
I HS AN 
KURUKAHVECIOGLU 

Kahvenin en iyisini halis olarak 
sahibi oldu~u Kurukahveci ham 
altmda AZ MASRAFLA DAlMA 

EN UCUZA SA TAR. 

Sene 19 - No. 6517 - Fiah her yerde 5 kun14 PAZARTESI - 7 KANUNUEVVEL 1936 

KO<;OK ILANLARii\ilZI 
okuyunuz! 

0 slltunlarda istedlglnizi 
bulmak lhtimali ~olctur 

Telefon: 24240 (ldaro) - 24249 ( Tahrir) • 24248 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 

Havas ajansinzn hakikate ugmigan ne~rigati Adlige vekiliningiizel bir te~ebbiisii. 

Frans1z ajans1n1n, $iddet rejimi Su~lu ~ocuklar, kurtarma 
tesis edilmediii iddias1na rat- yurduna sevkedilecek 
men, cebir ve tazyik yapllmt$ttr 
Jntihab esnasznda silahli jandarmalar faaliyette 
bulunmu~, halk iizerine mitralyozlerle ate~ afzlarak· 

yiizlerce halk garalanm1~ ve bazzlarl olmii§liir 
Beyrut 6 (A.A.) - Havas aja~1S1 

blldiriyor: 
Turk matbuat1 tarafmdan verllen 

haberlerin tersine olarak iskende-
111n sancagmda hi~ bir ~iddet rejimi 
tesis edilmemi~tir. Bu erazide orfi 
idare ilan edilmemi~ se~im devresl 
muhim hadiseler olmaks1zm cereyan 
etmis ve d1~ardan gelen tahlikata 
rag~en nizam muhafaza edilmi~tir. 

Not: -Antakya hadiselerinc bizzat ~hit 
olmul? bir arkada~1m1zm vermi!? ol
dugu maltlmati ayncn a9agiya der
cediyoruz: 

Ajans Havas bu mahlmatn ne 
der? Bu malitmatI veren arkada~ 
lmzas1 mahfuzdur ve maltimatm ta• 
inamen dogru oldugu tesbit edil
mi~tir. 

Antakyada Re)·haniyede zaf er bayram1 ~ulikleri 

c30 te9rinisani 936 ps.mrtesi sa
bal11 saat 8 de hilkO.met tatil edile
rck Mishano, Mukopris, Bahsenus 
gibi blr kn<; Arap koyilndcn miisel
lah jandarmalann muhafazas1 al
tmda v-e kapall knmyonlar i<;erisin
de gctirilen ve istifa cttikleri halde 
kabul cdilmiyerek ccbredilen mun-

tchibl sanilerle Silveydiye nahiyesin
den gene ceblr ve tazyik ile getiri
lcn bir ka~ Tilrk - ~levi milntehibi 
sanisinden ve 45 bin niifuslu An
takya me.rkezinden 90 milntehibl sa-

niye mukabil Kuseyri Mustafa, karde~i, 
kahyas1 ve blr kn<; u9agmm te~kil et
tigi yedi milntehibl saniden ba~lm 

Yeni tuz kanunu 
l8yihas1n1n esaslar1 

Layihada tuzlalar, fiatler, veresiye tuz 
sat1~lar1 hakk1nda yeni hiikiimler vard1r 

Ankara 3 (Hususi muhablrimiz
den) - Bti.yilk millet meclisinin diln
kti i\;itimamda tuz kanunu Hi.yihas1-
nm birincl mti.zakeresinin yap1ld1g1m 
.Ve layihanm meclisce aynen kabul e
dildigini bildirmi~tim. ikinci miizake· 
resi bugiin de yapllarak kanuniyet 
kcsbedecek olan Iri.yihamn ihtlva et
tigi milltlm esaslan izah etmeden ev
vcI muhtelif memlekctlerde tuz hak
klnda kabul ve tatbik ettikleri sistem
lere k1sa bir nazar atfetmek faydadan 
hali olnuyacaktlr. 

Esasen hilkumet te tuz layihasm1 
tanzim ederken bu sistemleri goz o
nilnde bulundurmu~ ve bunu esbab1 
mucibe mazbatasmda zikretmii;;tir. 

Bugun muhtelif memleketlerin tuz 
hakkmdaki mcvzuahm ba~hca ~u ii~ 
esasa irca etmek kabildir: 

1 - istihsal, ithal ve sah~m1 inhisa
ra tabi tutmak (tam inhisar) 

2 - Yalmz istihsal ve irnalini inhi
sar altma ahp sat1~m1 serbest bll'ak
Inak (klsmi inhisar) 

3 - Tuzdan bir resim almak sureti
le istihsal ithal ve satI~m1 serbest b1-
rakmak. 

italya ve !svi!;rede tatbik edllmekte 
Olan tam inhisar usulil, geni~ te~kilft.
ta lti.zum gosterm..:si ve diger baz1 
zorluklan davet ctmesi sebebile ta
amrnfun edememi~tir. 

Rornanya, Yunnnistan, Avustur
Ya ve daha bir ~ok memleketlerde tat
bik edilmckte olan klsmi inhisar sis
tcmi ise daha :i.meli ve tatbik kabiliyc
ti daha !;Ok oldugundan kolaylikla ta
runmum ctmi~tir. Nctekim memleke-
. "1lzde de yetrni~ seneden beri bu 

I sistcm cari olmu~tur. 
· Cumhuriyet hiikfunetince vaktile 
tesis edilmi~ olan ~eker, petrol ve sa
ire gibl inhisarlarda da bu sistem ka.· 
bul ve tatbik cdilml~tir. Bu suretle 
fnhisara tab! tutulan mevadm dahll· 
de sati~mn serbest b1ralolmas1 hilkO.
metimizce kabul edilebilir bir prenslp 
haline gelmi~ bulunuyor ki, yenl tuz 
kanununda da bu prensibe tamamen 
riayet edilmi~tir. 

Bu izahattan soma kanunun esas
larma ge!;ebiliriz. Yeni kanun ile ka· 
bul edilen sistemde her ambarm her 
sevkiyata gore degi~n ayn bir sati~ 
fiati olmas1 lazill\ gelmektedir. An· 
cak maliyet fiatlerinin bu degi~mesiil
de yegane saik olan nakliyat ucretle-
ri bllhassa ayni mmtakanm sahillerln
dc tefavtit gostermcmekte oldugundan 
tatbikatmda Karadeniz, Akdeniz ve 
Marmara denizi sahilledndekl an
barlar yeknasak birer fiat grupu 
te~kil etmektedirler idare bu nokta
dan biraz daha ileri gitmi~tir. Evvelce 
inhisarlar idaresinde tetkikat yap~ 
olan Amerikah mti.tehass1slar tuz fi
atlerlnin biri tuzlalara digeri anbar
lr.ra mahsus olmak iizere iki 
dereceye hasnru tavslye etmi~lerdi. 

(Devanu 6 mc1 sahifede) 

Po.zartesi konu.~1nalarz. 

llim, mOnevver ve halk 
Yazan: Hasan Ali Yucel 

(Altmc1 sahifemizde] \.__, ________________ _, 

kimse i~tirak etmeml~tir. Buna rag
men ve kanunlar hukiimsiiz b1rakl
larak mebus intihab1 yap1lnu~ ise 
de halk yti.ce komiser nezdlnde bu 
vaziyetl derhal protcsto etrni~. 
Otcdn beri mutat oldugu ve~hile 
tertiplel'ine magllip ~1kan hi.ikO.met 

(Devnuu 5 incl sahifede) 

Blum az kaldi 
istif a edigordu 

Sebebi komiinist 
mebuslann itimad reyinde 

miistenkif kalmalandir 

; l\t. Blum · 

Paris 6 - Hiikurnet mebusan 
meclislnde 171 reye kar~ 350 reyle 
itimat kazamru~tir. 72 komlinist 
mebusu istinkaf reyi vermi~lerdir. 

i13u reyden sonra kabine toplana
rak komiinistlcrin mustenkif kal
malari iizerine istifaya lti.zum olup 
olmadlgm1 tcdkik etmi~ ve kabine
nin vazif esine devam etmesine ka
rar vermi~tir. 

(Devanu 6 nc1 sahifede) 

DUnkU mac;lar 
Diinkti 9eki Karlin - Fener

bah~e kar~1ln9mas1 yaz1suu ve 
diger spor haberlerini sekizincl 
sahifemizde bulacaksm1z . 

L 

Adliye vekaleti bu rnaksatla 1937 
sen.esi biit~esine tahsisat koyacakt1r 

Bir 1slahhanede terbiye edilmeleri Jaum gelen sefil ~ocuklardan bir ka~ tip 

Ahlaki tereddiye ugriyan 90cuklan 
ISlah etmek igln Galatada tesis edilen 
!;ocuklan koruma yurdunda ~imdi 84 
!;OCuk terbiyc ediliyor. Bu ~ocuklar 
yurda almmazdan C\'Vel yankesicilik, 
hlsnzhk. yapmak, koknin, i~ki kullan
mak gibi tercddiye tela.let eden bir ta
kun ahlRkI zaaflar ile mallll bulunu
yorlardl. u~ seneden beri milessesede 
gordilkleri clddi terbiye sistemi saye
sinde ~imdl sanat ic;in faydah birer 
lizuv haline gelmi~lerdir. 

Maalesef ~ehrimizde bu gibi ahlfiltl 
zaaflarla malfil olan ~ocuklar buka
dar dcgildir. Fakat milessesenin bi.it
~esi ve vilsati cemiyete faydah blrer u
zuv olrnak i~ln islah ve terblyeye mlih
tac; daha fazla ~ocuk almmasma mti
said degildir. Bundan ba~ka her han
ii bir su~ yilzilnden mahkemeye sev
kedllen, fakat cczai ehliyetleri olma
dlg1 i~in hapsedilemiyen ~ocuklar da 

serbest b1rakllmaktad1r. Heniiz mem
leketimizde kil~iik mucrimlere mah
sus ve islahhane vazifesini gorecek 
blr hapishane mevcud olmad1gmdan 
bunlan serbest b1rakmak zarnrcli 
has1l oluyor. 

Haber ald1gim1za gore, adliye vek1-
li bay ~iikni Sarac;oglu, istanbul mah
kemelerine sevkcdilip de y~lan ba
klmmdan hapishaneyc gonderilnuye
cek olan su~lu ~ocuklarm Galatadak1 
~ocuk kurtarma yurdw1a sevkedilme
le1ini esas itibarile muvaf1k gormu~
tilr. Bu maksadla 937 adliye bilt~esi
ne bu yurda muavenet i~in tahsisat 
konulacak ve bu tahsisat ile yurdun 
kadrosu bir misli daha tezyid edile
cektir. 

Yurdun kadrosu geni~letildikten 

sonra ehliyeti cezaiyeleri ohmyan 
SU!;lu c;ocuklar serbest b1rakllmiya
cak ve yurda sevkedileceklerdir. 

••--n--•••••11 =-----11••1--.....,.._11m-•--1111111a-• 

- cMemba suyu> nas1l yaz11Ir? ..• 
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dakika ( Bu Sabahki Telgraflar ) 
ltalya ile lngiltere 8 .. kA t .1. t h I 

heniiz an1a,amadllar u ume ~1 er aarruza az1r an1yor 
-------.. . Son Madrid bornbard1rnan1nda 150 

Jtalyanzn anla§ma arzusu uzerzne k. · ··id·· 150 k. · d " I d 
l .,. .1.· • c· ., .... 1.. 1~1 o u ve 1~1 e ag1r yara an 1 
ngLtlZ se11r1, zano zte goru§ u ·----

Londra 7 (Ak~m) - ingilterenin Roma sefiri Sir Errik Drumond di.in ital
ya Hariciye nazm ile uzun bir miilakat yapm1~tir. 

ROyter ajansma gore bu millakat Akdenizde ingiltere ile bir anlru?maya var
mak i~in italya tarafmdan izhar edilnili;; olan arzu ile alakadard1r. 

italya ile ingiltere arasmdaki iti!Af milzakereleri M. Edenin Avam kama
rnsmdaki son beyanatmdan sonra kesilmi~ti. ingiltere ile italya arasmda Ak
denizdeki vaziyetleri hakkmda heniiz bir anl~aya vanlamam1~tir. 

Komunistler Blum kabinesine yard1m 
etmege devam edecekler 

Son itimad reyinde mustenkif kalmakla, 
lspanyan1n ablokas1n1 tasvip etmediklerini 

gostermek istemi~ler 

Paris 7 (Akf?B.ID) - M. Blum ne da
hilde, ve ne de har:i!;te memleketi sebe
bi anl~1lm1yacak bir buhrana maruz 
b1rakmamak ve ortadaki mii§killlcri 
halletmek i~in iktidar mevkiinde kal
maga karar vcrdigini beyan et~tir. 

Komfinist partisi umum1 katipligi 
ne~rettigi bir tebligde komiinist parti-
5inin halk cephesi programm1 tahak
kuk eitirmek it;in Blum kabinesine 
yard1ma devam edecegini bildinni~ ve 
komilnistler, mecliste kabineye itimad 

Alman ya 
haz1rlan1yor 
Liselerin son s1n1f1n1n 

lagv1 gene zabit 
yet{9tirmek i~indir 

Berlin 6 (A.A.) - Havas ajans1 
bildhiyor: 

,Harbiye nezaretmin bir tcbligl, 
liselerin son sm1flannm ilgasmm 
gcnr; zabit yetl~tirm:!k hususundaki 
mtib1cm luzumclan ile1i geldigini tc
yid eylcmektedir. 

Mallim oldugu uzer~ zab1t kadro
Janndnki bo~uklan doldurmak ilze
re umumi harp esnasmaa da boyle 
bfr karnr almnu9t1. 

Gaz tcler tarafmdun bugun ne~
r dilen teblig, yalmz gen<; lise me
zunlanm davet etmekle kalmamak
ta fakat , yni zamanda hatta bu se
ne bakaloryasuu hazU"lamakta olan 
gen~lcri 16 1 937 tarihinden evvel 
orduya zabit no.n1z"di olarak ginne 
talcplerini yapmaya <;agmnakt..'l.d1r. 

Papan1n hastal1g1 --
Hastahk zannedildigin-

den daha vahimdir 
Vatikan G (A.A.) - Papamn s1h

hl vn.ziycti tev.akkuf halindedir. Pa
pa, sakin bir gece ge~irmi~tir. Bir 
doktor, daimi surette Papamn dni
resindc nobat beklemekledir. Sabah
leyin saat sekizdc profesor Aminta 
Milani hastayi muayenc etmi~tir. 

Papa, mes duasmda haZH· bulun
mak ilzere kalkmak istemi~ ise. de 
profes0r, buna kati surettc mtimn
naat etmi~tir. On birinci Pienin kiz 
karde~i bu sabah biraderi tarafmdan 
kabul edilmi~iir. 

Roma 7 (Ak~am) - Papamn ah
vali Slbhiyesi hakkmda endi~eli ba
berlcr dola~1yor. 

Amerika grevdleri ne istiyor? 
Nev York G (A.A.) - 25 bin grevci 

Sanfamsisko sokaklarmda bir ge~I~ 
yapm1~lard1r. 

Nev York r1htim amelesi, Frans1z 
r1ft1m amelesi Amcrika gemilerini bo
~ltmaga ba~lar b~lamaz, kencllleri
nin de Frans1z gemilerini bo~altmaga 
amade olduklanm bildirmi~lerdir. 

Norve!r bankasa iskontoyll 
yukselttl 

Oslo 6 (A.A.) - Norve~ milli banka
s1, iskonto haddini 3,5 den dorde r;1-
karnu~t1r. 

meselesi mevzuu bahis oldugu zaman 
milstenki! kalmakla, cumhuriyet~i is
panyaya kar~1 tatbik edilen abloka 
siyaselini tasvip ctmek istemediklerini 
gostermek istediklerini ilave etmi~tir. 

Paris 7 (~am) - Maliye nazm M. 
Oriol hilkumet~e alman tedbirler saye
sinde iktisadi buhranm hafifledigini, 
hari~te ve dahilde kalkmma alametleri 
bellrdigini, halkm emniyet ve itimadl 
avdet etmekte bulundugunu beyan 
etmi~tir. 

Sovget kanunu 
esasisinde tadilat 

32 maddeye aid 43 
tadil yap1ld1 

;'\loskova 6 (A.A.) - Tas ajans1 
bildiriyor: 

Sekizinci Sovyctlcr fevko.Iade kon
grcslnin kapam~ cclsesi, Sovyetler 
birligi kanunu esasisinin kati met
nini kabul i~in dim saat 16 da Krem
lin sarnyinda toplanm1~1r. 

Kongrenin binlerce aZMI ve da
vetliler yeni kanunu esusinin banisi
ni alk1~ tufam nrnsmda kar~1lad1. 

M. Stalin rnporunda diyor ki: 
cTahrir komisyonu mesaisini bi

tirmi~tir. Kanunu esasinin, bu me
sai neticesindc elde edilen kati met
ni biltiln azaya tcvzi edilmi~tir. Bu 
metinde goriildti{,ri.i vei;.hile, komisyon 
33 maddeye ait olarak 43 tadil yap
m1~tir. 

