 20,30 Cemal Kamil ve arkada.5lan 
tarafmdan Ttirk musikisi ve balk ~ar
kllan, 21 (Saat ayan) $ehir tiyarosu 
operet k.ISnu tarafmdan bir temsil, 22 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi gii
ntin prograrm, 22,30 Plakla sololar, 
23 Son. 

Bu ak~m 

Nobetci eczaneler 
~i~li: Osm.anbeyde $ark Mer

kez, Taksim: istikltil caddesinde 
Kemal Rebul, Beyoglu: Tii.nelde 
Matkoviq, Yiiksekkaldirunda Ve
nikopulo, Galata: Topgular cadde
sinde Jilerkez, Kasimpa?a: Miiey
yed: Haskoy: Aseo, Eminonii: Agop 

Minasyan, Heybeliada: Halk, Bil-
yiikada: Halk, Fatih: Saraqhanede 
ibrahim Halil, Karagiimrilk: Ah
med Suad, Bakzrkoy: istepan Sa
rzyer: A.saf, Tarabya, Yenikoy, 
Emirgan, Rumelihisanndaki ecza
neler, Aksaray: Etem Pertev, Be
~ikta~: Vidin, Kad11coy: Pazaryo
lunda Rifat Muhtar, Modada Ala
eddin, tiskiidar: Merkez, Fener: 
Emilyadi, Beyaz1d: Kumkapida 
Belkis, Kilqiikpazar: Hasan Hulii
si, Samatya: Yedikulede Teofilos, 
Alemdar: Cagaloglunda Abdulka-

l dir, $ehremini: Topka]Jida Nazim.J 
_ Oylc ya .. oyle ya.. eg1 m1 . . 

1 Utanmaz.lal. var ... diyordu, bu e~ekler madem k1 A K B A Bunlara ne o uyor. ··· 1 •••• 

k Id yabanci insanlari goruyorsunuz ... Ne A k d h d'ld 

Sahife 9 

B ULMACAMIZ 

SOLDAN .SAGA : 

1 - Fincanla ic;ilir (5) Yok muhaf-
fefi (2) 

2 - Bizi doguran (3) Cesur (4) 
3 - Orta degil (3) Kin (5) 
4 - Kabul olunabilir (4) 

5 - tnde y~ayan (3) Mi.i~ki.ilatla (6) 
6 - i~te (2) Nota (2) Familya ( 4) 
7 - Yemin (3) Bacak (3) 
8 - 1Ie rmihaffefi (2) Aktl (4) 
9 - BJ~ak mahfazas1 (3) Mirmi

rik (4) 
10 - Milli bankalanm1zdan biri (2) 

Zaman (2) Erkek (2) 

YUKARDAN A~AGI : 

1 - Baldlzm anas1 (7) Edat (2) 
2 - Babanm karISI (3) Hata (6) 
3 - Han sahibi (5) Viicud (3) 
5 - Eski ispanyol papaz mahkem~ 

si (10) 
6 - Uye (3) 
7 - Dost (3) Rekabet eden kadm 

(6) 

8 - Elbise diken (5) Kolay degil (3) 
9 - Bir mevsim (3) Olurun aksi (5), 

10 - Yaydan f1rlayan (2) Nota (2), 
Bir yemi;; (3) 

GE(:EN BULMACANIN' llALI.i: 

Soldan saga: 1- Baraka, Aya 2- Et, 
Ayar 3- Bulamk, A~ 4- Ard, Azra 5-
Kandil, ~k 6- Ne, An 7- Tel, Ton 8-
Selvi, Ka 9- Ali, S1g1r 10- Adi. 

Yukardan ai;;ag1: 1- Bebek, Arap 2-
Atu, An, El 3- Ll.netli 4- Ard, Ev 5- Kan· 
dilli 6- Ayi, Si 7- Aka, Atkl 8- Ar, Zaro
aga 9- Ar~m 10 - Al~ak, Ara. 

Kirahk aparfaman 
ve dukkan 

Kurtulu¢a tramvay durak ye
rinde 23 numara11 apart1mamn 
ilc;tincii kat1 alb oda bir kiler bir 
banyo ayr1ca servis kap1ll bir mut
fak kap1c1 iicreti dahil oldugu hal
de otuz iki liraya (32) kirahkbr. 
Gormek istiycnler kap1c1ya mtira
caat. 

* 
Geng kadm kocasmm boyle bag~r

mas1 iizerine yeni kiracilan tamamile 
unuttu itidalini kaybetti, kocasma ba-, 
girdl: 

Diy. erek kocasmm yanma so u u. di'ye b'm"" yanimlzda kavga edersiniz.. n ara a er 1 e gazete 
.u..a•• mecmua ve kitaplar1 bDtuo Kurtulu~ caddesinde tramvay 

Vasfi: k ~ k I ·d k k' ( k d k . d 23 I . d .· dedi «Utanmaz~ kc- Lakin bu halle so aga c;;1 amaz ar 1• me tep 1tap art ve artaslyeyi ura yerm e numara i apar-- Eeee .. art1k sen ~ok oluyorsun 
aroma .. bu ne c;ene l>Oyle? .. Dil degil 
kiirck ... Dir dlr dlr ... Qenem pirt1. · · 