Diger 114 madde dcgi ·memi~tir. 
Bu 43 tadilden 7 si ~ok mi.ihimdir.> 

M. Stalinin raporunda tadil cdilen 
rnnddelerin as1llan ile muaddel ~ekil
lcri izah edil'mi1?tir. 

Bu miihim tadiller: 88, 10, 35, 40, 
48, 77 Te 49 uncu maddelcre aittir. 

M. Stalinin rapomndan sonra, M. 
Andrcf yeni kanunu esasiyi madde 
madde okumu~ vc biltiln maddcler it
tifakla kabul edilmistir. 

Bunu milteakip kongre Stalini ve 
divan azasim ayakt.:l. alk1~lam1~tll'. 

Kongrc, yeni kanunu csasiye go
re, ~im nlzamnnmesinin ve Sov
yctler birligi yilksek konseyinin se
~im tarihlerinin tesbitini Sovyctler 
birligi merkez icra komitesine birak
m1~tir. 

Keza kongi·e, ycni kanunu esasi
nin kabulii hat1ras1 olarak. 5 kanu
nuevvel gi.iniiniin blitiin millet i~in 
bayram gi.ini.i ilanma karar verm~tir. 

Habe~istanda askeri harekat 
Roma 6 (A.A.) - Mariotti kolu, 

milhim arnzi man:a1arm1 yendikten 
ve Arussi Tiggilcrin mcrkezindc bu
Iunan 4,000 metre yfiksekliginde Ci
Ialoyu ge~tikten sonra ~imdi Addis -
Ababadan 150 ldlomctrc ileride bu
lunmaktad1r. 

2500 ltalyan daha lspanya 
asilerine yard1ma gitti 

Londra 6 (A.A. )- Cebclilttariklen 
blldhiliyor: 

Dun soylcndiginc nazaran asi kuv
vetleri takviyc i!;-in 2500 italyan Alce
zh asda karaya ~1km1~tll'. 

Madrid 6 - Hiikiunet kuvvetleri, I kiirtmil~lerdir. Madlid ctrafmdaki askeri harekatta 
biitiin cephelerde asHere kar~1 umu- Guadalajara ceph~sindc hlikumet- bir nebze tevakkuf cseri gorillmil~-

mi bir taarruza haz1rlamyorlar. ~Her, bir ~ok koyler zaptetm~Jerdir. tiir. Diin biltiln cephede tam bir 
Asilerin Madride kar~1 her hangi MADRiDDE TEVKiFLER siikun hilkiim siirmektedir. Ogleden 

baskm harekeline kar~1 koymak i~in sonra asilerin top~u kuvvetlc1i faa-1'\ladrid 6 - Fenlandiya el~iliginin 
icap eden tedbirler alm~tir. liyete ge~mi~ ve cndahtlarm1 payi-himayesi altmda bulunan bir bina-

HA VA BOMBARDil\IANININ da yapilan ara~tirma esnn.smda 600 tahtm ~imal mahallelerine tevcih et-
KURBANf,ARI ki$.i tevkif edilm~tir. Bunlar ara- mi~tir. Hiikumetgiler, hi9 bir mukn-

Madrid 6 - Dill?mun tayyarelerinin smda bir ~ok asilzadeler vardlr. belede bulunmam1~u1dir. Asilerin 
dtinkil hava bombard1manmdan i~GiI.tz KRUVAZORLERi mahafili, hiikumetr;ilerin payltahtm 
~hir azim hasarata ugramI~tir. AtJ.- iSPANYAYA GiDh'ORLAR muhasarasm1 refetmek ic;.in sarfet-
lan bombalardan vc hava torpillc- rni~ olduklan fazla gayret yilziinden 

Londra 6 - Amirnlligin bir tEbli- d bi hal 1 · Id kl rinden 150 ki~i olm~ v~ kisnu azam1 ermansiz r c e ge m1~ o u • a-
gine gore Maltada bulunan ingiliz 

ag1r olmak ilzere 100 kilsur ki~i ya- fi!osuna mensup bir c:;ok kruvazorler, n zanmnda bulunmaktad1r. Bunun-
ralanm1~tir. iki dil~man tayyaresi la bcraber tekl·ar mukabil taarruza ispanya sulannn gitmek i1tin emir 
dii~iirillmil~tur. gcr;mek i1tm yap1lan hazrrhklan 

alm1~archr. Hilkumet kuvvetleri, Madridin ortmek maksadile kasdcn atalet gos-
garbinde asilcrin bir taarruzunu ken- lllADRiDDE SUKUNET VAR terilmesi ihtimali cle derp~ edil-
dilerine bilyiik zayiat verdirercrk pils- Talcvera de la Reina 6 (A.A.) 

Ankarada halo 
A tatOrk, bafoyu 

!jereflendirdiler, Frans1z 
el~isile gorO!jtOler 

Ankara 6 - ~ehrimizde senenin ilk 
balosu, dun ak~am <;ocuklan esirgeme 
kurumu tarafmdan Ankara palas sa
lonlarmda verilmi~, Atati.irk te balo
yu ~rcflendirmi~Ierdir. Baloda ecne
bi elc;ilerden bir ~oklan da haz1r bu
lunmu~lard1r. 

Atatiirk Frans1z sefiri M. Hanri 
Ponsonun refikasile dnns cbni~er ve 
M. Ponsoyu da localarmda kabul ede-

1 rek bir milddet klonu~mu~lard1r. Bu 
esnada Atatilrkiin yanmdn hern.$irc-
1eri, hariciye ve uafia vekilleri ile 
hariciye katibi umumisi ve baz1 me
buslar bulunuyorlard1. Baloya milli 
kosti.imlerle gelcn bD.yanlar arasmda 
bir miisabaka yapllm1~ ve general 
Nacinin kerimesinin kosti.imli en ~ok 
begenilmi~tir. ----
Bahk~1lar kongresi 

-·-
BugOn son toplant1s1n1 

yapacak 
Ankara 6 (Tclefon) - iktisad ev

ldli bay Celal Bayarm, Siird mebusu 
Mahmud Soydamn cenaze merasimi
ne istirak etmek uzere, istanbula git
rnesi ve encilmcnlerin ~all~malanm b!
tiremcmesi yfizilnden cumartesi gi.mu 
toplanam1yan ballkr;Ilar kongresi, ya
rm ogleden sonra son i~timam1 akde
dcrek dag1lacakilr. 

Yarmki i~timada, e.nciimenler tara
fmdan dikkatle hazirlanan raporlar 
okunacak ve milnak~a edilecektir. 

Enciimenlerin. i.izerinde en ~k dur
dugu meselelcrden biri de sabit ve sey
yar dalyanlarm hududu meselesidir. 
Tetkik encilmeni, muayyen ~artlar 

dahilinde bile olsa siiriitme avc1llgma 
miisaade edilmemcsi temennisinde 
bulunmaktadir. 

Kati/ marangozun 
muhakemesi 

MOddeiumumi su~lunun 
idam1n1 istedi 

izmir (A'k~am) - Tepecikte kans1 
Hamideyi, k1skani;l1k yilzilnden bi~ak
la sekiz yerinden yaralayarak feci bir 
~ekildc oldi.iren marangoz Mehmcdin 
muhakemesine, izmir ag1r ccza mah
kemesinde devam edilmektedfr. Mu
hakeme son safhaya gelmi~ ve miiddei
umumi, iddiasm1 serdetmi~tir. Meh
medin, Tiirk ccza kanununun 450 mci 
maddesinc gore idrum istcnmi~tir. Maz
nun Mchmed. miiddeiumuminin ken
disi hakkmda oliim cezas1 istedigini 
ogrenince gayri tabii bir ~ekilde giil
mi.i~ ve: 

- Bana milsaade edin, cvrak1 oku
yay1m, miidafaa m1 yapayun. 

Demi;?tir. Maznunun mudafaas1 i<;in 
rnahkeme, ba~ka gir bi.me bll"ak1Inu~
tII. 

Seyhan nehri 
birdenbire ta~tz 

~--

Adanan1n c;ukur mahal
lelerini seller bast1 

Adana 6 (Ak~am) - ~iddetli yag
murlardan Seyhan nehri 5,5 metre 
yukselmi~ ve Kar~1yaka mahallesile 
Adana ~hrinin biiyiik bir kism1 su al
tmda kalm1~tir. Su altmda kalan ma
halleler halkl belediyece hanlara ve 
otellere yerl~tirilmi~tir. Tahliyc edi
len binalar arasmda klz lisesile hapis
hane binas1 da vardlf. 

Bu tugyan ncticesinde Seyh-an 
ve Ceyhan nehirleri birl~i!? vc koy
lerde milhim hasarat yapm1~tir. Ta~
koprliden halkm geli~l ge~i~i·yasak c
dilm~tir. Fela.ketzede halka, K1ZI-1ay 
yard1m ediyor yagmur devam ediyor. 

Ekmek fabrikas1 
Gunde 7 5 bin kilo 
ekmek ~1karacak 

izmir (Ak~am) - Belediyece izmir
de belediyenin un fablikas1 ittisalindc 

bir ekmck fabrikas1 yap1Incagm1 bildir
mi~tim. Bunun it;in Sovyet Rusyadan 
getirtilmi~ olan mtitehass1s tedkikleri
ni bitirmek i.izeredir. Fabrika, ~imdilik 
gfinde 75,000 kilo ekmek ~1karabilecek
tir. izmirin giinli.ik ekmek ihtiyac1 
45,000 kilodur. Kombinanm ~1knrnca~ 
gi ekmeklerle izmirin yakln nahiye ve 
kazalannm ekmek ihtiyac1 da temiz bir 
~kHde ternin edilecektil". Buca, Borno
va, hatta Fo~a. Bergama, Urla, <;e~
me ve Kemalpa~a. Mencmen nahiye 
ve kazal~nnm ekmck ihtlyaci kam
yonlarla tcmin olunacaktll". 

Yap1lan ledkiklcre gore belediye, bu 
fabrikada pi~ireccgi ekmekleri i;ok 
ucuza mat edecektir. Bugday, un fab
rikasma atilacak ve hi<; el dcgmeden 
otomatik t.Csisatla unlar fmna gegerek 

bir taraftan ka~dlarn. sanh hirer ve ya
rnn~r kiloluk ekmek 1t1kacak ve sati
~a ~kanlacaktir 

KUkUrt f1r1n1 
15 kanunuevvelde 
i~lemege ba~llyacak 
K~iburlu 6 (Ak~am) - Ktikiirt 

~rketinin, altl ay evvcl ~ma 
ba~lattif,ri, kiikilrt gil fmnmm in
~as1 bitmek iizcre.dir. 

Kilkiirt ~irketinc 11,000 kiisur 
li.raya mal olan bu fmn 12 ocakh vc 
beher ocng1 20 ton ham cevhe1· ala
cak ~ekildc in~a cdilmi~ir. Ayda 12 
fmn birer defa izabe yapm1~ bulu
nacak ve beher fmnm 20 ton ham 
cevher ald1gma gore, bir ayda 240 
ton ham ccvher snr fcdilccektir. 

Ynp1lan hesaplarn gore, ham cev
her r, 20, vcrdigine nuzaran 240 
ton ham cevherden 48 ton safi blok 
kilktirt istihsal cdilecegi tallmin edli
mcktedir. Bu fnm 15 kanunuevvel 
taiihinden itibaren i~Iemc::ye ba~hya
caktir. 

mektedir. 

Atatiirkiin evi 
Tiirk mebus ve gazetecileri 

evi ziyaret ettiler 
Selci.nik 6 - Tilrk mebus ve gazetcci· 

1eri buraya gelcrek Atati.irki.in dogdu
gu evi ziyaret eylemi~ler ve trcnle is
ke~eye hareket eylemi~lerdir. 

Belediyc, Atatilrkfin dogdugu evi 
l?imdiki sahibinden satm alm1~ ve mu
kavele bugun imzalanm1~tir. Ev, lie; ay 
sonra tahliye edilecek ve Atatilrke Se
lanik belediyesi tarafmdan hediye edi
lecektir. 

lzmitte elma 1slah istasyonu 
izmit 6 (A.A.) - Bu sne virayeti

ntizin meyva mmtakalan civarmda 
bir elma 1slah istasyonu kurulma
s1 Ziraat vektlletince kararl~tinl

rm~hr. 
Bu istasyonun ycrini tesbit etmek 

i.izerc Ziraat vekalcti fen m~vir
lerinden profesfa· Glnysocrg yamn
da muavini Nail oldugu halde 9eh
r1mize gelmi~tir. 

F eci bir oliim 
Basmahane istasyon 

§efinin oglu havagazile 
zehirlenerek oldii 

Izmir 6 (Ak~am) - Devlet dcmiryol
lan Basmahane istasyonu ~efi ibra
himin oglu 13 Yru?mda Muzaffer, hava 
gazilc zehirlenerek f eci bir ~ekilde ol
mil~ttir. Vaka ~oyle olmu~tur: 

Gar ~efi ibrahimin, istasyonda otur
dugu evin oniinden hava gazi borusu 
ge~mektedir. Bu ana: boruda su , top
lanm1~ ve suyun ~1kanlmas1 ii;in bo
rudaki kapak a1ttlm1~t1. Buradan g1kan 
hava gazi, binanm alt katmdaki lagtm 
tcsisatmdan evin i~ine dolmu~ ve alt 
kat salonu istila etmi~tir. 

Zavalh Muzaffer, hii; bir ~eyden ha
beri olmadan sabahleyin evin U.st katm-, 
daki yatagmdan knlkarak giyinmek 
uzere ~agiya inm~Ur. Orada zehir
lenen ~ocuk, bayllnu~tir. Evdeki hiz
met~i klz da ayni ~ekilde bayilm1~tir. 
Neden sonra ev halk1, bunlan baygm 
bir halde gorerck hastaneye kaldmm~ 
larsa da Muzaffer olmti~iir, hizmc~i 
k1z kurtulmu~tur. 

~air ve bestekar 
bayan Leyla oldO 

f?air ve bestekar Leyla 84 ya~nda 
iken dun sabah olmil~tilr. Abdi.ilmc
cidin vilkelasmdan Hakim isrnail 
pa~1m klz1dll". Bayan Leyla hem iyi 
bir ~air, hem de iyi bh· musl~nasti. 
Cenazesi bugiln damadl Mehmed All
nin K1z1ltoprn.ktaki ko~kiinden kal
dmlncak, cenaze Namaz1 Nuruosmn
niyc camiindc k1lmacakt1r. 

lspanyol asileri ve Rus gemilerl 
Salamanka 6 (A.A.) - Sansebas

tiyan radyosu bildiriyot: 
Asilelin blr harp gemisi harp mal· 

zemesi yi.iklil bir Sovyet vapurunu 
Akdenizde tevkif etmi ir. 
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Dernir 9elik 
lthalat rnaddelerimizde 
miihim bir yekun tutuyor 
Sanayilc~memizin bir neticesi ola- I 

rak her nevi demir ve c;elik, ithalfltim1- j 
zm en yuksek klymetli maddelerini te.r ' 
kil ctmcktedir. -934 de 9 milyon 598 I 
bin Ttirk lirasma balig olan bu mad
dcnin ithalat klymeti ge!;en yll 18 mil- I 
yon 281 bin liraya yUksclmi~, bu sene
nin dokuz ay1 zarfmda da 9 milyon 
480 bin lira tutmu~tur. Makineler it
halati da demir ve !tClik ithalati ara
smaa milhim bir yckful tutuyor. 

ikinci sanayi plarum1zm da yakmda 
tatbikine b~Ianmca gcrek remir ve !;& 
lik, gerek makinc ithalatmm onUrniiz
deki y1llarda devamll surette artacag1 
tabii gorilli.iyor. Buna mukabil ihraca
turnz da c;ogalmakta ve inki~af ctmek
tedir. ihracati en c;ok artan maddeler 
pamuk, rneyvalar, tilt~, yiln, kll ve 
ipliklcri ve deril~rd.ir. Ihracati azalan 
maddeler ise hububat canll hayvanlar, 
aga~. ~omiir, kereste, ve nebati yag-
lard1r. Bu yilm dokuz ayi zarfmda pa
muk ihracatim1z 6,375,102 liraya yilk
selmi~tir. 

Ttitiln ihracat1 da son il~ seneden 
beri muntazam"n artmaktachr. 1934 
senesinin dokuz ay1 zarfmda 5 milyon 
116 bin lira tutan bu maedenin ih
r~cat k1ymeti 1935 de 8 mllyon 233 bin 
ve bu y1l 9 milyon 572 bin liraya yUk
selmi~tir. 

Mahkemege 
dii~en bir a~k 

macerasi 
Gomlek degi1tirir gibi 

sevgili degi1tiren bir k1z 

izmir 6 (~) - izmirin Dolap
llkuyu mahallesinde dedikodulu bir 
~k maceras1 olmu~tur. izmir fabrika
larmdan birinde amelelik eden (A ... ) 
admda bir gen~. epey zamandan beri 
sevi~tigi bi.iturt magazalarmda ~-
~n (~ ... ) admda on alt! ya~mda bir 
ktzi kendi rlzasile ka~~ ve sonra 
evlenme muamelesine te~ebbils etmi~ 
tir .. 

Mtitenasip bir viicude malik ve ~ok 
gtize1 bir klz olan (~ ... ) evlenme mua
melesi neticclenmek ilzere iken, evvelce 
sevi~tigi diger bir delikanllya ka~m1~ 
ve bir giin (A ... ) ile kar~tl~mca: 

- Ben artik seni istemiyorum. Bu 
sevgilimle evlenecegim. deml~tir. 

(A ... ) c;ok miiteessir olarak bu ev
lenmekten vaz g~m~tir. Faakt, klZl, 
Yeni ka~tigi, eskl sevgilisi de b1rakm
ca bu gi.izel klz, tekrar kendisini ilk 
ka~1ran (A ... ) ya miiracaatla: 

- Beni almaga mecbursun. Dem~. 
l;;OCuk, bu teklifi kabul etme~tir. Me-, 
sele, ~imd.i adliyeye intikal etmi~ bu
lunmaktad1r. (A ... ) d.iyor ki: 

- Benim emelim, ~k halisane id.I. 
Onunla evlemnek ve bir aile yuvas1 
kurmaktan bqk& c1\i.filncem yoktu, 
hattA evlenrnek uzere idik, fakat bir
denbire vaz ge~u. ba{lka bir dellkanl1 
ile -benden daha gi.izel oldugu i~in
evlenmege karar verdi, ona ~t; ve 
bir iki giln onunla Y*dJ.. Ben vicdan 
sahlbl bir erkegim, ~di nas11 olur 
Ua onu alabilirim. Ne olduysa bana ol
du, '1mdi mahkemelerde ugr~agun 
\e onu almama artlk imkAn yoktur. 

- ~en ~ ~ehzadeb~mda bir 
tiyatroya gittik bay Amca. Evvelki ge
ce de ~hlr tlyatrosunda ldik .. . 

!;IEBiR BA.BERL 

T asarruf haftas1 
Bu gr/ daha geni~ 

program/a 
kutlanacak 

Milli iktisad ve tasarruf haftas1 i~ 
yapllan hazirllklar ilerlemi~tir. Hafta 
mtinasebetile bu sene de yapllacak O

lan muhtclif milsabakalar i!;in daha 
gen~ programlar tanzim edilmektedir. 
Bilhassa kuru yemi~ ve vitrin rnilsa
bakalarma miimkiln oldugu kadar faz· 
la aiaka tcmin maksadile bil-
yilk haz1rllklar yap1lmaktadJ.r . 
Hediyeler ge~en yildan fazla 
olacak, hafta devammca bilyilk pro
pagandalar yapllacakt1r. Hafta ba~ar
ken ~ehrin bilyilk caddelerine as1lmak 
i.izere propaganda afi~leri haz1rlan
maktadlr. Aynca tayyarelerle de rek
lam ve miisabaka kartlan atilacak, ha
va rnilsaid olursa tayyarelerle semada 
tasarruf haftas1 hakklnda dumandan 
yaztlar yaz1lacaktir. Bu sene tasarruf 
haftasllUil memleketin her tarafm
da daha geni~ programlarla mtikem
mel blr ~ekilde ge!tmesi temin edilecek
tir. 

Mekteplerdeki himaye 
heyet!eri 

ilk mekteplerdeki fakir !;OCuklarm 
ogle yernekleri, kitap ve sair ihtiya~
larlle elbise ve ayakkaplannm temini 
i~in her rnektepte bir himaye heyetl 
te~kil edilm~ti. Bu sene himaye heyet-
leri ~ocuklan esirgeme kurumu ile 
beraber .;all~acaklardlr. Mekteplerdekl 
himaye heyetlerinin te~kili bayrama 
kadar neticelenecek veya bayramdan 
sonra heyetler faaliyete ba~layacak

lard1r. 

Y umurta piyasas1 
Piyasa durgundur f akat 

fiatler saglamd1r 
Son zamanlarda yumurta piyasa

smda bir durgunluk goze ~arpmakta
d1r. Fakat fiatler 31-32 lira olmak ti
zcre normaldir. Piyasarun vaziyeti 
saglam goriiltiyor. ihracat daha ziya
de ikincl mallar i.izerine yap1lmak
tad1r. Taze mallan ~imdilik en ~ok. 

Alrnanya almaktachr. Bunun hari
cinde arasira Avusturya vc italya da 
taze yumurta allyorlar. Son hafta 
zarfmda Avustw-yaya taze olarak 50 
ve italyaya da 9 sandlk yumurta ih
ra~ edllm~tir. Buna mukabil Alman· 
yaya 621 sand1k taze yumurta gonde
rllmi~tir. 

Ayni mtiddet i!;inde Avusturyaya 
sevkedllen yumurta, 108 sandlg1 ikin
ci rnal olmak iizere 158 sandJ.ktir. 

Bundan ba.,ka g~nc son hafta I!;in
de ~ekoslovakyaya yalmz ikinci mal 
olmak iizere 316, italyaya 181 sand1-
g1 ikinci mu.I olarak 190 ve Yunanis
tana da gene ikinci maldan 35 sandlk 
yumurta ihra<; edilmi~tir. Bir haftallk I 
umuml ihracat 680 sand1g1 taze ol
rnak iizere 1320 sandJ.kt1r. 

Beykoz belediyesi bat hekim!igi 
Beykoz. belediyesinde milnhal bulu

nan baf hekimliline belediye sermevld 
tablbl Hil.seyln Hilsnil tayin edil~tir. 

... f?imdi bu iki tiyatroyu mukayese 
ediyorum: Birini yavan ekmekle, t~
lar ilsttinde bilyudugu halde canl1 ve 
iftahll, gUrbilz bir ~ocuta. .. 

Bina in§aat1 
Kalfalara in!jaat ruhsa

tiyesi verilmiyecek 
Bina ln~aatmm .miinhas1ran mimar

Iarla in~aat milhcndislerinin mesuli
yetleri altmdn yap1lmas1 ve kalfalann 
namma in~aat ruhsatiyeleri verilme
mesi i~n belediycnin bir milddetten
berl hazirlad1g1 talimatnamc son 
~eklini alm1~t1r. 

Talimatname bugiinlerde mimarlar 
birliginden gelecck olan milmessillerin 
huzurunda tekrar tedkik cdildikten 
sonra ~ehlr meclisinin ~ubat ic;timam
da milzakere cdilecektir. 

Talimatnamcde yap1lacak binalarm 
fennt cvsaf1 tamamile haiz olmas1, bll
hassa sanat vc gilzellik bak1mmdan 
da ~rkin olmamalan icln in~aat mil
hendislcrile mimarlann bina in~aatile 
ne suretle rne~gul olacaklan etrafm
da esash hilktimler vardir. Bundan 
ba.,ka bir mtihendis veya mimann bir 
sene icindc in~a edecegt binalarm ade
di de tahdid edilmi~tir. 

Bundan ba~ka kalfalarm da ihtisas
lan dereceleri tesbit edilmi~ ve bun
lann ancak mimar ve mi.ihendis rnai
yctinde ~ah~acaklan tasrih cdilmi~tir. 

Tramvay seferleri 
Maarif mudurlugu bir 
te~ebbOste bulundu 
Belediye tarafmdan yap1lan ~eb

bils iizerine tramvay ~irketi ramazan 
milnasebetile geceleri tramvay seferle
rini artt1rm1~ti. Ancak istanbulun mu· 
ayyen hatlarmda hala ihtiyac1 kar~lla
yacak derecede araba yoktur. Bilhassa 
mckteplere devam eden talebe, sabah
lan tramvay bulmakta rni.i~ktiH\ta 

ugruyorlar. 
Maarif mildilrliigii de bu hususta 

belediye nezdinde ~ikflyette bulunm~
tur. Belediyc, tarifede miirnkiln olan 
tad.ilatl yapt1rmak i.izere tedklkata b~· 
lam1~tir. Bu hususta ~irket nezdinde 
te~ebbilstc bulunacakbr. 

Mezarhkta b1rak1lan ~ocuk 
Beyoglunda Yenic;e~e rnezarhgm

da yeni dogmu~ bir k1z ~ocugu bulun
mu~tur. 

Gayet s1hhatli olan bu kiz ~ocuguna 
Suna ad1 konularak dil~kilnler evine 
yollarum~tir. -----
GOmO§SUyundan Dolmabah-

~eye lnen yol 
Giimii~uyunda milhendis mektebi 

ooilnden Dolmabah~eye dogru inen 
yoku~ ~ok d.ik ve viraj1 fazlad.lr. Bu
radan ge~en otomobiller, bilhassa ge
celeri, bilytik mii~killatla ilerliyorlar. 
Bu yolda heran i~in bir kaza olmas1 
ihtimali . vard1r . Otomobillerle 
arabalarm U!turuma yuvarlan
mamalar1 i~in yolun etrafma parmak
hk ~evrilmesi pek yerinde bir tedbir o
lur. Belediyenin ehemmiyetle nazan 
d.ikkatini celbederiz. 

Komor yOzOnden cerh 
Dtin Beyoglunda Ahmed admda bir 

k0milrcil m~terisi tarafmdan yara
~tir. Gavga komilr fiati yilzilnden 
~~tlr. 

. .. Otekini de Viyanah dadllarla, 
Alman siltninelerle pamuklar i~inde 

btiyildugil halde siska ve i~tahs1z blr 
<;ocuga benzetiyorum ..• 

Esnaf1 himaye 
Halk bankalari 

ve sandzklarz 
kurulacak 

Esnaf1 himaye i~ geni~ nisbette 
!;ah~malara b~lanm~tir. Bu seneden 
itibaren esnaf cemiyetleri gelirlerin
den yilzde yirmi be~inin esnafa yar
dJ.m f aslma ayrtlmas1 bir~ok hayirl1 i~- I 
ler yap1lmas1m temin edecektir. Tica
ret odas1 katibi umumisi esnaf i~in bir 
dispanser a!tllmas1m teklif. etmi~tir. 

Fakat cemiyetler bu hususta heni.iz 
kati bir karar vermemi~lerdir. Netice 
kAtibl umuminin fikri hakkmda ya
pllan tedkikattan sonra belll olacak
t1r. 

Kti~ilk sanayi erbabmm mtihim bir 
klsmm1 te~kil eden esnaf i~ yapil
rnas1 kararl~tmlan en ehemmiyetll 
i~, Halk bankalan ve Halk sandJ.klan 
te~kilidir. Esnafa kredi temini i~in ban· 
ka ve sand1klarm kurulmas1 yolunda 
ilk adJ.rnlar attlmak ilzered.ir. Banka ve 
sandlklar te~kil edildikten sonra kred.i 
i~leri vc para tevziab etrafmda esnaf 
i~in kolay olacak bir ~ekilde nizam
name hazirlanacakbr. Esnaf dogru
dan dogruya sandJ.klarla t.,inf. gorecek 
ve sanchklar da Halk bankasile mtina
sebatm1 temin edecektir. 

Hacerin marifeti 
Beyoglunda Turhan admda blr 

adarn Hacer ismind~ gen~ bir kadma 
ras ge~tir. Turhan, Hacere 
dostu olmas1m tekli! e~tir. Hacer 
ise Turharun kolunda duran pardesU
silnil kaparak ka~~tir. 

Hacer yakalanm~br. Vuku bulan fl· 
kAyet i.izerine zab1ta tahkikata b~

lam1~tir. 

Eski e!?ya 
Tebhir edilmeden 

sat1lmalanna musaade 
edilmiyecek 

Belediyenin mezad idaresinde bulu
nan ~efkat sandJ.gma terhin edilmek 

maksadile getirilccek e~ye lcin tebhir 
iicretl allnmamasma ~ehir meclisince 
karar verilm~ti. Bu karar. alakadarlara 
teblig edllmi~tir. 

Diger taraftan satllmak ilzere paza
ra gotilrillen zati e~yanin f ennt temiz

lige tibi tutulmadan satlldJ.klan ve 
bunlarm fennt bir surette temizlen
meleri l!;in verilen emirlere riayet edil
medigi gorillmii~tiir. 

Bundan sonra gar~1 ve pazarlarda 
milstamel olarak sahlacak olan elblse, 

!;ama~1r gibi zati e~yalar tebhir edil
meden katiyen satwga ~1kanlanuya
cakt1r. 

Acaip kOIAhla geziyormut 
Fenerde Silleyman adJ.nda bir adam 

diln ba.,mda acaip bir kiilihla dolqir
ken yakalanm~t1r. ~apka kanununa 
aykm hareketinden dolay1 Silleyman 
ciirmi.i me~hud mahkemesine verilmlf
tir. 

... Ve kendi kendime cZavalhnm te
meli ~ilruk zahirl. d.iyorumt. .. 

Sahife 3 

lSTANBUL ~YATI 

Sokak sohbetleri 
Alq;amm ayazilc kar pelteleri hali

ne gelen yagmur damlalan k1zgm 
ignc gibi suratlara saplnmyor. Yer
ler v1c1k v1c1k. Be~iktas s1rtlarmm 
egri biigrii okaklarmda ate~ bocek
leri gibi 1~11 lar, golgelcr dola~1yor. 
Soluk bir fencr 1~1i;;ri bir kapmm tok
ma~•ma dogru yiikseli) or. Islak, ~ii
rtik t:ahtamn boguk t.ak1rhlan ara
smda bir kadm sesi: 

- Huu, kom~um. Hadi ~buk oJ. 
Namazi ka~1rnuyabm bar:i.. yukan
dan bir pe.ncere a~1l1yor, bir ba~ uza
n1yar: 

- Ah karde~im. Size soz verdim 
amma, maalcseflerimle berabcr soy
liyeyim ki, bu ak~m camiye gide
miyecegim .. 

Kap1dan pcncereye sokak sohbeti 
ba~hyor: 

- Yaa. vah vah .. demek ki mini 
~lkt1. E olur a, kadm halidir. Gii
nah sayilmaz .. 

- Yok kard~. Oyle degu. Bi
zimkinin bu ~m biraz asab1 !jeJ 
olmu!I da. 

- Hay Allah kahretsin o kasabL 
Diin de bizimkine ~atnu~1. Biz he
sab1 kestik. Hani ~u Fatmalann 
gezip te begenmedikleri kirahk evin 
altmdaki kasap var ya. Arbk ondan 
ah~veri~ cdccegiz .. 

• ileride ba~~ sokulmu~ ii~ gol
ge giilil~rek ~tan t&lf8 z1phyorlar. 
Onlar da sohbete dalm!flar: 

- Vallahi annemi kandmncaya 
kadar hal oldum. Mebrure lie tera
viye gidecegu, annesi de beraber ge
lecek, dedim. Zorla izin verdi .. 

- LA.kin eger o hayusizlar bu ak· 
,am da caminin oniinde beklerpes
lerse vallahi, billihi, tuttugum uru~ 
haklu i~in s0yliiyorum ki, bir daha 
yiizlerine baknuyalun .. 

- Sus kard~im. Yemin etme. tn
san sevdigi i~ln daglan &'8r. 

Ben onlara bakarken ihtiyar bir 
kad.m elindeki mum fenlrinl bumu
ma dogru uzatarak yolumu kesti: 

- Oglum senin kuJaim dellktir. 
Acaba yats1 ezam okundu mu?. Ka
h~i camiinde mukabele vamt1f ta. 
yeti~bilir miyim, diye merak edi
yorum ..... 

0 suada polis, bek~i diidiik \'lnltl
lan arasmda ta uzaktan ezan sesi 
duyulmaga ba~lad.I. 1htiyar kad.Ina 
ezanm ba~lacbguu soyler s0ylemes 
kadmcaftz galiba teli!Jmdan benl 
oniinde unuttu ve i.izerime dogru 
yiiriidii. ikimiz birden ~amurlara 
yuvarlancbk, fener sondii. Act blr 
~1gllk koptu. Ben yerimden f 1rlar 
frrlamaz tabana kuvvet ka~tim. Son· 
ra ne oldu bilmiyorum. 

C.R. 
Wl•ttlllllllllllllllltHIUHlllHlllllHlllllllllHHIUllltllf1HIRHINI--

lzmirspor tak1m1 da~1hyor 
Izmir 6 (A~am) - izmirin en kuv

vetli taklmlarmdan biri olan izmir spor 
taklm1, milhim baz1 elemanlarm isti-

fas1 yilzilnden milessif ve peri~an bir ha
le gelmi~tir. Son zarnanda izmirspor 
ve OOztepespor takunlarmm birle~tlril· 
mesi i!;In iki klubiln idarecileri ara-
smda miizakereler cereyan etmekte 
id.I. izmlr spor kltibilnde miifrit kllip
~tiler tarafmdan bu birle~e aley
hinde <;all~tlmas1 ilzerine izrnirspor 
kliibilnden izmir futbol ajan1 Adnan. 
hem idare heyetinden, hem de klilpten 
istlfa etmi~tir. Bundan b~a yedi o
yuncu da birlikte istifa etmi~lerdir. 

B. A. - Olabilir! ... Zaten Darillbe
dayi 1914 te ~<;uruk temel piyesile kU• 
rulmu~tu! ... 



Sahifc -4 

Ziraat V ekaleti Sat1nalma 
Komisyonundan : 

1 - Kayseri Yonca deneme ve Yonca tohumu temizleme istasyonu 
i~in kapah zarf usuliyle bir adet Yonca tohumu temizleme makinesi ia· 
hn almacakhr. 

2 - Muhammen hedel 6000 lin teminat 450 liradir. 
3 - Eksiltme 14/12/936 pazartesi giinii 15 de vekalet binasmda ya· 

p1lacakt1r. 
4 - .'?artnameler Ziraat vekaleti satmalma komisyonundan !stanbul

da Ziraat miidiirliigiinden paras1z olarak verilir. 