Ahmed gozlerini alabildigme .a«;h: 
_Bak mtinasebetsize herkesm ya~ 

- Ri~a.e e.nm .. a·. . Ustleri baslan lime lime olmu~. her ta- ucuz olarak AK BA mUesse- tunamn altmdaki dilkkan vc odas1 
limesin1 size iade e i:vonm1.. . .. . . t' K ii b be 20 i· ki 

. raflan yer yer c;;fuiimu~ ve 1?1~m11? i. a- 1eleriode tedarik edebilirsiniz. suyu e era r iraya ralik-
.Ahmed. k . t ha? Hayat pmm oniinden bir otomobile atladtlar. j Telefon : 3377 br .Bunun ic;;in kap1c1ya milracaat. 
- Vay karuna ha aic · ·: . (Bir yildzz) illl•• •••• -••••• •il .... •••••••• • •••"' yolda~1ma hakaret ha·· · Rezil henf · 

KEMAL REiSiN iSPANYA DiiN0$ii 
dad1gm1 gbrtince ba~1m arkaya ~evir
di: 

- Yusuf .. sen misin?. 
Yusuf Hayyat dudagmm ucu ile ko

nu~maga bM,lad1: 

Nobe~i saray kap1smdan uzakla~
ti. 

Yusuf i~eriye girdi.. 
Ve merdivenlerden yava~ yava., tist 

kata ~1kb. 

girmesini istemezdi. i:spanyollar l'jehir 
kapllarmdan cebren ic;eriye girmege 
muvaffak olurlarsa, bunun doguraca~ 
gi korkun!; neticeyi herkes ~imdiden 
tahmin edebiliyordu. 

Yaun: !SKENDER F. sERTELLl No 50 

~ Sultan bu gece gok ~arap i~- I 
nu~ .. 

- Neden anladm? 
- l?arap mahzenini i.kinci defa a~· 

bl.ar. Halbuki bu mahzen her gece gu
nes batmadan bir kere ac;ilirdl. 
~ Sultan buna nasll miisaade et-

mi~?!. Gece ~arap mahzen~e-~yak ba
s1ld1g~m1 omctimde ilk defa l~ltiyorum. 

t "di Al - Bu bir ugursuzluk i9are 1 r. -
lah hepimizi sultanm gazabmdan ko-
rusun. . 

- Altm19 yil once, gene boyle b1r 
eglenti gecesi, ~arap mahzeni ac;tl~•~·· 
ktiplerden bir tanesi ac;;1lml?· Fa~~t, 
o gece sultarun bir kii<;ilk oglu dun-

yaya iki b~ olarak dogm~. . bir 
- Aman yarabbi! Ne muthi~ 

ugursuzluk ... 
-Oyle ya. Atalanm1z bOl?una deme

mi~ler: (Gece {iarap kiipii aganm yu-
vas1 y1k1llr ! ) . . 

- Bu soz besbelli gece c;;ok {iara~ i«;ll
mesln diye soylenmi~ .. giindilz gunah 
say1hmya11 bir ~arap kiipiiniin gece 
a<;Jlmas1 neden giinah sayilsm? · . 

- Sus .. gi.inah i~Ieme! Elbette b1r 

sebebi vardir. Bizim aklumz, bu kadar 
derin i~lere ennez. Haydi z1baral1m 

~urada. .. .? 
_ Kim bekliyecek nobet1.. . . 
- Her geceki gibi ic;imizden ~.m. 
•>- arkadastan ikisi kapmm yuksek 
uc; · ~ ka 

siitunlarma dayanarak uyumaga -
dl.ler· Bir tanesi h1zll h1zh ho-rar ver · . 

murdand1: .. 
- Benim hie; uykUm yok. Hayd1 s1z 

uyuyunu !k~ geldigi zaman ikimizdcn 
Y ~·st1 r birini uyandlr .. nobet degi. re im. 

iri bOylu nobet<;i dudaklanrun ucu-
·1 as yavas l&rkllar mmldanarak 
i e yav . . r- -
c;akll t~ll yolun ilstiinde dola~maga 

b~ladl. . . 
Yusuf kendi kendine. .. .. 
- Bu gece talihim bana gilluyor, de-

di istedigim adam uyaruk kaldt. Bu 
te~tif her zaman ele ge<;mez. 

Ve hemen yanma sokuldu: 
- Hasan ... Hasan ... 
Nobe~i birdenbire ~a/?ll'lm~tl .. 
-Kim o? ... 
Diye cevap verdi. Fakat, Hasan . bu 

sesi tammi~tI. Arkada~lanmn ho1ul-

~· 

- Senden, bu gece, vadettigin yard1-
m1 istemege geldim, Hasan!. 

- Qok fena bir gece sec;;mi~sin, Yu
suf! Bu gece sultan misafirlerile eg
leniyor .. herkes sarho~. 

_ iyi ya .. i9te ben de bu sarho~lart 
yakmdan gormege geldim. 

- Onlan gormekten ne c;;lkar?. Bel· 
ki birinin goziine ili~irsin de hayatm 
tehlikeye d~er!. 

- Bana mi.isaade et, Hasan! Saray
dan ic;eriye gireyim .. misafirlerin ara
sma kan~ynn .. 

- Benden istedigin yard1m bundan 
ibaretse, bu bir ~y degil. 

- B~ka bir ~y istemiyorum sen~ 
den. i-;eriye b1rak beni. Ve emin ol ki, 
bu yiizden sana hi~ bir zarar gelmiye
cektir. Tekrar misafirlerle birlikte dO
nerim. 

- Pekala. Haydi gee;; bakalun. Fa
kat, yakalanirsan karl$Illam!. .. <;tinkil 
seni Garnatada herkes tanir. 

- Tan1r amma .. bana burada hie 
kimse bir ~ey yapamaz. 

- Sultamn davetlisi oldugunu zan
nederek degil mi?. 

_ ~t.iphesiz; .• 

Yusuf boynunu bir atk1 ile sarnu~ti. 
Te~rifatc;1Iardan biri onu misafirlerin 

bulundugu salona gotiirtiyordu. 
Yusuf kellesini koltuguna alcbgi i~in 

o gece hi~ kimseden ve hig bir ~yden 
korkmuyordu. 

Eglenti salonu klz1l ~lklar i~inde ce
hennemden bir ko~eyi andlnyordu. Yu
su f buraya ayak basar basmaz Endii
lilstin yikillnaga mahkftm oldugunu bir 
kere daha a.nl~ti. 

:;iarap dag1tan giizel Endilli.is luzlar1 
misafirleri memnun etmege c;;a11~1rken, 
bir ba~ka ko~e tef ve tanbur ~alan
lann ve ~ark! soyliye~erin sesleri ii;;i
tiliyordu. 

Davetlilerin hemen hepsi de kendile
rini kaybedercesine igmi~ler.. sarhoi;; 
olm~ard1. 

Sultan Ebu Abdullah saraymda her 
gece Endi.iltis asllzadelerine ziyafet ve
rir, onlann ulusal duygulanm sefa
hat ve eglence ile kbrletmegc ~ab~rdi. 

Davetlilerin bOylecc saylSl her gece 
ild ii~ yilzii g~erdi. Bunlann yiye
cek ve i~ecekleri saraydan verllirdi. 

Endilliis asilzadeleri sefahat ve eg
lencelerine d~kiin olduklari i~in, bun
lardan hie:; biri dti~anm zorla ~ehre 

As1lzadeler de, sultan gibi: 
- D~marumizla UMallm. Evimiz, 

ailemiz, servetimiz.. debdebc ve sa1-
tanatim1z ayaklar altma dii1?mesin. 

Diyor ve ispanyollan-Ia uyu1;>mak 
fikrini ileri sfuiiyordu. 

Zaten Ebu Abdulla.lun da gilvendi
gi kuvvetler, millet namma ancak bu 
ik1 iic; ytiz ~den .. huviyetlni ve ben
ligini kaybet~ olan bu sefih zilmre
den ibaretti. 

0 gece, Sultana gelince .. ince bir 
kafes arkasmda geni~ bir sedir uzerine 

uzanm11i o1an Ebu Abdulla11, gozdes' 
Diyananm dizine ba~nm koym~, mti
temadiyen ~arap i9iyordu. 

Sultanm ba~1 ucunda iki cariyede:n 
birisi buhurdanllk salllyor.. anber ve 
Od agac1 kokusundan sersemle~cn ka
falar ~arapla bi.isbtittin doniiyordu. 
Oteki cariyenin elinde bir gum~ p
rap ibrigi vardi.. kafes arkasmda ild 
btiyuk kandil yan1yordu. 

Sultarun bulundugu koi;;enin bntin
de geni~ bir boiiluk vard1. Bu bo~luk
ta arclI rua ortaya ~1kan rekkaseler 
gobek atarak, kalt,;alanm klVlra k1v1ra 
oynuyorlard1. 

(Arkas1 var) 

" 



Sahife JO 

Agizdan ~1kan her dit 
Hayat1n temel ta§lar1ndan birinin 
yerinden _sokiilmesi demektir fakat 

RADYOLiN 
Sizi bu lk1betten 

viiaye eder 

Di~lerinizi gilndilz ik1 defa 
Radyolin d.LJ;; mr.cunile fm;a
lamak suretile onlara tam 
bir s1hhat ve cbedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin di~lerinizi sade temiz
lemekle ve parlatmakla kal
maz, agizdaki biiti.in mik-

roblan imha eder. 

Daima Radyolin 

II 

I 
.11 

I 'in 
T ercih edilmesindeki sebep 

I GRIP • I N 
Biitiin agrdara, hastahk 
ba§lnag1~lar1na kar~1 te
siri yiizde yuz olan ve hi~ 

zarars1z en kuvvetli 
miisekkindir. 

............ ..._ __ .._.. 8 R I P I N 

r~e:li?, so~u ·i ~l~mhn•, grip, rahats1zhklarmda, ba1, 
f'if, maf ;al, roma~izma, asap ve adele aanlartnda 

..__ ___ 12 saatte 3 tane kullanabilirsiniz. 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Haydarpata Niimune hastaneaine li.zim olan 44 kalem Marazi teti
rih alat ve edevat ile ecza a~1k eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve l~timai Muavenet 1niidiirliiiii 
binasmda kurulu komisyonda 23/12/936 ~ar,amba giinu saat 15 de ya .. 
p1lacakt1r. 