5 - Jsteklilerin teklif mektuplanm teminatlarile hirlikte muayyen 
giinde 2490 say1h kanunun 2 inci ve ii~iincii maddelerinde zikredilen 
vesikalarla eksiltme saatinden bir saat onceye kadar komisyona ver-
meleri laz1md1r. (1936) (3306) 

Ziraat Vekaleti Sat1nalma 

, 

7 Kfumnuevvel 1936 

Y arm matine· 
lerden itibaren IPEK SiNEMASINDA 

Haftalardanberi beklenilen buyOk film 

CASUSLAR KAR I KARSIYA 
Oyn1yanlar: WiLLiAM POWELL • ROSALiND ROUSSEL 

Goriilmemi$ derecede guzel, duyulmam1s derecede he ecanh Frans1zca sozlii Metro-Goldwin super film. 

HAZIR OLUNUZ I 

Pek yak1nda SOMER • s1nenias1 
ilmin en buyiik mucizesi, yehi bir harika, ytld1zlara nas1l gidilecek filmini gosterecektir. 

BAY TEKiN MECHUL DONYALARDA 
Komisyonundan: 

1 - Kapah zarf usuliyle Silezya arsenik miirekkebahndan 50 ton ar- '--------• 

(FLASH GORDON) 
B U S T E R G R A B E taraf1ndan 

_____ , 
------------------------------------------------------------------------------------~ senikiyeti rassas Silezya «Arseniate de plomb-Bleiarsenat Silezya» Munir Nureddin konseri 

ve fare oldiiriilmesinde kullamlmak iizere 100,000 Hora Fi~egile 1,000 
Hora aleti sahn almacakt1r. 

2 - Arsenikiyeti Rassas1n muhammen hedeli 20,000 lira Hora Fi
,eklerinin tiifeklerile birlikte muhammen bedeli 24,000 lira arsenikiye

~ymetli sanatkar Munir Nurcddin 
Giirsesin onumilzdeki !tllr~ba gi.i
nu alq;am1 saat yirmi birde Saray 
sinemasmda bu mcvsimin ikinci kon-

ti rass:i.5 i~i~ ilk teminat 1,500 lira Hora Fitek ve tiifekleri i~in hirlik- serini verecegini Turk musikisini se
te l 1800 lirad1r. venlere miljdeleriz. Sevimli artist bu 

3 - ihale 18/1/937 de saat i5 de vekalet binasmda yap1lacakt1r. konseri i~in zengin, miltencvvi ve 
4 - Muhammen bedelleri ayri ayn yaz1lan bu m{\ddelerin ihaleleri pek gi.izcl bir program h2zirlam1~tir. 

.. ----- BugOn matinelerden itibaren -----lllt:.t.. 
YILDIZ SINEMASINDA 

Zamamm1zm Karuso'su... kadmlarm mahbubu gen~ tenor 

Ni NO MA RT i Ni' yi 
Musiki •.. ~ark1... ve gOzelliklorle dolu 

SERABI de ayn ayn yap1lacagmdan taliplerin teklif mektuplanm ona gore Ko- Klymetli sanatkan dinlemekten 

ml'syona vcrmeler1·. derin zevk duyan ~ehrimizin en ki- f'I . d 'd' d' I . B' k ' h d 
J mm e g1 ip m eymiz. ir zev ve san at arikas1 1r. bar s1rufma mensup halkm bu kon-

A$K 
5 - $~tnam e~ A~Mada Zirad~~ktis~n~makomis~~~ ~re ~b~~ t~~tik ~~re~ ~~-------------------~-------dd 

dan lstanbulda Ziraat miidiirliigiindcn paras1z olarak verilir. gine ~uphe yoktur. 5 • • • • • • k Id 
6 _ fsteklilerin teklif mektuplarm1 teminatlarile birlikte muayyen ~-· ~u n Un U z a I 

giindc 2490 say1h kanunun 2 inci ve ii~iincii maddesinde zikredilen ve- 81-------------.! !:» 
sikalarla Eksiltme saatinden bir saat onceye kadar komisyona verme- Istanbul komutanhg1 Gormiyenler acele ediniz. gi)renler bir daha alkt§lay1mz. 
Jeri. (3305) Satmalma Komisyonu llanlan 25 ARANYQSSY RAJ KO 

Galatasaray Lisesi Alim 
Komisyonundan : 

Ad ct 

2000 
22000 

3000 

Cinsi Beher tanesinin tah
min bec!eli 

Portakal 100 liik 
» 80 lik 
» 64 liik 

Kuru~ S. 
1 70 
3 

5 

Tutar1 ilk teminatl 
Lira Lira s. 

34 2 55 
660 49 so 
150 11 25 

844 63 30 
Galat.:isaray lise:;inin May1s 937 y1h sonuna kadar ihtiyac1 olan mik· 

tar1 cinsi ve muhammen bedelile tutar1 ve ilk teminah yukar1da yazih 
portakahn eksiltmesi 23/12/936 ~ar,amba giinii aaat on dort buc;ukta 
Istanbul Kiiltiir Direktorliigii binasmda Liseler Muhaseheciliginde top
lanan komisyonda yap1lacakhr. 

istekliler Ticaret odasmm yeni sene vesikas1 ve teminat makbuzile 
belli giin ve saatte komisyona gelmeleri ve tartnameyi gormek i~in oku-
la miiracaat eylemeleri. (3454) 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Haydarpafa Niimune hastanesine liz1m olan 44 kalem Marazi te~ 
rih alat ve edevat ile ecza a~1k eksiltmeye konulmu,tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve l~timai Muavenet miidiirliigii 
binasmda kurulu komisyonda 23/12/936 c;artamba gijnii saat 15 de ya
p1lacaktir. 

2 - Tahmini fiat 718 lira 40 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti: 53 lira 88 l::uruttur. 
4 - tstekliler f&rtname ve liateyi ~rgiin komisyonda gorebilirler. 
5 - lstekliler cari sencyc aid Ticaret oda11 vesikasile 2490 1ayih ka· 

nunda yaz1b belgelerle ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektubu ile belli giin ve aaatte komi.ayona gelmeleri. (3389) 

l __ ·_...l __ 1_s_ta_n_b_u_l_b_e_1e_d_ly_e_s_1_1_1a_n_1_ar_1 __ ~l-·_.I 

Cerrahpaf a Hastanesine liizumu O

lan Rontken levaz1m1 
Cerrahpafa hastanesi Rontken ser• 
visi ~in liizumu olan 7 Tiirlii alit 
ve edevat 

1Muhammen Ilk teminati 
Bedeli 

2317,75 
1131,50 

173,83 
84,86 

Cerrahpafa hastanesine liizumu olan yukarda yaz1h iki tiirlii malze
mc ayr1 ayr1 a~ik eksiltmeye konulmutlard1r. ~artnameleri levaz1m mii· 
diirliigiinde goriilebilir. latekliler 2490 No. Iu kanunda yaz1h veaika ve 
hizalarmda gosterilen ilk teminat mald>uz veya mektuhile bera:ber 8/ 
12/936 sah giinii saat 14 de daimi enciimende bulunmahd1rlar. (8.). 

(3120) 

~ 
~ehir tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilin ve rekli.m iti a~tk 

artbnnaya konulmut isede belli ihale giiniinde giren hulunmad1gmdan 
pazarhga ~evrilmittir. llin yeri 30 metre murabba1 olup beher metre 
murabbama 8 lira 50 kurut fiat tahmin olunmuttur. ~artnamesi levaz1m 
miidiirliigiinde goriilebilir. lstekliler 19 lira 25 kurutluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 8/12/36 ssh ,Unii saat 14 de daimt 
enciimende bulunmahd1rlar •. CB.). (3188). 

Istanbul komutanhgma bagh 
Birlikler ihtiyac1 olan 44000 kilo 
kuru fasulye kapah zarf usulii ile 
eksiltmesi 9/12/1936 da ~ar,am· 
ha giinii saat 15 te yap1lacakbr. 
Muhammen tutar1 6160 lirad1r. 
~artnamesi her giin ogleden evvel 
komisyonumuzda goriilebilir. la
teklilerin 462 lirahk ilk teminat 
makbuz veya mektuplar1 ile 2490 
say1h kanunun 2 ci ve 3 iincii mad
delerinde vesaikle beraber belli 
giinde en az ihaleden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplar1 ile 
1heraber Fmd1khda Komutanhk 
Sallnalma komisyonuna gelmele
ri. (3136) 

* Rami kitlasmdaki tavla tamira-
bna ihale giinii talip ~ikmad1g1n
dan 7 /12/36 Pazartesi giinii saat 
15 te pazarhkla ihalesi yap1lacak
tir. Ketif bedeli 4118 lira 12 
kuru,tur. ~artnamesi her giin og
leden evvel Komisyonumuzda gO
riilebilir. fsteklilerin 309 lirahk ilk 
taminat makbuz veya mektuplar1 
ile beraber Fmd1khda Komutan
lik Satmalma komisyonuna gel
meleri. (3133) 

* Istanbul komutanhg1 garnizonu 
i~inde bulunan motorlii vas1talar 
ihtiyac1 i~in 11 ~ept makine yag1 
pazari1kla 11/12/936 Cuma giinii 
aaat 14 te satin ahnacaktir. Mu
hammen tutarlar1 mecmuu olan 
1058 lira 75 kuruftur. ~artnamesi 
her giin ogleden evvel komi1yonu00 

muzda goriilebilir. lsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplari 
ile beraber Fmdikhda Komutan· 
hk satmalma komisyonuna gelme
leri. (3134) 

* (:atalca miistahkem mevki kit'· 
ah eratlmn ihtiyac1 olan 4000 ki
lo zeytin yag1na ihale giinii talihi 
~ikmad1gmdan 9/12/936 ~arfam
ba giinii 1aat 15,30 da pazarhkla 
satin ahnacakllr. Muhammen tu· 
tar1 2400 liradJ.r. ~artnamesi her 
giin ogleden evvel komisyonumuz
da goriilehilir. lsteklilerin 180 lira
hk ilk teminat makbuz veya mek
tuplar1 ile bera.ber Fmd1khda ko
mutanl1k sabnalma komisyonuna 
gelm~leri. (3135). 

COCUK CiN6ENE ORKESTRASI 
TEPEBA$1 GARDEN' de 

Biiylik Muvaffakiyet ve alk1~lar arasmda son konserlerini 
veriyorlar. aym giinlerde meksikah sinema y1ldm 

LU PERKINS 
Yeni danslanm biitlin numaralarile birlikte goreceksiniz. FiyatJarda zam yoktur 

Dokuma, Trikota; ve ~orap 
imalathaneleri sahiplerine: 

Pamuk ipligine ihtiyac1 olanlan1' dogrudan dogruya Jstanbulda 4 

iincii Vak1f hanmdaki Uyufturucu maddeler inhisarma miiracaat ede~ 
rek dileklerini kaydettinneleri lii.zumu ilan olunur. (3371) 

Taksimde Maksim 
Varyete tiyatrosunda 
lkinci senei devriye 

galas1 
Bu ak~am 20,30 da 
ENAViLER 

ZOZO DALMAS ve 
TOMAKOSLA 
Telefon: 42633 

Istanbul Harici Askeri 
KIT AA TI ILANLARI 

Kolordu Merkez k1taatm1n ih
tiyac1 i~in 140000 kilo ekmeklik 
un kapah zarfla satin ahnacakbr. 
lhaleai 11/12/936 cuma giinii !a· 
at 15 de Afyonda Kor Sattnalma 
komisyonu binas1nda yap1lacakbr. 
Ilk teminab 1260 lirad1r. ~artna .. 
mesini wormek isteyenler her giiu 
ogleden evvel Afyonda Kor 1abn· 
alma komisyonunda gorebilirler. 
lateklilerin ayni giin ve saatte Af
yonda kor satmalma komisyonun• 
da bulunmalar1 ( 482) (3035) 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlar1 

ldareleri Istanbul levazim amir
ligine bagli miiesseseler i~in 40 ton 
sabuna kapah zarfla verilen fiyat 
pahah goriildiigiinden 10/12/.936 
perpmbe giinii saat 14 de Topha
nede satmalma komisyonunda pa• 
zarhg1 yap1lacakhr. Tahmin bede
li 14400 lirad1r. Ilk teminah 1080 
lirad1r. ~artnamesi komisyonda gO.. 
riilebilir. lsteklilerin kanuni vesi· 
kalarile beraber belli aaatte komis-

yona gelmeleri (252) (3433) 

Piyano Konseri 
Bayan M. Zirkin Arnoldi 

taraf1ndan 
9 Birinci kanun ((~amba gtinii 

ak~1m Unyon Fransez salonlanndn 

Programda f?open, Mozart, ~uman, 

Granados, Ramo ve snire iistadla
nn gilzide par~alan 

Biletler konser ak~ami tlnyon 
Franscz'den tedarik edilebilir. 

Fiyetler: 2, 1 ve yarim lira. 

Manyatizor ,.e 
illiizyonist 

Pff. ZATi SUN6UR 
lier ak~m 

~ehzadeba~da 
FER.AH 

tiyatrosunda temsilb• 
rine devam ediyo1. 

Numara]ar degi§mi~ti!'. 

Frans1z tiyatrosu 

Operet klsnu 

Ak~am S. 20,30 da 

MASKARA 

Kuvvetlilerin en kuvvetlisi 
Ate~lilerin en at~lisi ... 

KAPTAN BLUD 
~~ZKI~ A~~~~~~J 



'l kanunuel'l"el l93b 

Df)~fiNCELER: 

Milli Kurtwlu$ 
Hareketlerinin iki Vasfi 

"avas ajans1n1n hakikate 
uym1yan ne,riyat1 

Mllll kurtulu~ hareketlerinin, bll
hassa yinnlnci as1rda mllli istiklft.l 
l~in yap1lan milcnde1e vc hareketlerin 
biribhinden aynlm1~ iki milllim vasf1 
vard1r. 

l -Milli kurtulu~, milli istiklal kav
gas1 ist1lac1 emperyalismine ve yahut 
onun kulland1gi kuvvetlerc, ordulara 
kar~1 silahla, s:.in~ii.} le yap1Inn bir 
harpur. 

2 - Milli kurtulus l1areketi, milli 
istiklal davas1 dahildeki irticaa, da-

' 
hilde emperyalismin ycrli ajanlarma, 
Cahildc o milletin ileri llamlelerine 
mani olmak istiycn zilmrclere ve mi.ies
seselere kaqa ~evrilmi~ bir kavgad1r. 

Milli kurtulu~ hareketlerinin bir 
vahdet te~kil eden bu iki vasfm1 biri
birindcn ayirmak olmaz. Meselft, bir 
millt kurtulu~ hareketinde ikincl vas
fi gormemek, anlamamak o hareketln 
iN!KLAPQI t.nrafm1 inkar etmek de
mektir. 

Bir milli kurtillu~ harbini, bir istik
lal davas1m bu inkllapg1 taratmdan 
tecrid etmek, boyle bir davada o mllle
tin, yalmz harici dil~~~n~, isti1Ac1 o~
duya kar~1 degil, dahih irt~~~~ ~~wi.~ti~a 
miiesseselerine kar~1 da dovu~tugunu 
ort bas etrnege ~ah~mak bizzat 0 ha
reketin ileri hamlesini anlamamaktir. 

Orhan Selim 

(&~ taraf1 I inci sahilede) 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. ••u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

otorltesi bir vaka ihdas cderek mem
lekettc tedhi$ vc tazyik vesilelc1i 
ynratma yolunu bu defa da tutmu~
tur. Halk lntihaba gayest !;Ok derin 
ulvi bir maksatla ~tirak ctmemi$1;ir. 
Ttitkle1in intihaba i~t1rdk etmcdlk
lerl Mendubun orgam olm1 ve ba
.pnda ltdvar Nun btllu.."lan Elllva 
gazctesl He iHi.11 ve tasdik cdlldigl hal
de mti.tcakiben her nedense halk1 
intihaba. i~tirilk etl111~ ~eklinde gos
tcrmege ~.a11~nn ve kanunen yap1l
mamas1 lazim gelen mebus intihab1-
ru hile Ue yapmak suretilc halkln 
hakk1 cignenmi~tir. Bu vaziyetten 
hcyccana dil~cn halk si.ikfmetini mu
hafaza ettigi halde bir vaka ihdas 
edcrek Sancakta bir t<!dhi~ vc taz
yik rejinil kunnn'k hedefini istihsale 
~ah~maktan geri dunniyan · resmt 
otoriteler simdi izah edecegun gibi 
pck fcci v~ giiliin~ vaziyetler yarat
maya da muvaffak olmu~lardir. Ra- I 
mazan gccelerl her tarafta oldugu 
gibl Antn}cyada dn ~ocuklar ~rkl 1 

GEQ:Ui~ Zl\IAN OLUR Ki... 

cSef:.llet i~lndeyiz. Yeryilziinde mis-
11 gorulmemi~ b1r harp ge<;irdik. Her 
gi.in ycni vergiler altmda ezillyoruz. 
lfa't"lci bOr~lar hergiin birnz da.ha arb
yor. Ha:yat gilnden gilne pahahla~1yor. 
Buna mukabll para klymeti dil~ilyor, 
alun knbiliyeti azahyor ... , 

Hay1r, yeni bir ~ey okumuyorsum~z. 
Bunlan 1880 de tsko~yada ~1kan brr 
gazeteden ikt!bas etmi~ler. 

lier vakit gC!fmi~ zamamn hayali ci
han d"gmiyor!. 