2 - Tahmini fiat 718 lira 40 kuruftur. 
3 .___ Muvakkat garanti: 53 lira 88 l:uruatur. 
4 - istekliler fartname ve listeyi her~n komisyonda gorebilirler. 
5 - lstekliler cari sencyc aid Ticaret oda11 vesi.kasile 2490 say1h ka

nunda yaz1h belgelerle ve bu i'e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektubu ile belli gun ve saatte komisyona gelmeleri. (3389) 

SIHHi KANZUK BAL
SAMIN KREMLREI 

. ... _ 

Esmer, sartfill, ~ her tene 
t.evafuk eden giizellik kremlericUr. 
SJhhl usullerle bazirlancbgmdan 
cildl besler ve bozmaz. <(il. leke, 
sivilce ve buru~ukluklan kamllen 
giderir. I 

4 ~kilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamln yagh gece 

i~in pembe renkll 
2 - Krem Balsamin yagsiz gtin· 

dilz f~m beyaz renkll 
3 - Krem Balsamin ac1badem 

gece i~ 
4 - Krem Balsamin acibadem 

giindiiz i~fn 

Kibar mahlellerin takdir ile kul· 
landJkhin yegane sihht kremlerdlr. 
:INGtLtz KANZUK ECZANESt ill-• Beyoglu • tstanbul 

BANKA KOMERCiVALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
lhtiyat akc;esi Liret 145, 769,054,50 

Merkezi idare: MILANO 
ltalyanm b~lica §ehirlerinde 

$UBELER1 
lngiltere, lsvic;re, A vusturya, Maca· 
riatan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, MlSlr, Amerika Cemahiri 
Miittehidesi, Brezilya, ~iii. Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvator Ye 
Kolumbiyada 
Afilyasyonlar 

lsT ANBUL !?UBE MERKEZl 
Galata Voyvoda caddesi Karakoy 

Palas (Telef. 4484 l /2/3/4/ 5) 
$ehir dahilindeki acenteler: 

lstanbulda: Alalemciyan haruoda 
Telef. 22900 / 3/ 11 /12/ 15 Beyoi· 
lunda: lstiklal caddeei Telef. 41046 

IZMiRDE $UBE 

DOY~E ORIENTBANK 
Dresdner Bank lubesl -
1'1erkezi1 Berlba -TOrkiyede ~ilbeleri: 

istanbul (6alata ve istanbul) 
Depoe Tiltun Gilmriik 

izmir 
Her tiirlil banka muamelAb 

Kulak, bogaz, burun miitehass111 
Dok tor 

iHYASALiH 
Gagaloglu : Hamam ssrasmda 

24 numarada • Pazardan bafka 
her gun - ogleden 11onra aaat 
15 ten itibaren hastalann1 ka· 

.. ! .... _ .. _ .. __ ................ _ .. __ ......... bmumlmemdemrm .................. .. 

Selanik Bankasi OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ~tRKETl 

TES!S T AR1B1: 1863 

Scrrn?.yesi: 10.000.000 lngiliz lira111 ---
'.i nrkiyenln ba~hca ~ehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Manc;ester'de, M1s1r, K1br1s, 1ralr, 
lrrn, .Filistin ve Yunantstan'da 

~ubeleri. Yugoslavya, Romany&, 
~ myo ve Yun:mibtan'da. Filyalleri 

vard1r. 

Her tllrlU banka muameleleri 
yapar 

Te1is taribi: 1888 ---/dare merkezi : 

iSTANBDL ( &alata) 
Tiirkige ~ubeleri: 

ISTANBUL, (Gala ta, Yenicami) 
IZMIR, MERSfN 
ADANA Bllrosu 

Yunanistan ~ubeleri: 

SELANIK, AT1NA, PIRE 

Her tOrlO Banka muamelat1 
Kirahk kasalar 

Dr. l-laf1z Cemal 
(LOKMAN HEK1M) 
Dahiliye miitehauu1 

Pazardan ba1ka gunlerde ogleden 
sonra saat (2,5 tan 6 (Ya) kadaf fstan
bulda Div::myolunda ( I 04) n~marah 
husus1 k~binesinde hastalannz kabul 
eder. Sal1, cumartesi giinleri sabah 
~ 9,5 - 12> saatleri hakiki f1karaya mah
sustur. Muayenehane ve ev telefon: 
i 2 396. K1~hk telefon: 21 044 

Dr. MEHMED iZZET 
Emraz1 dahiliye ve sariye mUtehassis1 

Muayenehune: Cagaloglu Nuruosma
niye caddesi No. I 7 Baha Bey Apart!· 
mana pazardan maada hergiin I 3 • I 7 
hastalarm1 kabul eder. Telefon: 23925 

Beyhude iiksorok, broneit Gekmeyin 
P8Stil For kullan1n ! I 

111== PASTIL FOR ====-
Oksuriik, nezle, bron~it, badem 
cik iltihab1, bogaz taharrii~lerini 

kat'iyetlc vc siir'atle tedavi cder 

PASTiL FOR 
-·-

... 

Ag1z ve burundan ahnan 
bOtOn mikroplara kar~1 
en muessir antiseptiktir. 

Pastil For olan ev, bu hastal1klara 
kar~1 sigorta edilmit demektir 

#'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili-...iiiliiiiiiiiii.iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiili _______ . " 

Uzun kt' gecalerinin en rahat, en 
faydal1 ve en ucuz eglencesi ... 

AK$AM NE$RIYATI 
' lskontolu Sallf Listesi 

~4 ~ 
l Kil~iik 1Ianlar 75 
2 Ktvirc1k Pa!ia 75 
3 Deli f30 
4 Yah c;apk1m 30 
5 Bu Perdenin Arkasmda ~ 
6 Di.i~n Gecesi 100 
7 Sumer Km 125 
8 Asyadan Bir Giine~ DoguyorJ 180 
9 lJipsiz Kuyu• 

1
25 

10 'Kadm Asker Olursa 50 
11 Pembe Ma~lahh Hamm ;70 
12 Pembe PirJanta" 25 
i4 iki cinayet ·gecesi 25 
)5 ttalyadan Amerikaya nasil 

U~tular 35 
16 tlkmektepler l~in Yard1mc1 
• Tarih Hulasas1 10 

17 1ttihat ve Terakki Tarihinde 
Esrar Perdesi 150 

18 Karacaahmedin esrari 25 
19 tArzm Merkezine · Seyahat '25 
20 'Don Ki~bt 25 
21 Karde~ katili 25 
22 Hayvanlar Alemi 150 
23 Sinema Ylld1zlari 100 
24 Bir kad1n ge~ti 20 
25 tstanbuldan Londraya ~1leple 

bir 'yolculuk 75 
26 Nereden geliyoruz ,40 
27 istiklal Sava~1 Nast! Oldu 80 
28-33 Arsen Li.ipen (Bir· Cildi) 80 
34 Tarih O~reniyorum 30 
35 'co~af yada ilk Arum 50 
36 <;ocuklara Cografya Kira a tleri 50 
37 Fazil Ahmet 80 
38 Devler Kaldmm1 75 
39 A~k F1rtmasi 50 
40 Yeryi.izii Gokyiizi.i 150 
4l Ciiccler ve Devler memleke-

'ttnde Giilliverin Seyahatleri 75 
42 Edebi Hatiralar 60 
43 Bir Tiirk KlZlnm Amerika 

. Yolculugu 75 

AK$AM okuyucularma 
mahsus % 20 

ISKONTO KUPONU 

Bu kuponu kesip ·Ak~am Matbaas1 
Kitap Servisine• getirir veya gonde
rirseniz, ·yukandaki listede begenece
liniz kitaplann fiatmdan size yiizde 
tJ iskonto yapllacaktrr. 

-----~ - AJS'!IS? -

Hie ~uphesiz soba ' 
ba~1nda sevdiginiz 
bir kitab1 okumakt1r! 1 

• 
AK$AM 
nefriyat1 aras1nda 
maltimat1n1z1 art1-
racak gUzel eser
ler, merak/1 roman
lar, seyahat hat1ra
lar1 bu/a billrsiniz. 1 

• 
6 ciltlik 

A RS EN 
LO PEN 

serisi sizi bUtU n 
bir k1e en meraklt 1 

maceralarla 
eglendirirl 

• 
AK$AM 

KE,BiY .A.TIKI 
ayni ,araitle 

MUALLIM HALIT 
KIT APHANESI nde 

de bulabilirsiniz. 

istanbul • Ankara caddesl 

Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlar1 

Tahmin edilen bedeli 952 lira 50 kurut olan 20000 kilo muhtelif yaf 
sebze 28/Birinci kanun/936 tarihine rastlayan pazartesi giinii saat 14 
de a~1k eksiltme usuliyle ahnacaktar. 

~artnamesi hergiin komisyonda paras1z verilir. 
isteklilerin 71 lira 44 kurusdan ibaret olan muvakkat teminata tstan-• 

bul Defterdarhg1 muhasebe miidiirliigiine yallrarak mukabilinde alacali-
lar1 makhuz veya banka teminat mektubu ile ve belli giin ve saatte Ka-
s1mpatada bulunan komisyonumuza miiracaatlar1. (3566) 



21 Kanunuevvel 1936 

,..mm11rmzdan bareket edecek 

AS&iRiA vapuru 23 K. e....-vel <;ar .. 
faJllha eaat 17 de (Kavala, Selanik, 

Voloe, Pire, Patrae, Ayasaranda, Bren• 
dizi, Ankona, Venedik ve Trieste) ire 

PRAGA vapuru 30 K. evvel <;ar• 

11arnba saat 17 de (Pire, Napoli, Mar· 

silya ve Cenova) ya 

J\BBAZIA vapuru 23 kanunuevvel 
c;ar1amba saat 17 de '(Burgaz, Var• 

na, Kostence ve Odesa) ya 

CELlO vapuru 24 kB.nunuevvel per• 
wembe saat 20 de (Pire, Brendizi, Ve

nedik ve Trieste) ye 
KAMPJDOGLIO vapuru 24 kanu

buevvel peroembe aaat 17 de (Burgaz, 

Varna ve Kostence) ye. 

t Kumpanyanm meaul olam1yacai1 te• 
ahhi.irier veya degifiklilcler mi.iateanadir. 

~malt, Cenubt ve merkezt Amerika 
ile Avuaturalya, Yeni Zeland ve Akaayi 
prlt i~n dogru bilet verir. clTALlA> 
vapur kumpanya.i.m1n liiks vapurile muh

telit aervia. 

Her nevi tafsilat i~n Galatada Merk.ez 
RJhhm hanmda k&in (Lloyd Ttiestino) 
aer acentasma. Telefon 44870 ve.ya Ga· 
latuaraymda sab1k Selanik bonmar,eai bi· 
numdm ya.z1hanele11in~ telefon: 44686 

DOY~E LEVANT L1NYE 
G. M. B. H. HAMBURG 

Doy~e Levant Linye Hamburg A. 