ATLANTiGi YUZE YtlZE 
GE~ECEJU,ER 

Londradan gelen bir habere gore 
llle~hur Queen Mari vapurunun yolc~
larindan biri Atlantik Okyanusunu yu· 
ze yilze geg.meye ~ebbils edecektir. ~u 
Yolcu Queen Mari Avrupadan Amen
kaya hareket eder etmez vapurun ha
Vuzuna girecek ve Amerikaya varmca
Ya kadar havuzda blr ~ag1 blr yuka-
11 Yilzecektir. Bu suretle Atlantigi yii
zcr.ek ge~mi~ olaca.guu iddia etmek
tedir. 

Fak:at boyle garip rekor klrmak 
~ebbiisilnde bulunan yegane adam 
bu degildir. Forte isminde bir italyan 
NormancUye rakib olarak vapur Ame
rikaya vanncaya kadar arka arka blr 
~ag1 bir yukan yiirilyerek Atlantigf. 
arka arka yilriiyerek ge~mek rekorunu 
kirm1~ olacagm1 iddia ediyor. Allah a
k1Uar versin! ... 

·~ BiR REKOR DARA 
Bir Macar, bugi.ine kadar kimsenln 

kirtnagi du~ilnmedi~i bir rekor kttdl: 
S1cak suya dayanmak rekoru. 

Bu rekoru bu Macar, Yalova gibl b1r 
s1cak su membamda klrdl. 

Tani dort giln blr banyoya girdi ve 
halka kendini te¥ifr etti. 

Be~incl gilnii aaam tam mAnasile 
ha~Ia~ bir istakoza donmii~, klpklr4 

llllZl olmu~tu. 
N1hayet i~e zab1ta el koydu, Macari 

tutup hastaneye kaldlrdllar. 
BALIK VE 1STATISTiK 

Sab1r11 istatistik~ller denizde 120,000 
~e~tt ballk ya~adlg1m tesbit ettiler. 

Bu istatlsttge gore blr marina balJ.-
11 senecle 9 milyon yumtirta yumurt
lartm~. Bu yumurta ancak 7 metre mu. 
J:abb1 yer kapla~. 

:rtitiln ballgi kabuklu hayvanlarla 
beslenirmi~, tiltiln babguun kanunda 
60,000 tane kabuklu hayvan bulmak 
111~u~ ... 

Peki amma bu ne i~e yarar? .. Parfs.. 
Soir gazetesine gore bir ip yanyor: 
~eryilziinde faydasiz ~eyler i~in zaman 
kaybeden Jnsanlar bulundugunu Hi· 
Jeniyoruz! .. . 

? 
PATROXLARA OGUT okuyarak doln~nukta olduklan bir 

~u veya bu i~ i~in memurlanmza sirada umumi c.:tddc uzerinden ger 
bir nutuk vermeniz icab ediyor. Na- ~erken Atlall Mchmedtn evinin hi-
$11 konu~ursunuz? zasma geldikleri vaktt bu cvln 1~in- I 

Bir kere b:lhscdeceglniz mevzu den ~Jftc ile ~ocuklarm iizel'ine ild 
kendinizi alA.kadar etlecegindcn, ma- cl silah at1l:nu~ v~ neticede biri ya-
demki kencil 1~inizdir, al~kadarsm1z di, dlgcri de dokuz ya~mda iki <;o- 1 
demektir. carumz siklln11~ gibi bit cuk biri almndan digeri de gogsiin- 1 

· I den sarmnlarla yaralannu~lardm rehre takmmaym,· dinliyenlerin ca-
1 

,.-

¥ 1 Burada nazan dikkati ~u noktaya I mm s1kmazsm1z. 
celbederim: Bu hadiseyc maruz ka- I 

Nutkunuzu ~u ikl sistem dahi.li?- 1 Ian ~ocuklann y~lan 7 - 15 dir. Bu 
de haz1rlaym: Tcknik meseleler l<;m <;ocuklardan taarruz beklemek man- 1 

dakikada 90, diger mesclelcr i~in da- tlksiz bir ~cydlr. Yarah <;ocuklar ve 
kikada 110 kellme sayliyen. Veya arkada~an bd~rarruc ka~arken An- r 
nutkunuzu, her bh'i il~ clakika silre- Uikya Beledlye rcisi Hac1 Etemin 
eek be., klsma ayinmz. I evinden de bu <;ocukla11n fisti.lne ta- , 

KonUflllAga b~arken Asabmiza I banca ile at~ edilml~t!r. Burnda 1 
hakim olunuz ve derhal sadecle geli- I da bir gocuk ayagmdan yafalanm1~
niz. Mi.imkiln oldugu kaclar dinliyen- tir. Bu sllah sesleri uzerine half 1 

lerinizin her blrine ayn ayn hitab I cadde iizerinde toplanmaya ba~larus1 I 
ediniz. I blr strada mesalihi hassa zabiti ye- I 

Eger dogrudan dogruya birine hi- ti~erek hi.ikumeti namma silali atan- ' 
tab etmiyorsamz, yukanya, memur.- !arm tecziye edileccklerine ciair soz 1 

larm1zm ba~l::m iistiinden otelere ba- vermi~ ve bu soz kar~1smda halk I 
klruz. siikunetlc' dag11Im~tir. 1 

9o'k el sallamayimz, sahte cvza ta- Sall sabalu tesadiifen be~ alb ki- I 

kmmaylmz. ~i beraberce i~lerlne gide.rlken Ku- t 

Ellnizle veya parmaklanmzln ma- scyri Mustafanm karde~i Fuad aga ' 
saya vunnaym1z, k1sa bir sessizlik tarafmdn.n bunlann iizerirte taban-
kndar hiisnii tesir yapan hi~ blr ~ey en ile iki el ates cdilmi~tir. Halk sl-
yoktur. I lah seslerinin g~ICiigi cihete gltmege 

kl I b!'11::lam1~ o s1rada mesul bir memur Seslniz fazla dik <;1kniasm, hay r- ....... K 
tn.rafmdan cne duruyorsunuz ~ I 

mayimz, hecelcri yutmaymiz. scyi·i Mustafanm cvinden halk uze- I 
~on kellmeden sonra susunuz, tek rine ate~ cdiliyor?> diye bagmlmak 

bir kelime daha ilAve etmeyiniz. suretile balk tahrik edilmi$1;1r. Halle 

ZAHAROFF bu tahrlldit ilzerine zaten dilnkil Y3r 
• ... .................... n111111uuu11111111tHllHllllllllllllHIDIHllllHlllllUHI.., 

Zaharoff hayatta iken bile esraren- SIYASI iCMAL 

1 gtz bir adamd1. Rivayet edlldigine gO- · I 
re Zaharoffun u~ degum yeri ve tari- Blum kabinesi 
.hi oldugu sayleniyor. Nerede dogdu- I I 

nu ve ka~ y~da oldugunu dogru bi- Fransada Blum kabinesi son inti-
len yok. Bir zamanlar Zaharoft bir ha- habatla ekseriyet kazanan sol partUer 
bra defteri tutanm~, ve bu defterde ittffaki halk cephesinin dahili polfti-
biltiin habrati yazill imi~. kada her zaman milzaheretini temin 

Fakat bundan bir ka~ sene evvel Za ettigi halde lit$ politikada bu cephe-
haroff bu de!teri imha etmeyi d~iin- nin ii~ uzvilnden biri olan komfi.nfs~l~-
mU~. Paristeki evinde yakmaya kal- rln her zaman itiraz ve muhalefetin• I 
ki~m1~. Fakat kftg1c'l o kadar ~ok alev 1 maruz kalmakta:dzr. Bu ziddiyet Fran
~ikann1~ ki ev tutu~mu~ ve Zaharof! sa parlamentosunclaki son muntika~a
Parls itfaiyesini ~ag1rmak mecburiye- larda dahf epice gorilldil. 
tinde kalm1~. 'itfatye ancak yanm sa- tspan'yol hilk(J.metine Fransanzn ver~ 
atlik bir f aaliyetten sonra yangiru son, digi devletlerin sildh ve milhimmat 

dilrebilmi~. I vermes(ni meneden lJitarafltk a~- I 
Bu da kendi gibi bir efsane... I 11U1Smin kaldinlmastnda ayak Hireyen 

1 
25,000,000 OTOMOBiL · .. ·I komilnist partisine JCarp 1Uzrictf;e n<i-

zin M. Delbos J'ransanin 'bftaraflik I 
Amerikada bir fstatistlk yapllnUf, polll'fkasinda deoam erlecegmi ve hat-
~ tane otombbll Glduiu hesi.p edil- I td bundan sonm tspanyaya giintlllU- I 
mt.,. MalQm ya, dolar d!yannda oto- I · lerin cfahi g~rllmest menedUmek 
mobil bir lilks olmaktan ~oktan ~lk- suretUe bitara/ligm gen~letttece4ini I 
m~tir. Ah~ann. ~~iferin bile husu- 1 haber ve11'1'&lftir. $f'ln.dfye ka4ar ls- I 
si otomobilleri vardlr. I pan71ol hil'lcametine ha.~lekt komfl-1 

Oyle aileler g6rilltir kl annenln ay-1 ntstlerin tieik Olarak gCJsterdilclerl. en 
DOOMELt n, babarun ayn, klzlann ve ogunann bilyilk yardtm, ~ogu askerlilc yapmif I 

ayn otomobllleri vardlr. ve fhtfsas sahfbi olmUf UonhUillerin I · I>iinyamn en d0£n!ell adann fngt. lb !J 
lizdir. DOgmeli ne demektir, biliyor- Yapllan :lstatfstlkte Amerikacta 25 I ganderilmesi o u una nazaratl Blum 
sunuz degil 1111? Han! vilcutianna kur- niilyon otomobll oldugu anl8¢.ml~. kabinesinin bu yardzmi dahi menet
iUn tozu ile resimler yaptmrla. Yan! dort ki~ye bir otomobil d~ek- mege karar vermesi Fra_nsadaki ko-

tedir. Amerika.Illn bUtiln nillusunun milnist partisine kar~ agir bir dar~ Bu lngiliz evlenmek uzere idi, ka-
l1S1mn da VO.cuduna doITTtie yaptmna- otomoblli& binmesl mevzuubahs oldugu olac?ktt~. . 
sm1 istedi. Kadm razi oldu amma, on takdirde herkeSin binmesi i~n mevcut qunkil bu ~d~ ka._bt~ butiln Fran-

... sa efkdn umumzyeszni kendi arkQ.sin-•e~erden •onra vazge~ti. otomoblllerde yer o~dugu ve aynl za. da giirmektedfr. Parl4mentodakl ••ii 
IngUiz de ev!enmckten vazg~ti ve manda 10,000,000 ki~ li;ln de bof yer partuer kabinenln Jspanya meselesl• 

gazctelerc !!fin verdi, 'v!lcudunu tek· kaldliit hcsap eci11m4tlr. Amerlkb.lar deki po'litikasim ltararetze tasvlp ef. 
n111 d6jidtirecek bn~kn blr kadln an· !s!ediklerl takdirde }>ilttin Kanada ve- m••ler w feabinda. 8119 partlkrln /tii,. Yor. "f 

. Bulacaktir, ~ilnkii bu adam cok zen- ya Meksilta nufusunu da otomobil sey- bineye komiJ:tlf.stiefln 11erin. m.il.Zahb; 
gtndir!. ranma davet edebilirler. olabflecegim anlat71U1lardat' .. 

-· . --

ralanma hndlsesile muhcyyi~ oldu
gundan Kuseyri Mustafarun evi is
tikametinc dogru toplanm.aga ba~-

lami~tir. . . . 
Bu sirada gene Kuseyrmm cvm-

den otomatik Uif ekle halkm iizerl
ne ate~ a~1lnn~ ve balk al'asmda bag
n$ffialar baslam1~t1r. 

Otomatik tiliegin hususi bir e ·de 
bulunmasmm ve balk tarafmdan 
hf~ bir ~ebbils yap1Imadan at~ a~l
masmm ne demek oldugunun t ak
dirlni Ajan Havasa b1rakmz. 

Bu silah sesleri uzerine milis ve jan
darmalar yeti~crek siingiilerle halk1 
dag1tamga te~ebbiis etmi~Ierdir. Bu 
s1rada mesalilii hassa zabitinin h"U
mandasmda kl~ladan fig zirllh otomo
bil yeti~mi.5, ik1si halka kar~1 tertibat 
nlm1~. blri de halkl <;igneycrek Kusey
ri Mustafanm evine yann~m1~ ve Ku
seyrl Mustafa bu zirhh otorhobilin 
i~:he almmu~tir. Miiteakiben mesa
lihi hassa zabiti halkm dagllmalanm 
istemi~tir. 

Halk bu taleb kar§lsmda cAClalet 
istcrlz, verdiginiz sozti. yerine gctlri
nlz. Qocuklanm1zi oldilren hainle1i, 
canlleri ka~1rmayimz> diye baginna
ga b~am1~ ise de mesalihi hassa za
bi tinin isareti ile z1rhll otomobiller 
cvvela h~vaya ate~ ~wm1~lard1r. Bu 
a~ kar~1smda halk a~1llp dag1lmaga 
ba9lam1~ken z1rhh otomobiller sebeb
siz olarak han .. ,n uzerine ]Uitralyozle 
ate~e ba~am1~lard1r. Bu ate~en tn.h- , 
minen cm ~i yaralt dii~ii~, iki ki~ 
ohni.i!iti.ir. Bir ~a~ ta agir yarlai var- I 
d1r. 

Ztrhh otomobillerln ha:J.kl ate~e bl~-
mege ba~ladig1 bir Slrada Kuseyri Mus1 
tafarun bulundugu zirhll otomobll 
halk1 ~1gneyerek Halep istikametlne I 
geg.mi~tir. Bu sui:ida silv'ari milsallah 1 
kuvvetler yeti~erek hlllk1 ktl1cla da- I 
~itmaga ve h~yvanlarla ~ignemege 

1 

ba1Jan11~lttrdlr. Bu s1rada yarall bir 1 

gene silvarlle'l: tarafmdart ba$ <;lgne- 1 
ncrck Oldiirillm~ti.ir. Bu ~lddetll taz
y1k kat91smda halk dag1.linl~ ve o giin 
protesto makartunda olmak iizerie 
diikkanlar a<;llmartu~trr. Bu vaka saat 
seldzde ba$byarak 11 de nlliayet bul
mu~ ve b s1rada kolonel Merson idareyi 
ellne alm1~br. 

lilkm ramazan olrnasma ragmeh 
b~ten sonra evlerin~en ~km~Iar1 me
ncdilmi9tir ve hlikUmet konagi inillS
ler tarafmdan i~gal edi~tir. 2 ilk- ' 
kAnun ~ar~amba sabah1 tahminen bir 
tabur kildar Asker Italepten Anta.K
yaya getiri~tlr. 

Atitakya sokaklanntla her iki e..Je I 
bir1 silngillil nobet~ ikame' ed~, 
gelip ge~lerin ve hAttA kadnilarih 
bile ilstlert' aranmaya b~larurt~tit. 
Koyiiiler ~ehire bii-alhlinamakta ~ 1 
otomoblllerin ~hir haricine ~1kmlilan I 
menolunmaktadlr. , 

Bu mektubu yazd.I~nn :ikl kiriunq- , 
evvel ak\;anunda Ahtakyada hayat 
menu~ bir hhlde idi. 

Antakyadan iki kfinunuevvel tarihli 
ve mi.iteaddid imzalan ihtiva eden al
tl1gumz bir mektubu aynen ne~rediyo
ruz: 

cMendtlp ve mah9.llf otorite inUhap 
esnasmda Tilrk, 11levf, ~erl:es ve orto
dokslarm. t~aktan gayn bir klsun 
ennenilerin futi.baba i~tirak etmemek f 
surelile gasterdikleri vahdetin manas1 
ve ulvt gayesi hakkmda ehdln umu- 1 

. ' miyeyi tereddude sevketmek i~in bir 
takmi beyannamelerle bu hareketiµ 
aleA.de bir intlhap meselesl oldugunu 
llert siirmege !;al1~amktamrlar. Haki
kat tamfimlle bunun aksinedir. Halk' 
namzetler iize.diie degu, prensip ve 
mukaddes gaye ilierine birle~mif ve 
intihaba i~tlak etme~tir. i,tfrak et
mementn manas1 lalan veya falanm 
namzetll~ kabUi ettirrilek 1cin de- I 

gu, Sancagm Suriye Ile 111~ blr alAkasi 
olmawtuu ve b~h b~a lstikW is
tediglni c1han efkAn ttmumlyesine blr 
kerre daha anltmaktachr. 

Sancagm hakild ve yiizcle doksan 
evlacllarllllll bu d~iincesinin muhte
rem gazetenizle biltiin dilnyaya bir 
kerre daha ilAmru isteriz. 

Antakya meselesi cemi
yeti Akvamda 10 kanu
nusanide goro,atecek 
~nkanl 8 ,(Telefon) - HiikO.metI

mlz tarafmdan, Fransaya verildlglni . 