G. Hamburg, Atlas Levant Linye 
, A. G. Bremen. 

Hamburg, Brem, Anver1, latanbul 
ve Bahrisiyah ara.stnd& azimet ve 

avdet muntaznm po1talan 
lstanbulda beklenen vapurlar 

Kythera vapuru 1 7 K.evvel dogru 
Chios vapuru 20 K. evvel dogru 
Angora vapuru 22 K.evvel dogru 
Burgaz, Varna, Kostence, ic;in 
limamm1zdan hareket edecek 

vapurlar 
Kythera vapuru 20 K.evvel dogru 
Ankora vapuru 4-5 K. saniye 

dogru 
Y alc.tnda Hamburg, Brem, Anve11 

ve Roterdam limanlan i~n 
hareket edecek vapurlar 

Heraklea vapuru 28-30 K. evvele 

dogrn 
Ankona vapuru 4 - 5 K. saniye 

dogru 
Fazla taf1ilat i~n Galat.a'da Ota· 

ltimyan hanmda DOY<;E LEVANTE 
L1NYE vapur aoentahgma mi.i racaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

R01\1ANYA SEYRtSEFAiN iDARESt 
Ilarcket edecek vapurlar: 

RECEL..E KAROL vapuru 23 Kanu

nuevvel <;ar~amba saat 9 da (Pirc, ls

kcnderiye Hayfa ve Beyrut) a 
DACiA vapuru 25 kinunuevvel cu

ma saat 1 3 te (Kostence) ye 

B B I D d Londra, erlin, res au, res en, 

Bruksel, Lahiye, Lwaw ve 'W_~rsza_· 
wa i1;in tenzilath natlarla mutteh1t 
biletler verilir. Bi.iti.in Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlar ri~in ve Tiirkiye - Ro• 

manya hi.iki.lmetleri arasmdaki itil&.f .~u· 
cibince merk.ezi ve ~arid Avrup.a. 1c;m 
tenzi!atla fiyatlarla e,yay1 ticariye 1evk 
ve naldedilir. Fazla tafsilat ic;in Galata 
nhhminda Merkez R1htim hanmda lclin 
lstanbul umumi acentahgma miiracaat. 

Telefon 44827 /8 

(:

Dr. FAHRI CELAL -
Sinir hastahklan ve I 

kekeleme tedavisi 
hergiin ii~ten sonra a~aloglu, Halk Firkas1 kar11s1, Zorlu I 

- apartiman No. 2 Tel. 20785 

IUmumEmlik 
Acentesi 

Bah~ekap1 T A~HAN No. 29 

EHVEN 'ERAITLE 

EMLiK iDARESi 
KiRALIK APARTIMAN 

EMLAK 
ALIM ve SA TIMI 

6KS0RENLERE: 
KAN ZUK 
oksiiriik 1urubu 

Gogus nezlelerile had ve miizmin kasa

AK~AM 

bat iltihaplannda, zatiirrie, zatiilcenb ve 
bogmaca oksiiri.iklerinde c;ok faydah bir 

ila~d1r. Gogiisleri za.y1f olanlara ayr1ca /, 

tavsiye olunur. Bir c;ok profesi:irlerin t~k.~ ,fJ 
dirine mazbar olmu§tur. Kanzuk Oksuruk ,;;.~~'liS ~-~i~~~==;~~~ 
§Urubu maruf eczanelerde bulunur. ~ 

Umumi deposu lNGiLlZ KANZUK 

I • I 

ECZANESi 
Beyoglu ~ istanbul 

Istanbul beledlyesl lllnlar1 
.Tutar1: 

Lira 

I . I 
ilk teminah 

Lira K. 
Ilk okullar i~in 100 adet yemek ma 
sasile 200 tane bank 1200 90 00 
Uk okullar i~in 200 adet dolap 2400 180 00 

Ilk okullar i~in liizumu olan yukarda cins ve muhammen bedelleri ya
z1h yemek masas1 ve do)ap ayn ayra a~ik eksiltmeye konulmutlard1r. 
~artnameleri levaz1m miidiirliigiinde goriilebilir. istekliler 2490 No. lu 
kanunda yaz1h vesika ve hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 22/12/936 se.h giinii saat 14 de daimi encii
mende bulunmahd1rlar. (i.) (3437) 

* Caddeleri aga~lamak ve noksanlari ikmal etmek iizere liizumu olan 
1500 tane ~inar agacile 500 tane kaz1k a~1k eksiltmeye konulmu,tur. 
Bunlarm hepsine 1000 lira bedel tahmin olunmu,tur. ~artnamesi levaz1m 
miidiirliigunde goriilebilir. lstekliler 75 Jirahk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraher 21/12/936 pazartesi giinii saat 14 de daimi encii
mende bulunmahd1rlar. (B.) (3396) 

I /nhi•arlar U. Mi1d'/1rf i1fi1ntlen: I 
1 _ 15/Xll/936 giinii pazarhkla satm ahnacag1 ilan edilmi' olan 

2100 kilo Dikistirinli Kolanm pazarhg1 22/Xll/936 tarihine raslayan 
sah giinii saat 11 re tehir edilmi~tir. 

2 _ lsteklilerin tartnamesini anlamak iizere hergiin pazarhk i~in de 
tayin edilen giin ve saatte o/0 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabatatta 
levazim ve miibayaat t-uhesindeki ahm komisyonuna gelmeleri ilan 

olunur. (3558) 
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Muhammen bedellerile miktar ve vas1flan atag1da yaz1h 4 gurup 
malzeme her gurup ayr1 ayn iha)e edilmek iizere 28/12/936 pazartesi 
giinii saat 10 da Haydarpapda 1 inci iflebne Jcomisyonu tarafmdan 
a~ik eksiltme ile sahn almacakbr. , 

lsteklilerin malzeme hizalarmda yaz1h muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettigi vesikalar1 ve kanununun 4 iincii maddesi mucibince 
ife girmeye manii kanuni bulunmad,1gma dair beyanname vermeleri la
z1md1r. Bu ife farlnameler 1 inci ifletme komisyonu tarafmdan para• 
s1z olarak verilmektedir. 

1 - 2000 Kg. kiil~e kalay muhammen bedeli 3460 lira ve muvak
kat teminah 259 1/2 lirad1r. 

2 - 1900 adet kalemli aistem siirat kontrol saati band1 100 ve 120 
kilometrelik muhammen bedeli lSOS lira ve muvakkat teminati 112 li
ra 95 kuruttur . 

3 - 3500 Kg. Gres yag1 muhammen bedeli 467 lira 25 kuru~ ve• 
muvakkat teminab 35 lira 5 kuruttur. 

4 - 4700 Kg. muhtelif eb'atta kurtun levha muhammen bedeli 1645 
lira ve muvakkat teminah 123 1/2 lirad1r. (3588) 

Ziraat Vekaleti Sat1nalma 
Komisyonundan: 

1 - Kapah zarf usuliyle Sile:r.ya anenik miirekkehahndan 50 ton ar· 
senikiyeti rassu Silezya «Arseniate de plomb-=Bleiarsenat Silezya» 
ve fare oldiiriilmesinde kullamlmak iizere 100,000 Hora Fitegile 1,000 
Hora aleti satin almacaktJr. 

2 - Arsenikiyeti Ra~a·sin muhammen bedeli 20,000 lira Hora Fi
teklerinin tiifeklerile birlikte muhammen hedeli 24,000 lira arsenikiye
ti rassas i~i~ ilk teminat 1,500 lira Hora Fi~ek ve tiifekleri i~in birlik
te 1,800 liradrr. , -

3 - Jhale 18/1/937 de saat 15 de vekalet binas1nda yap1lacakhr. 
4 - Muhammen bedelleri ayr1 ayn yaz1lan bu maddelerin ihaleleri 

de ayr1 ayri yap1lacagmdan taliplerin teklif mektuplarm1 ona gore Ko
misyona vermeleri. 

5 - ~artnameler Ankarada Ziraat vekaleti satmalma komisyonun• 
dan lstanbulda Ziraat miidiirliigiindcn paras1z olarak verilir. 

6 - fateldilerin teklif mektup)anm teminatlarile birlikte muayyen 
giinde 2490 say1h kanunun 2 inci ve il~iincii maddesinde zikredibn ve
aikalarla Eksiltme saatinden bir saat onceye kadar komisyona verme-
leri. (3305) 
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Ya91yor mu? 

;Y qamak ve genc;ligin biitiin tazeli· 

iini iktisap etmck i~in liizum olan can· 
J. Ye besleyici unsurlarmm nok~aniye• 
tinden do1ay1 o1meye mahkiim olan bir 
cilt, buru~ur, kurur ve solar. Bu canh ve 
besleyici unsurlar, ~imdi bi.iyi.ik bir itina 

ile intihap edilmi~ genct hayvanlar<lan 
i.tihsal olunmaktad1r. Bunlarla beslenen 
bir cilt, genc;IC§ir ve tazele~ir. Viyann 

Oniversitesi profesori.i Doktor Stejskal 
tarafmdan k~fedilen bu ~ayani hayret 
ccvherin miinhasuan istimal hakk1 pek 
biiyiik fedakarhklarla T okalon miie~se
sesince temin edilmi~tir . 

Boice], tabir edilen bu canh hiicey1e
ler hiilasas1, yalruz pembe rengindeki 

Tokalon kreminde bulunmaktad1r. Has· 
tanelerde 60 - 70 ya~lanndaki kadmlar 

Uzerinde yap1lan tccriibeler 6 hafla 

zarfmda biitiin buru!}ulduklann zail ol
dugu goriilmii§tiir. Her ak~m. :ratmaz
dan evvel pemhe rengindeki Tokalon 

kremini kullammz. Siz uyurken, o; cildi
nizi healer ve gen~le~tirir. Serian buru-

§Ukluklan izale eder ve bir kac; hafta 
zarfmda kendinizi bir i;ok sene gen~le~· 

mi!} goreceksiniz. Giindiiz i<;in (yags1z) 

beyaz rengindeki Tokalon kremini kul
lanm1z. Siyah benleri eritir, a<;1k mesa· 
meleri kapahr ve en sert bir cildi bC'yaz
labp tatlila§hnr ve yumusat1r. 