Sildf e 5 

lngiliz 
kanunu esasisi 

Buhran ve istl~areler 
elan devam ediyor 

Londra 6 (A.A.) - Kanterbury b~ 
peskoposu ogleden sonra M. Baldwini 
2iyaret etmi~tir. B~ peskopos ba~ ba
kanhga geldigi zarnan halk kendisnl 
drral Edvnrd1 istiyoruz> nidasile kar
~1lam1~1r. 

iSTi~ARELER DEVAl\I EDiYOR 

Londra 6 (A.A.) - ist~are diln gece 
ge~ vakta kadar devam ctmi~tir. $i
mal irlandas1 ba~bakam Carignavon 
M. Baldwin ile yaptig1 goru~meden 
sonra demi~Ur ki: 

«Hi~ bir ~ey soyliyemem. Fakat 
Bnld\\ihe itimat ediniz.~ 

Sir John Simon ak~am M. Baldwin 
i!e tektar gOiii~mii~tiir. Buhrnnm ya
rm hallcdllecegi samlmaktadir. 

lU ~UR~iLiN BEYANATI 

Londra 6 (A.A.) - M. Vinston <;ur
riJ burunkii buhranda sabll" ve mi.1-r • o 
samaha lehinde yaptig1 bir beyanatta 
ezcumlc demi~tir ki: 

dual ile parlemento arasmda blr 
anlasmazllk mevcut dcgildir. Parlc
mento ile hi~ bir suretle isti~are edil
memistir. Ortadaki mesele l?Udur: 
Kral, ' iktidar mevkiindeki kabinenin 
fikri iizerine istifa etmeli midir etme
meli micllr? Parlementer rejiminde 
bOyle bir fikir, bir kr'ala kar~1 hi~ bir 
zaman lleri siitiilmeml~tlr. Kral, arzu 
izhaf etml~tir. ingiliz kanunuesas1-
sinde bOyle bir farazi esas uzerine 
kralm saltanattan vazge~mek ve mem· 
Ieketten ~ekilmek gibl fevkalade f e
dakArh~ istuzam cttirecek hi~ bir 
kay1t mevcut degildir . .Hi<; Dir naz1r 
kra1a istlf a tavsiye etmek se~ahiyetlnl 
haiz degtlclir. Kabine, hi~ olmazsa par
lnmentonun muvsfakatlni ewelden 
istihsal etmeden boyle blr mesele hak4 

kmda hlikfun vennek hakkma hl~ bit' 
suretle malik degildlr. Bugunkil va
zlyet i~nde derhal istifa, kauunuesast 

vaiyetihe ~ok miihim zarar verebilecek 
ve bizzat esas te~kilat icin muzur ola
bllecektir. Eger ima ecilldigt gibi, kral 
na.zirlarllla ortlann tekli!e miltema
yll olmacllklan bir kanunt tedbir tek
lif et~e, 1 nazrrlann cevab1 blr ret 
cevab1 olacaktir. Kral bu hususta na
zrrlann istedigi ~kll kabul etmedik
lerl takdirde ise, hazirlar lsti!ada ser
best blilunmaktaclirlar, fakat muha
lefet 'liderlnin icabihda blr kilbine ret
kil etniiyecegl hakkmda teminat is-
tiyerek kta.I tizerinde bl.r tazyik yap
mak hdkkina malik degillerdir. Bu 
nbktada da, meselenin diger cephesln
de oldu~ gib1, zaman ve sab1r llmn-
chr.> 4 

BIR t~~t l\IEBUSUNUN BEYANA'D 

Londra 6 (A.A.) - ~~l mebU!latdaq 
Stafford Cripps, Stokentrent'de yap-
tigi beyanatta: I 

ingilterede monar~iye devam ede
ceginrlzi kabUl edetek, krab izdivq 
i<;in yapbg1 intlhaptan dolayi istifaya 
mecbur etmek icln ~ahsen katt hie blr 
sebeb gorememekteyitt> demi~r. 

l\fAD.i\M SiMPSON FRANSADA 

Paris 6 (A.A.) - Madam Simpson 
bu ~ece Kart $ehrlhe hareket etml~tir. 

Londta 6 (A.A.) - Gravlil, SundaJ 
Observer gazetesine, evlenme ile sal
tanattan birihin se¢lnieS1 lilzumUilUJl 
her ttirlti mutaV3.SSlt tam hal meae
lesinl muhal Jnlmllkta oldtlgunu bll
direrek: 

Ktlilin karan her ne ~kilde o1~ 
olsun, derin bir heyecan ve ebedl btr 
htinnetle ka1'fllanacakbh diyor. 

Sundey Tajmts pzetesi de kabtne
tiih btttttn partlleiin bliir liir milza
haret1ne mamar o1du1Unu yaziyor. 

............................................... 
bildirdighn son cevabt notalarda, fa
kenderun ve Antakyadaki Tilrk eha
mme yapllmakta olan tazytkler iis&
rlncle bllhassa durulm~ ve bu ht.LSU8-
ta Frartsa hUktlmetinin ehemmiyeUe 
nazan dikkati celbedilmi~tir. 

Biltfui Siyast mahafll ile temasta bu
lunan blr zatm bana soyledigme gl>o 
re iskenderun ve Antakya meselesl 
tevkalftde bir vaziyet hAclls olmad1ga 
takdirde cemtyett akvamm lo kAliu
nusanlcle vak1 olacak toplanttSmda 
gor~illecektir. 



Sahlfe I 

PAZARTESI KONU~l\IALARI 

Ilim, miinevver ve halk 
halann en sarstlmaz dayanga~Ian halk ilim, her ~eyden once ve her ~eyin 

sonunda hayat l~dir. Tlirlti gorful 
farklan ve bunun dogurdugu doktrin
ler ne olursa olsun hepsi nazari kahr 
ve ilim, hayat i~n olmaktan ~1kamaz. 
Zaten be~er verimleri ya fildr veya fiil 
halinde gorillmilyor mu? Uz goren 
gozler i~in fikir dabi bir fiil degil mi
dir? Di.i~i.inmekten buyilk i~ olur mu? 
Biitiln i~ler vc her tilrlii faaliyetlc1in 
anas1 fikir olmanu~ m1dlr? insan ka
fe.smda dogmayan bir mahrek mad
di 9.lcmde, b~eli bir eser olarak var 

dedigimiz bilyiik kiitlelcrclir. 0 zekfi.Iara 
yeni l?eyler bulmak hamleslni veren 
kuvvet, ferdi tecessiislerden daha zi
yade, i!rinde bulunduklar1 cemiyete ve 
onun gcni~leycn hududu i~erisine ya
y1lan insanhga kar~1 duyduklan bag
lard1r. 

olabilir mi?. 
~u halde dil~ilnmenin sistemli inzi

bath ve metodlu ~ekli olan ilim, be~er 
zekasmm hareket ve i~leri de doguran 
blr kaynagi oluyor dcmcktir. Bu ba
k1mdan vaziyetimizi a~1k ve dogru o
larak bilmemlz Inz1md1r. Eski devirle
re gitmiyorum, ~ilnkil bugtine en ~ok 
tesir eden yakm zamanlan tanunakla 
bugiiniln eksiklerine daha kuvvetli 
~areler bulabilecegimize kaniim. Esa
sen miisbct Him d~, medeni dilnyada 
ancak son iki asir i¢nde en ozlu ham
lelerini yapm1~ bulunuyor. 

Son as1r i~inde ne memleketin, ne 
lnsanhg-In bilyilk blr muammasm1 ~0-
zen veya b~hca derdlerinden birlne 
~ra bulan, milleUeraras1 k1ymettc bir 
Alimimiz yeti~mi~ degilclir. Tanzi
mattan beri garp ilmine kayits1z kal
m1E; say1lamay1z. Ora irfan ocaklanna 
turlil devirlerde blr~ok miinevverler 
gondcrilmi~tir. Onlar da okumu~lar, 

diplomalar alm1~lar, yurda donmil~
lerdir. Fakat soyledlgtm ~ekilde vc de
~erde bilyiik blr eser veren ve isim ya
pan kimse henilz ~1kmam1~hr. 

Acaba nl~in?. 
Bu soruya cevap ''ermek i~in, bil

hassa milsb~t ilimlcr sahasmda, La.
voisier, Pastur, Newton, Helmholtz, 
Edison, Marconi gibi adamlanm1zm 
yeti~memi~ o1duguna kafanuz1 yatlr
mak lazimd1r. Kliltur ilimlerinde ayri 
gorli~ler ve bilhassa milli millahaza
lar daha ~ok hakim oldugu cihetle bu
nu biraklp sadece fizik, kimya, mate
maUk, tabii ilimler gibi bilgi ~ubele
rinde israr cdiyorum. Bu vadide bil
yiik ilim adamlarmuz olsaydl biltful 
dilnyaca tanmmamalanna, isimlerinin 
duyulmamasma imkan olamazd1. 

Boyle olduguna gore bizde hentiz 
yeti~memi~ olan bu cins insanlarm 
ba.5ka yerlerde neden yeti~tiklerinl dil
~iliunek, en faydall bir arama yolu ola
caktlr. Bilyilk ilim adamlanm doguran 
sebepler, ~oktur; basit degildir. Fakat 
ben bu konu~mamda bunlardan birl 
uzerinde duracagun. 0 da ilimde halk
~lllkbr. 1lk balm;ta illm lie halkgil1k 
ve ilim adam1 ile halk kiltlesl arasmda 
bir rniinasebet oldugu goze ~arpmaz
sa da mesele derinle~tirilince bu bag, 
bilyiik bir sarahatle gorti.lilr. Yalmz 
milli hayata taallUk eden davalarda 
degil, en milcerred ilim mevzulannda 
da esaslI !stikametler yaratacak de-

-~unu bilrnelidir ki, ilmin arad1g1 ha-
ldkat, gokle ycr arasmda, bo~lukta du
ran blr varhk degildir. Tablat hadise
lerinin hangi sebeplerle ak1p gittiglnl 
aramaya sevkedcn duyu~, bir hevcs, 
bir eglence ve bir siis olamaz. Alim, 
s1f atm1 ta~1yan insanm zekAsm1 bir 
aray1c1 fi~egi gibi her yone ko~turan, 
reel ve hayati blr ihtiya~tir. Bu reel 
ve hnynti ihtiya~. ilim adamma ncre
den gelcbilir? Bu sadece rerdi kay
naklardan gelemez. Esasen ferd de
digimiz ~ey, bir terldptir. Ferd, uzvi
yetlnde neslinin mirasm1 t~1yan, ru
hunda insan kiltielerinin bin bir tec
rubesinln oztinil saklayan ve i~ine 

dogdugu cemlyetin, batta ana karmn
da iken saylSlz tesirlerile yogurula 
yogurula ~ekil alan bir varhktir. Onun 
i~in dti~ilnme, duyma ve ara~tmnala
nnda -bilerek, bilmiyerek- i~lnde ya
~adlg1 cemiyetin havas1 hissolunur. 

Munevverler de, bir ferd olarak, ce
miyctin bu tilrlil tesirleri altmdadir
lar. Gorti~il, ince noktalara zekasm1 
nilfuz ettlri~l daha kuvvetli ve mcha
retli olan miinevvcr, kendisinden pek 
gok tesirlcr ald1gi btiyilk kiltlcye, rnil
letc vc halka varllgm1 ne kadar bag-
11 tutarsa ~ahsiyetinin verimi o kadar 
artm1~ olur. Ya dogrudan dogruya 
halk1 tamyarak ve severek, ya ondan 
uz-ak kald1g1 halde onun y~amas1-

m ve mesud oJmasuu dil~Unerek ~
ll~an bir miinevver, muvaffaklyetin ilk 
s1rlarmdan birine ermi~ olur. 

Bizde elit zumrcye mensup olan
lar, henilz, i<;inde bulunduklan ceml
yctin klvamll unsuru o1an bGyilk kilt
le ile, hnlkla vas1tas1z tcmasa gi1mi~ 
say1lamazlar. Mtistesnalanm burada 
tebcil etmegl bir vazife bildlgim rnil
nevvcr genc;Ierimlz, henuz yurd J~lc
rinc gitmek, bilyiik ~chirlcrdcn uzak
l~mak i~in memleketin bilyilk ihU
yacma uygun bir atilma gostcrmiyor
lar. idare ba~lannda bulunmu~ olan
lar, ~chirlerde kalmak isteyenlerin ~ok 
mahir muracaatlarile ~all~ma zaman
la11nm milhim blr klsm1m doldurur
lar. 

Halbukl miinevverlerirniz, hayatm 
her sahasmda halkln kendisile kar~1 

kar~1ya. gcldikleri zaman kendini hal
lettirrnck i~in asulardanbcri ~irpman 
birgok rneselelerln, beni kurtar diye 
bir doktorun ustilne ahlan hastalar gi
bi bilgilerinin ayaklanna kapand1g1m 
goreceklerdir. Daha di.ine kadar kitap 
sahif eleri i~inde hapsedilmi~ olan Turk'. 
mtinevverinin zekas1, hayatm yaratic1 
1~klanna yeni yeni glknu~ bulunuyor. 
Biz he!"~eyde oldugu gibi ilimde de 

SEVENLER VOLU 
Edebi Roman BOrhan Cahid MOR KAY A 

'-'--------------- Tefrika No. 45 __ ..,, 
Bu ilk habcrlerden sonra her sa- I 

londa, her cemiyette daima en taze 
havadisi vermek idcliasmda bulunan
lann gevezelikleri b~anu~1r. 

Ailenln en ya.km ve samimi dost
lari blr ~ey bilmiyorlar. 

Fakat uzaktakiler f1rsat bulduk~a 
onlan aydmlatiyor, nereden ~lkbgi, ni
~ln ~1kt1g1 belli olmayan havadisler 
veriyorlard1. 

ilk defa Nermin hanimm ziyafet ge
cesi kocasm1 davetlilerden blr hamma 
filpheli bir vaziyette yakalayip haka
ret ettlgt soylendi. Rivayete gore Ner
min hammm bu hakareti karl?ISmda 
Ahmed Melih kendini mildaf aa i~n 
agir sozler soylemi~ ve bunun neti
ccsinde Nermin harum apart1mam b1-
raklp ~lom~tir. 

Bunu anlatanlar ~unu da ilave cdi
yorlard1: 

- Ahmed Melih bey tki bilyilk 
dairesinde oturduklan cRadyompa
las> aparbmamm Nermln hamnun 
tlzerlne ~evirdigi i~ln bu vaziyet kar
f1Smda ne yapacagiru bllmiyorm\1~. 

Dedikodular henilz s1cagm1 kaybet-

meden biisbi.itiln aksi bir haber yaytl
d1. ~imdi her salonda ~oyle bir hava
dls dol~yordu: 

- Nermin hamm iki yildanberi blr 
gencl seviyormulJ. Fakat ~ok zengin 
olan kocas1m a~klna feda edemiyor
mu~. (Radyompa.las} m senedleri ii.ze
rine ~evrilince artlk mesele kalmam1~. 
Aynlma muamelesi olur olmaz sevdl
gi gen~le evlenecekmi~. 

Bu ikinci dedikodu daha cazip, da
ha heyecanh oldugu i~in epey surdu. 
Nermin han1mm o mesud sevgilisinl 
ke~f ctrnek igin uzun uzun tahminler 
yaplld1. Hatta bunu kendine il? edinip 
Kadlkoy, Feneryolu taraflarmda e~, 
dost kapis1 galanlar bile oldu. 

Nermin han1mm aile dostlan bu git
tikge kabaran, gcnl~leyen declikodula
ra nihayet ve1mek 1!;-in onunla temas 
etmek istedilcr. Fakat o kimseyi kabul 
etmiyordu. 

Feneryolundaki ko~ke gidenlere ha
mmefendinin rahatsiz oldugu, misafir 
kabul etmedlgi soyleniyordu. 

Nermin hamm hakikaten rahats1z
d1. 

K1r ku!?usu 
Halkevi atletleri 

kazand1lar 

Tuz kanunu layiha· 
s1n1n esaslar1 

istanbul atletizm ajanhgmm tertip 
cttigt k1r ko~ulanndan birincisi diin 
~i~i - Tugla harmanlan yolunda ya
p1ld1. 
Ko~uya yalmz Halktm ve Galatasa

ray atletleri i~tirak ettiler. En kuvvet
li atleti R1za Maksud istanbulda bu
lunmad1g1 i~in Gi.ine~ kli.ibil ko~uya 
mil.sabaka harici girdi. Gune~ kltibiln
den Rccep birinci oldu. Fakat miisa
baka harici girdigindetl kol?unun res
mi birinciliginl, Halkevindcn ibrahim 
14 43 dakikada kazanc:h. Yirmi bir atle-, 
tin girdigi bu ko~uda dokuzunculuga 
kadar dercce alan Halkevine mensup 
atletlerin isimlcrini siraslle yaz1yoruz: 

1 - ibrahim, 2 - Garbls; 3 - Ar
tin; 4 - Zekeriya; 5 - Hakkl; 6 - isak; 
7 - Kaya; 8 - Nuri; 9 - ~oef. 

Tak1m ltibarile bilinciligi altI pu
vanla Halkevi, ikinciligi 20 puvanla 
Halkevi B tak1m1, u~i.incli.liigii 33 pu
vanla gene Halkevinin ba~ka bir ta
k1m1 aldllar. -----

Konyaya iyi su getiriliyor 
Konya - ~ehre getirilecek olan Dut

lu menba suyunun borulan peyderpey 
Mersindcn trenle gelmekte, blr yan
dan da hafriyata aevam cdilmektedir. 
Mevsim milsait giderse Dutlu suyu bu 
ilkbaharda ~ehrimize getirilmi~ olacak 
br. Dutlu mcmba suyu geldigi giln 
Konyada bayram yapllacaktir. 

~::::::::r::::r:::::::::::::11::11::::.•,•u:11u::1::1::u:11::1:::n:::.·.·.·:::1u::::::::::: 
nasyonalizmi lllimin, i~inde bulundu
gu ktitlenin ihtiya~lariru tammas1 ve 
bunlarm tatmin edilemiyi~inin ac1sm1 
duyarak masasmm ba~mda, laboratu
armda ve kilrsiisilnde yarahc1 bir ara
ma faaliyetile yuksck hakikatlere var
mas1 l?Cklinde anhyoruz. 

Yarmki muharebclerin ileri bir tek
nik sava~1 olacag1m ve bu sava~larda 
hi.icuma ugram~ bulunan yurdd~Ia-
11n i;ekecegi iztuaplan yaklndan duy
maks1zm herhangi bir Tiirk kimya
gerlnin yeni bir gaz maskesi bulabi
lecegine inamr rn15m1z? Bir k1z1l sal
gm1 gcldigi vakitte koy kenarlarmda 
civil yavul oynayan ~ocuklanm1z sc
rnavi bir afcte ugram1~ gibi Olti~le
rini bagrmda milli bir elem olarak duy
mayan bir doktorumuzun bu dcrde, 
mevcudundan daha milessir bir dcva 
bulabilccegine ihtimal verebilir misi-

. ? mz .. 
~imcliye kadar bizde ilim, hep bti

yilk vatanperverlelin sevkile harekete 
gelmi~tir. Yazik ki, o, kencliliginden 
miihim denccek bir ~cy yaparnam1~
tir. <;tinkii bilyiik siyasi hareketlere 
ba~ olanlar, kuvvetlerini millete olan 
baglarmdan alnu~Iardll". Dcmck lste
miyorum ki, ilim adamlanm1z arasm
da vatanperver olanlar yoktur; bu soz, 
hakikate kar~1 i~lenmi!j bir giinah olur. 
Fakat vatansevc.::liklerini ilimlcrinin 
hududu i~indc, ba~ka bir sahaya ka!(
madan, enternasyonal k1ymette bir 
eser yaratarak gostermi~ ilim ndamla
nm1z henilz ycti~mi~ say1labilir ml?. 

Hasan Ali YtlCEL 

Hatta ilk duru~ada mahkemeye 
gelmek igln istanbula indigi gun de 
rahats1zd1. 

Apart1mandan aynldlg1 sabahtan
beri b~ agnsmdan, sinir bozuklugun
dan kurtulam1yordu. 
Tanmm1~ asabiye miitehassis1 dok

tor l\Iehmed $ilkril iki defa ko~ke gi
dip kendisini muayene etti. 

. Ailenin hem dostu hem doktoru ol
dugu 1~n vaziyeti daha geni~ sahada 
miltalea eden doktor ~iikrli biitiin 
psychopatrologie bahislerini, Freud, 
Keyserling ve saircnin psychanalysc, 
theorie scxwelle vc Traite de sexolo
gie'lerini alt list ederek hastasm1 ted
kik etti. 

Nermin hammefendi avukat ~evket 
Faz1h oldugu gibi doktor Mehrncd 
$tikriiyii de ikna edecek cevap vermi
yordu. 

Fakat doktor, avukat gibi vaziyeti 
sadece hukuk cephesinden gormilyor
du. 

Henilz gen~ denecek y~ta bf r kadm 
on sekiz y1lhk aile hayatma nlhayct vc
riyordu. Bunun vaka halinde maddi bir 
sebebi olmad1g-I takdirde muhakkak 
ruhi bir hareket noktas1 olacakb. 

Ncrmin hamm ger~i bir erkegtn var
llgma ihtiyac1 olmayan bir kadmd1. 
Zengindi, sonra dii~ilnebilen bir kadm
dl. Evlilik hayat1 pek muntazam ge~
mi~U. Bugi.in kapalt ve ilk hamlede 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

idare yaphg1 tetkiklerde1 bllhassa 
tuccarlarm tuzla ve ambarlardan mal 
ahp diledikleri yerlerde satabilmeleri 
scrbestisi mevcud olduk~a bu ~eklin 
kabulii dogru olam1yacag1 ncticesine 
vararak layihaya boyle bir kaide koy
mam1~hr. Yalmz bazi mmtakalarda 
gorillecek lilzum ve zarurcte gore u
cuz tuz satilabilmck i~in tuzla ve 
ambarlarm fiatlerini eksiltmek ve art
tirmak hususunda kendlsine sclahiyct 
ve1ilmeslni istemi~tir. 

TUZ FiATLERi VE SATl~LARI 

Layihaya gore tuzlalarda tuzun ki
losu ii~ kuru~tur. Tuzlann mil~terl 
vesaitlnin yana~abilecegi yerlere kada1 
ta~mmas1 icebeden tuzlalarda bu hu
sus i~in ihtiyar olunacak masraflar 
tuzla fiatine ilave cdilecck vc fiatlcr 
her mali sene· ba~mda inhisarlar ida
resince tesbit ve ilan olunacaktlr. 
Sofra ve mutfak tuzlannm sab~ fiat
leri aynca tesbit edilecektir. 

;Bahk, peynir ve saire gibi g1da mad
dclerine Hi.zull olan tuzlarla tabakhk
ta ~·c heniiz mcmleketimizdc teessiis 
etmemi~ olnn k1myevi sanayide kul
lamlacak tuzlar i~in prim ve ucuz 
fiat esaslan kabul edilmi~tir. Verile
cek prim, bir kilo tuzun tuzla 
ma1iyet fiatinin yans1m a~m1yacak 

nuktarda olacaktir. 

inhisarlar idarcsi ka~ak~1hga manl 
olmak i~in ltizum gori.ilccek tuzla ve 
ambarlarda sat1lacak tuzlann fiati

ni indircbileccgi gibi ecnebi mcmle
ketlcre yap1lacak sah~larda ticari 1-
caplara gore hareket edebilccektir. 

VERESiYE TUZ 

Layihada tuz sah~mm pe~in olma
s1 esas olarak kabul cdilmi~tir. 
Ancak teminati dcvlet~e kabul edil
rnil? olan bankalardan bhinin tcminat 
mektubuna mukabil 50 tondan ~ag1 
ve 1500 tondan yukan olmarnak uzc
re veresiye de tuz satilabilecektir. Vc
reslye satdacak tuzlarm bcdclinl tedi
ye i~in azaml alb ay milddet kabul 
edilmi~tir. Bu gibi sab~lar i~in % be~i 
ge~memek uz~re bir faiz almacakhr. 

Ecnebi memleketlere ihra~ i~in ve
resiye vcrilecek tuzlann m1ktan ayn
ca tesbit olunacakbr. 

Izmir civarma kar yagd1 
tzmir 6 (Ak~::.m} - izmir civan

na kar yagma..1<tadn'. Bozclag vc Ya
manlar dagi ile Kcmalpa~a daglan 
kar altmdad1r. 

Havalar birclebirc sogumu9tur. iz
mirde arastra ~icltletli rilzgar ortahg1 
.kas1p kavurmaktachr. Birinci Kor

dondaki giimrtik idaresinin bara.ka
s~, firtma yiizi.inden dcvrilml~ ve 
Kordonun ortasma }·:-idur gelmi~tir. 

gilliln~ gibi goruncn ~kayctinl avu
kat kafasile degil kadm rul1Unu ve ka
dmm cinsi temayilllcrini muayyen 
metodlarJa takip eden bir mi.itehass1s 
doktor kafasile millalea ctmck Iaz1m
d1 .. 

Doktor Mehmed ~tikril i~te bu nok 
tada duruyordu. 

Ba~·ngnlari, i~tihas1zl1k, sinir nobet
leri bunlar gelip ge~ici ~yler olabilir
di. Fakat bilnyesinde organigue bir 
hastal1k olmayan i~tlmai vaziyetinde 

maddi iztirap gorillmeye.i1 bir ka.dmm 
boyle birdenbire hayatmm ~eklini de

. gi~tirmesi ic;in daha ruhi sebepler ara.
mak laz1mdl. 

i~te doktor Mchmed ~tikriiyii dil
~fuldiiren bunlard1. 

Muhakkak ki, hayatmm en hare
ketli, uzviyetinin en verimli devrele
rini i~timai vc ahlB.ki kay1dlar altmda, 
ki~ rnevsimini uyu~uk ge~iren bir ker
tenkele donuklugu i~de y~ayan bu 
kadmm ~uurunda ve tahtc~~urunda 
gizli veya belli bir taklm k1nuldan1~
lar, duyu~lar, sczi~ler vardi. Evlllik ha
yati pek uzun silrdiigii halde uzviyetin
deki alastikiyeti, tehan~ kablliyeti 
gev~eyen bu kadlm isyan ettiren, mu
hakcmesini magh.ip eden bir hareket 
noktas1 olacakti. 

iyi terbiye gormu~. eski bir aile ii,;ln
de yeti~, evlllik ha~atmda evinin ka-
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Blum az kald1 
istifa ediyordu 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

Kornunist f1rkasmm dun kabineye 
itimat bcyan cclildigi zaman milsten-
kif davranmalan, gazctclerin naza .. 
n dikkatini celbediyor. 

Populaire gazctcsi bu hususta di
yor ki: «Komi.inistler tarafmdan oku· 
nan bcyannarnedc mevcut tccavilz
kar tabirler, balk cephesine mcnsup 
mebuslarda vc sosyalistler arasmda 
bilyi.ik bir infial uyand111m$t1r. Bu 
vaziyct, vi'hameti gizlenemiyccek 
olan bir gcrginlik dogurmu~tur. 

M. Blum tarafmdan matbuata teb
lig edilen mektup, vazlyetl tavzih 
etmekte, arnele cfkan umumiycsinl 
tcyakkuza davct ctmckte ve komil
nistlcri mesuliyetlerilc lmrl?I kar~1ya 
buakmakt!ldir .~ 

Oeuvre gazetesi diyor kl: cHilk11-
metin bir arahk derhal istifas1 
di.i~tintilmil~til. Fakat harid ve da
hili sebepler yilziindcn bu ihtimal 
bertaraf cdilmi~tir. Fakat bundan 
sonra vahim bir ekseriyct meselesl 
ortaya ~iktig1 a~kard1r. Vakia M. 
Blumun elinde biiyilk bir ekseriyet 
vard1r. Fakat kendisl bunu isteml
yor. O istiyor ki, halk cephesine men
sup bi.itiln gruplara da.yansm. Eger 
komilnistler aynl1rlarsa o da c;eklle
cektir. Soz, ~imdi kornilnlstlclindir.> 

Petit Journal gazctcsi de ~u mft
talaay1 yurtiti.iyor: 

M. Duclos, soylcm~ oldugu nutuk
ta komunist grupunun hiikumct 
~lcyhinde rcy vermesinin sebebi halk
~1lar cephesinin mukadderab lle oy
namamak ve ba~lamlIIllli! olan her 
nevi is1ahatI durdurmamak oldugu
nu tasrih ctrni~tir. Binacnaleyh is
panya i~lerindc bitarafllk meselesl 
haiicind~, sol cc!mhm Ui; bilyi.ik gru
pu arasma nifak sokacak hi~ bir liley 
yoktur denebilir 

,Bir ittih'il.dm, nc kadnr milkemmel 
o!ursa olsun, aras1ra baz1 bulutlar
la. kararmamnsma imkA.n var m1dir? 
Bu son ihtilafm ava.ldbi olrmyacagi 
soylenebilir. 

Bir suikasd 
Briikselde Reks f1rkas1 
§efine kur§Un s1ktlm1~ 

Briiksel 6 (A.A.} - Reks f~lst te~ 
kilah istihbarat billtenlne gore, Re-

' kisist ~ef Dcgrelle bir sulkast yapll-

m1~tir. 

Haldeki metingden ~1k1p otomobill
ne blnerken M. Degrellc dogru bU kur
~un ablm1~ ve ku~un otomobilin i~i
ne, on tarafa saplannu~1r. 

Bu mesele hakklnda resmi hi~ bir 
teyit mevcud degilcllr. 

dm1 olarak kalm1~, kocaslillil ~apkm, 
llklarma kar~ magrur b~m egme
mek i~in stikut etmeyi bilml~ bir 

' . kadnnn ruhunda elbet y~amak imka-
m bulmanu~. fakat biisbiltun Olmemi~ 
bir taklm arzular olmas1 Iazimdl. 

Fakat bu gururu hislerini yenen bu 
kadm yalmz ruhi buhranlar ge~lrmi
yordu. Bu ruhi elemlerln maddi izle
ri de goriilmege b~l~tl. 

On sekiz yilllk baytma bir anda ni
hayet vermek isteyl~l bu i~ln i!;in kay
nayan volkarun ilk infilak1 idi. ~im
di duydugu ba~ agnlar1, asabi rahat
s1zllklar da onun tebii neticesl idi. 

Doktor Mehmcd ~Ukrii hastas1m bil
tiin psychologie ve psychoJogie sexu
elle noktasmdan derlnden derlne rnO.
talea cttikten sonra ona ilk teda\'i 
olarak ~unu soyledi: 

- Seyahat edeceksinlzl. 
Bu fildr Nermin hammefcndiye o 

kadar ho~ gcldi ki, ne zamandanbcri 
gillmek 1~ zorlad1gi dudaklan latif 
blr gill yapragi gibi titrecli Bir gocuk 
sevinci ile ellerini a~arak: 

-Neiyi!. 
Diye hayklrd1. 
Ve doktorun daha fazla izahat ver

mesini beklemeden hemen bir prog
ram c;izmcge haz1rland1. 

(ArkaSl var) 



· KUUDP8kiere, ktirlere rehberlik etmek 
canileri yakalamak usulii iilretiliyor 
Bugiin Amerikada 10,000 kor hi~ bir kazaya ugran1adan 
kopeklerin rehberligile sokaklarda serbes~e dola1iyor 
Avrupada ve Amerikada okpekleri 

terbiye etmek Umi inki~af etmektedir. 
Amerikada ve garbt A\TUpada bir~ok 
yerlerde kopek artlk bir sils, bir li.iks 
olmaktan ~lam~ insana fayda11 ve ya
rarh bir mahltlk olmu~tur. Bu sozler 
lie kope~in bir ev bek~si veya koyun 
~oban1 olarak kullan1Ic:bg1ru kasdet
mek istemiyoruz. Kopek milrebbiyelerl 
talebelerine bunlardan ~ok daha il.s
ttin vazifeler gordiinnege muvaffak 
olrnaktad1rlar. Meselft Amerikada kO
pekier korlcre rchberllk etmekte kul
lanilmaktadlr. 

Bugiln Ame1ikada kopekler sayesin
de hi~ kimseye engel olmadan ve yol
da d~eden ve bir kazaya ugrama
dan dol~abilen 10,000 kor oldugu tab· t.,_.. ................... _ 

-~·~----

min edilmektedir. Bir kopegi kore reh
berlige al1~t1rmak i~in yaptlan mas
rar 1000 liray1 buluyor. Fakat kopegi 
alan kor bu masrafm ancak be~te biri
nl venneye mecbur tutulmaktadlr. 
Yaln1z kopegi alan kor dilencllige b~
lad1g1 takdirde kopegi elinden almmak· 

Solda blr kore rehberlik eden kopek, safda kopefe bfr maniin etrafmdan 
DaS1I r~ileceil ofretmyor -.. 

tad1r. 

Terbiye edllen kopegin boynuna bas
ton gibi uzun bir degnek takllmak
tad1r. Kor, kopcgi bu bastonun ucun
dan tutar. Bu suretle vaziyetten kor 
habcrdar ol ur. 

Kopek yolda sahibine maru olacak 
bir direk bir ip oldugu takdirde yoldan 
g~miyerek etraftan dol~1r, ip veya 
direk kendi boyundan ~ok yiiksek ol
dugu halde bile... Kopegi buna al1~ 
blrmak pek gtic; degildir. 

Evvela direk veya ip kopegin kendl 
boyunda as1hr. Kopek gcc;emedigi ve 
'Ustiinden atlamasma veya altmdan 
gc<;;mesinc mani oldugu l1tin etraftan 
dola~1yor. ip gittikc;e yi.iksege kaldm
l1yor, fakat bu siralarda kopek altmdan 
ge~miyerek etraftan dol~1yor. Bu su
reue yedegine aldlgi korii tehlikeye 
niaruz b1rakm1yor. 

Gene kaldmma veya yoldan ytiksek 
bir mevkie gelindigi vakit kopege bir 
ayagmm kaldmmm iize1ine koyarak 
durmas1 ogretiliyor. Tabil kopegin boy
nundaki bastonda yiikseye kald1gm
dan kor yolda bir ytikseklik oldugunu 
anhyor, adlm1m ona gore atiyor ve 
dii~rnekten kurtuJuyor. 