Zayi - 1339 • 1340 yilmda QA.tal
~a Bigados darilleytam mcktebinden 
alm1~ oldugum ~ahadetnameyi lrny
bettim yenisini alacagundan cskisl
nin degeri yoktur. 
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ISA- ORTA- UZUN dalgal1 ne rlyat1 lkl misll daha pahah radyolar kadar temiz ve berrak olan yenl R.C.A. 
radyosunun 5 T. 4 mode i geldi. Yalmz 160 liraya satllan bu radyoyu ayda 12 lira vermek suretile derhal evinize g6ndertiniz. 

0. . . . . LA -1 
Beyotlu, lstiklal caddesl 

.. -• OperatGr· Urolog --• 

Dr. Mehmed Ali 
ldra r yollar1 

hastahklan mntehasc;1s1. KOprnba~1 

Eminonn han Tel: 21916 

Dr. lhsan Sami ---111 
Oksiiriik $Urubu 

-0k80rDk ve nefes darhgt bogmaca 
ve k17am1k Oksornklori jQin pek te· 
sirli ila~l!r. Her eczanede ve ecza 

dPpo'armda lmlunur. 

JUVANTIN KANZUK 
SA<; BOY ALARI 

KurnraJ \'C " • .i h olarak aabit 
ve tab i rcnk \ .. i.r. Ter ve y1kan• 

rnakla ~1kmaz. Y cganc zarars1z ve 
tanmm1~ s1hhi sac; boyns1d1r. 

INGILlZ KANZUK ECZANESl 

Bevoi?lu • Istanbul 
.. . ' . --- .. 

iSTANBUL 

Giinlerdenberi bru;i agnsma 
dayanam1yor. Eger bir ka~ 

NEVROZiN· 
alsa idi c;cktigi agn derhal 

°'gc_>ef's;l!; ~ dikkat edin. 

N£VROZiN 
Or. AHMED ASIM ONUR . 
OrtakOY ·. 

$ifa Yurdu 
Y atak iicretleri 2 liradan ihDa• 

rm •• 
3 iincii 1mifda ameliyat &c:reti 

abnmu. 
Doium ve kadm ameliyatlarile 

fibk, apandiait, basur ve cfiier 
ameliyeler i~in ~k ehven buauai 
fiatler. Ortakoy tramvay yolu Mu· 
allim Naci cad. 111 - 115 

Telefon - 42221 

Bir Tiirk ailesi 
Nezdindc rniircbbiyclik etmek iizerc 

bir Frans1z bayan nramyor. Referans ve 

mctalibat1 tahrircn Calata Posta kutusu 

1227 adrcsine N. E. rumuzile gonderil· 

mesi . 

L e$. 1 
ANKARA IZMIR 

1937 'Y'ILBA$1 
Hava Kuruntu Biiyiik Piyangosu 
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0 irad1.r 
Ayr1ca: 200,000, 150,000, 100,000, 70,000, 60,000, 50,000, 30,000 

20,000, 15,000 lirahk ikramiyelerle (400,000 ve 100,000) (Lirahk 
iki adet miikafat vard1r. 

Ke,ide Y1lbat1 gecesi yap1lacakt1r. 
Biletler: (2,5), (5) ~e (10) lirad1r ••• 

Vakat biletlerinizi ahmz. 

Kiiltiir Bakanbg1ndan: 
t - Bolge San'at Okullar1 i~in pazarhkla: 
A - O'r adet Oniversel Freze Makinas1, 
B - · Bir tak1m Onite delik ve bir tak1m unite mil mastarlar1, 
C - On bet adet muhtelif marangoz makinesi ahnacaktir. 
2 - A ftkrasmdaki makinelerin ibalesi ayr1, B fduasmdaki maatar-

lar;n ihalesi ayn ve C f1krasmdaki makineler.in ihalesi ayr1 olarak ya-
p1lacaktar. · 

3 - Birinci maddenin her f1krasindaki makin~ vc m~starlar1n evaaf, 
miktar ve sairesini bildiren umumi ve fenni fAl'lnameleri ile listeleri 
Ankarada Kiiltiir bakanhg1 levazlDl direktorliigiinden, lstanbulda bol· 
ge san'at okulu direktorliigiinden bedelsiz olarak abmr. 

4 - Birinci maddenin A f1kras1ndaki makinelerin ihalesi 24/12/936 
pertembe giinii ogleden evvel saat 10,30 da ve B f1krasmdaki mastar
larm ihalesi ayni tarihde saat 14 d~ C fikrasmdaki makinelerin •aat 
15 de Kiiltiir hnkanhg1 binasmda yapilacakhr. 

5 - Birinci maddenin A f1krasmdaki ii~ freze makine&inin tahmin 
bedeli 17,082 ve muvakkat teminatt 1,282 lira, B f1krasmdaki mastar· 
larm tahmin bedeli 781 ve muvakkat teminab 59 lira C. F1kraamdaki 
makinelerin tahmin bedeli 7,300. ve muvakkat teminatl 547,5 lirad1r. 

6 - Bu eksiltmelere gireceklerin bu gibi mnkine veya avadanhklar1 
ba,ka miie&scsclere verdiklerine ve teahhiitlerini tamamen ifa ettikle-
rine dair resmi vesika ibraz etmeleri laz1md1r. (3642) 
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Sahibl Necmeddin Sadak Umumi ne~riyat miicliirii: Enis Til 
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