Alrnanyada ise kopekten b~ka ttir
lu istifade edilmektedir. Almanlar kO
}lekiere polislik etmeyi ogretlyorlar. 
Kopeklerin eskiden beri iz takibinde 
ll'lahir olduklan rnalt1mdur. Eve giren 
h1rs1za terbiyeli polis kopeklerinin sal
dmp yakaladlklan c;ok tesadilt edilen 
l'akaJardandlr. Fakat matlup olan bu 
degildir. MaUup olan kopegm taklp 
etUgi caniyi yakalarken bogazlamas1 
degildir. Canlyi yakalad1g1 zaman Oldu
ren polis kope~l be~ para etmez. Kopek 
bu i~i caniyi yaralamadan yapmas1 

Polis kipefl mefrm canlye aldmyor 

l~ln husust terbiyeye tabi tutuluyor. 
Kopegm yakalayac&gi adama bilyiik 

koll u bir caket giydirilmekte ve kope
ge bu kolu yakalamas1 ogretllme~tedir. 
Caniye yakl~1rken kopek sessizce hav
lamadan yakl~ ve caniyi onun mev
cudiyetlnden haberdar etmeksizin usu1-
cac1k yakalar. 

Romanya - Avusturya lktisadf 
mozakereleri keslldi 

Viyana 6 (A.A.) - Bir ~ hafta 
evvel Avusturya ile Romanya araam
da burada b~hyan ekonomik gorUf
meler diin inkltaa ugraim.,tir. Bazl 
noktai nazar lWAfian b&.11 glSsterdlli 
haber verllmektedir. 

Romanya milinessillerl hUkfunetlerl 
lie temas etmek ilzere Bukr• hare
ket etmi~erdir. 

Somerbank merkez binas1 in§aat1 

Ankara l (Hususl) - Cum.huriyet meydanmda esld T~amn yerinde 
Yap1lrnakta olan yeni Sumer Bank merlez binasirun in~b ilerlemektedir. 
'I'eniel losnu t~aab tamamen bitmi~ ve binarun ~ k1sunlarma b~lanm1~ 
br. Bina.run k~t resmi antimiizdeld Cum.huriyet bayrammda yap1lacak
t.ir. Yukandaki resimde infaat bittikt n sonra bankarun ve CUI$uriyet 
IQ.eydanmm alacail feldl 1orttnmekte, tr. 

Gazeteciler kra/1 
Amerikali Horst 

Eski eserlere ~ok 
merakhd1r 

Amerikarun gazetecller kra11 Vil-· 
yam Horst sanat eserlerine c;ok me
rakhdlr. Evinde ~ok gtizel bir kolek
slyon vardlr. Antikactlar serglsiJ!de 
te~hir edilen bazi sanat eserlerinl gor
mek l~ln Nevyorktan ka.llup Londra
ya gelmf~tir. Horstiin blr ~ok gazate 
mccmua, n.ra.z1, arsa. sinema vc radyo 
kumpanyalarma yatmlm1~ olan ser
vetinin 40,000,000 dolara balig oldugu 
tahmin edilmektedir. Aynca elinde bu
lunan sanat eserlerine 4,000,000 do
lar bir laymet verilmektedir. Butiin bu 
servetlne ragmen M. Horstiin hususi 
AdeUeri gayet basittir. Hemen hemen 
i~ki i~ez, Amerikada gazetecllik A
leminde adeta. diktatOrdilr. 

Mister Horstiin son alchg1 eskl eser 
Amy Rosbartm karyolamchr. 

Amy Rosbart ingiliz fmparatorlu
tunu Jruran krali~e Ellzabetin sada
kats1z sevgillsi Orl of Lesterin kans1-
dlr. Bu kaduun Elizabet tarafmdan 
oldurilldilgil zannedilmektedir. Horst 
antlkac1lar sergisinden alacaguu al
chktan sonra ~ali ingilteredeki ~
t.osuna gtdecektir. Horst 7 4 y~ma 
ragmen her giin denize girer ve yti7.er. 
Kalltomiadaki bilyilk harasmda bir 

hayvanat bah~esl bulundurur. Bir 
~ok aslan, kaplanlan ve develeri var
dll'. Tabit Amerikaya glttigi zaman 
arkasmda bir ~ok husust detektit gez
dirdigini ilaveye liizum yoktur. Hal
buki ingiltereye gclince kollanru sal
laya sallaya serbest gel.er. Gangster
lerden Avrupada korkusu yoktur. 

Bu ak~m 

Nobetci eczaneler 
~4li: Osmanbeyde $ark Merkez, 

Taksim: istild6.1. caddesinde Ke
mal Rebu.l, Begoglu: Tii.nelde Mat
~. Yilksekkaldinmda Veniko
pulo, Galata: Top~lar caddesin
de Merkez, Kasim~a: Mileyyed, 
Ha&kOy: Aseo, Eminani.i.: Be~ Ke
mal, Heybeliada: Tomadis, Biiyiik· 
ada: Merkez, Fatih: lsmail Hak
ka, Karagii.mri.lk: Ali Kemal, Ba
kirkiiy: Hildl, Sanyer: Osman, Ta
rabya, Yenikiiy: Emirgan, Rume
Uhisanndaki eczaneler, Aksaray: 
Cerrahpa~ada $ere/, Be#kta~: 

Recep, Kadikoy: Sogildlii9e~
mede Hulflsi Osman, iskele cad
desinde Saadet, Oskiidar: lmrahor, 
Fener: Balatta Hiisameddin, Be
yazid: Asadoryan, Kii.<;ii.kpazar: 
Necati, Samatya: Koca Mustafa
p~ada Ridvan, Alemdar: ~ember
lit(lfta Sim Rasim, qehremini: 
Topkapuia Ndztm. 

--~----------------------------------------------------....... ' 
VENEDiKLi BAFFA 

11Saflye Sultan,, 
Yazan: Ahmed Reflk 

Tefrlka No 1 45 __ _, 

Ilk lngiliz el~isinin lstanbula gen,i: Q~uncQ 
Mehmedin sonnet dOgOnunden az sonrad1r 

~ Ellzabetin alay meraslml 

Balhgmda korkulanndan atiz ~a .. J 
nuyanlar, olilmiinden sonra l~Ierini 
doktiller. Vefatma onla1· da tarih yaz
chlar: 

Yu1li berzah Sinan pa1ayi hod rc'yii 

anid 
S.li omrU zulmile tyctmi1ti doksan 

ya1ina 
Nub1 ncfa itmi1ti kcsri irzma her 

bikesin 
Kaad iderdi bir fakirin ctmeiine 

a1ma 
Kalbi 1aktinde yogiydi hi~ terahhiim

den eser 
Bakmaz idi kimsenin gozden akan kan 

ya1ma 
Her kese: cToprak ba1mal> dcrdi tari

hin dedim: 
Nola oliyise ol bed ahd: T oprak 

ba~ma. 

Bu talihe, hi':; ~uhesiz, ibra.him pa
~a da mcmnun o1du. Ve sadarct ma
kamma kuruldu. 

~imdi, en mi.ihim i~ Sinan pa~
mn niikud ve cevahirinl musadere 
eylemektJ. Atmeydarundaki sarayuu 
~1rdllar. 600,000 kese mesk'lik ak
~si clkti. GiimU., olarak, tam ii!r yiiz 
mllyon k~! Elmash ve altm kab-
7.ell klh!rlan ve han~erlerl, bozdo
ganlan ve migferleri, en k1ymetli mil
cevherleri yirmi dokuz yiik. Her dir
heml bin dirhem degerinde bir kese 
dolusu cevheri iksir. Yiiz kantar kill
~ei avant. Bin tane ~uha, sof, pamuk 
esvab... Cebehanesi, mehterhanesi, 
sa~hanesi, zahireleri, matbah ve 
kiler e~y8Sl derhal matbahl amlreye 
almd1. Esvablanm satmak istedJ
ler. Alan olmadl. cBiendam olmakla 
baha etmedi. Ve alanlara da hayret
medb 

Venedikll Baffamn damadl i~in ar
tlk hi~ bir korku kalrnad1. 

Nisan. ilkbahann en giizel gilnlerl. 
Artik atlan f;ay1rlay:ip sefere ~1kmak 
imkftru varch. Pad~ahm sef ere ~1k1~ 
milhimdi. Ne ikinci Selim, ne oglu 
ii~uncii Murad Edirneden oteye ayak 
a~lardl. Sinan ~run bir hay
n olduysa, makarmru kimseye kap
tmnamak f~ln Osman ogullanru yc
niden sefere ah~tinnak oldu. Bu i~e 
Venedikli Battarun da nzas1 vard1. 
Baffa arbk Osmanh imparatorlugu
na tamamile hakimdi. Fransada 
Katerin do Medisis, ingilterede kra
li~e Elizabet bile onun kadar ta.Jill 
degillerdi. Hepsi de A vrupada vazi
yetlerin\ dilzeltmek i~in -0nun kaym 
babas1 ikinci Selirne, kocas1 ii~i.incil 
Murada yalvar1yorlardl. Fakat bu i~
lere ne sarho4 Selimin, ne de sara
yuun odalarmda geceleri em be~k 
sallatan ve kar~mda saz ve ahenk 
i~inde yahudi cucelerini hoplatan 
il1:tilncil Muradm ak11 bile ennczdi. 
Tiirk kudretl on altmCI asirda biltiln 
Avrupaya hakimdi. Bu kudrett elin
de tutan, Turk killturil ve Tiirk kuv
veti saycslnde koca imparatorlugu 
idare etrnege ugr~an, Sokollu Meh
med p~a idi. U~iincii Muradln irkile 
ve atalanrun ytiksek du~ilncelerilc 

a1Akas1 olsaydl, Sokolluyu oldurtiir 
milydu? Halbuki Sokollu bu d~vlete 
en biiyiik !Umletleri ifa ediyordu ... 

Katerin dO Mlclisisln o~lu doku
zuncu ~arl Fransa krah, m\idhlf 
ivan Moskot ~an idi. Maksimil
yan, Tiirklerin nazannda, Nem~e 
krall. idi. ispanyada iklnci Filip kral
hk ediyordu. K1-ali<;e Elizabet de in
giltereyi dirlltmeye ve bilyiitmeye 
~al1~yordu. William Shakspeare in
giliz edebiyatlillil olmez ftbidelerinl 
yaratmakla me~ldii. Ve biitiin Ak
denlze Tiirkler hakimdi. 

Venedikli Baffa da ikincl Selimln 
gclini ve iicilncil Muradln ba~ hase
klsi idi. O, Tiirklerln biltiin Avrupa
ya hfilcim olduklan bu devirleri ya
~di. Vcnedik Dojlan bile kadlfe al
mak i~ln yurdlanna gelen divan ~a
vu~ru:1 vasit.."'lSile Baffaya mektuplar 
yaz1yorlar, ve hediyeler gonderiyor
lard1. 

Katerin do Medisis, San - Bartelmi 
faciasmda kanlar i~inde yerlere seri
len irkd~la.i1ru seyrederken, o, istan
bulun lekesiz ve mavi semas1 altmda 
yeni sarayin en yfilcsek 'Sanatkarlar 
elile siislenen odalanrun pencerele
rinden Marmararun penbel~n uruk
lanrun ve morl~ korulanmn dur
gun ve mavi sulardaki akldelerini 
seyrediyordu. 
Be~ krall ~imdi Tiirklere kata tu

tuyordu. Tiirkler, Katerln do Medl
s!sin oglu Hanrl do Valuvay:i Lehls
tana kral nasbettikle1i ve hatta. tah
tma bile ellerile oturttuklan zaman, 
neden yerinden k1mlld&yamam1~ti? 

Tiirklerin ~Fran~e padi~hma> yaz
d1klan namei hiimayunda aynen ~ 
satirlar vnrd1: 

cMii~riinileyh Karmda .. ~m1z vilA
yetl Lihc kral nasbolunmak evlA. ve 
enseb gorilliip ve nasb1 kabulil hu
susi ve kcmali tazim ve ikranu ba
bmda Jft.y1k ve mtinasib olanile amel 
icliip emli ~erifimize muhalif vazi 
sudurundan gayet ihtiraz ve ictinab 
iizere olas1z.> 

Tilrkler dediklcrinl yapblar. Fakat 
Hanrl, Erdel voyvodasim da ta~ giy
me merasimine davet etm~ti. Divan 
buna razi olmad1. c:Erdeli ha.11 ko
mak munasip deglldir.> dedi. 

Hanri Lehistan taciru giydl. Tiirk
lerle daima. iyi miinasebette bulun
du. Fakat karde~ dokuzuncu f;Jarlin 
oliimunu duyar duymaz, Lehistan 
tac1ru b1rakarak Fransaya gttmege 
karar verdi. Fakat F.ransaya glde
cegini Lehlilerden sakladl. Halk ken
disini b1rakmak istemiyordu. !Akin 
o, bir gece Karakovl ~tosundan 

~1kti. Atma binerek Avusturya hu
duduna, dort nal, snvu~tu gitti. Turk· 
lcr. bu sefcr Lehistan tahtma Er
del voyvodasl Bato1i i~tuvam oturt
tular. Fakat Katerin do Medisisin 
gene hi~ bir zaman hatmm Iorma
d1lar. 

Krali~e Elizabete gclince: Vene
dikli Baffa, ingiltereyi dirilten ve 
orada tacir, gemici ve fabrikac1 blr 
millet yet~tircn Elizabete de f aik 
bir saltanat siiriiyordu. Eltzabetin 
onunla. da muha.berede bulunmast 
kendisi igin ne nimettil Fakat ona 
bu nimeti bah~eden, Tilrkiln o 
asirda biitiin Avrupaya hA.kim olan 
kuvvet ve kudreU Id!. 

,(Arkan var) 
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Geki larlin 2 • f enerbahoe 1 
1ki mac;ta yeni1tneyeh Qek1erle 

yann GUne$ kars1la$acak 
Qek prof esyonelleri ikinci mac:;lnrm1 

dim Fene1bah~eye kar~1 oynad1lar. 
'.Havanm bhinci ma9 giiniinc naza

ran daha iyi olu~u, ve Galatasaray be
rabcrc kald1ktan sonra Fenerbah~eli
lerin bu taklm1 yenecckleri ilmidi, sa
haya ii~ dort bin seyirci top1am1~ti. 

Saat tam '14,45 te evvela <;ekler, 
a1'kasmdan Fenerbah~elller ~ikt1lar. 

Fenerba11c:;e tak1mmda degiJliklik var. 
Snb da sari lacivertlileri ~u ~ekilde 

gordtik. 
Hu 9.meddm - Ya~ar, Faz1l - Re~ad, 

Aytan, Cevad - Niyazi, Muzaffer, Ali 
R1za, Esad, Flkr- t. Hakt")m 9azi Tez
cand1. 

Oyttn ~ok st:I i ba~ladi. <;cki '.Karlin 
Galatasaray rna((ma nazaran canlI bir 
oyun oymyordu. Hticumlar ilk on <la
kika km s1hkl1 oldu. <;ekler sag taraf
larile, Fenerbahc:;e de sol taraflarile 
tebhkcli hi.icumlar yaptIIar. 

Bu s1rada Rilsameddin ~ok giizel 
bir kurtan~ yapt.I. Qekler kJ.sa ve he
sapll paslarln Fener muavin 'liatt1m 
yarmaga ~1!~1yo1"1atd1. Fakat Fener 
merkez muavini gi1ze1 bir oyun oym
yordil. Bununla beraber Fener milda
filerinin bir kag hatas1 az daha gole 
ma.I Oluyordu. 

Bu devrede oyun heyeti urnumiyesi 
rtibarile giizel ve miitevazin oldu. Her 
iki taraf ta b!r1birforinc tehlikeler ya
rattllar. Ve devre go1Siiz bitti. 

iKiXCi DEVRE 
Fenerbah~eliler ikinci devrede de 

tak1mla11nda bir degi~iklik yapblar. 
Muzaffer ~1kanhm~ yerinc Naci geti
rilmi9ti. ilk dakikalar gene miitevazin, 
b1Ihassa Fenerliler Fikret vas1tasile 
Qek miidafaas1111 zorluyorlar. Fakat 
ti ortanm beceriksizlig1 netice alma-

rum mani o1du. 
Bundan sonra Fener mildafaas1 bo4 

zuldu. 
Berlin olimpiyacllarmdanberi sa

kat1Ig1 dolay1sile oymyam1yan Y~ar 
yoruldu ve i~i lilzumsuz bir sertlige 
doktti. Ya~rin bu hareketleri taklm1 
i~n fcna oluyordu. 

<;ek muhacimleri de bugiln profes
yonel oyunu degil, kazanmak azmlle 
~ah~an enerjik bir amator oyunu oy
nad1lar.Ko~uyorlar tehlikeli vaziyetle
re gir1yorlar her ~eye gogtis gererek 
netice almak tgin didiniyorlardl. 

ince ve hesapll paslarla o kadar 
g'lizel ini~ler yap1yorla.r k1 bugful tam 

bir 'futbol scyrettik. Fener takmunda 
Fikret yirrni iki oyuncunun en iyisi. 
Qckler onu tutmak i~m ~ok rnii9kil!t 
gektiler. 

Oyun kar~1hkh hiicumlarla miiteva
zin bir ~kilde devrun ederken sagdan 
bir hilcum yaphlar, top ortaya geld! 
bir iki hesaph pastan som·a miisald 
bir vaziyette topu yakallyan merkez 
muhacim ilk golu yapti. 

QEKI KARLiN l - FE~ERBAH<;!E 0 

Fencrliler bu golden sonra dcrhal 
hucuma gegtiler ve muhakkak dene
cek blr gol ka~1rdllar. Sari la.civertli
Ier iist uste hilcum yap1yorlar. Ne o
Iur ortada da bir Fikret olsa! .. 

Bir kag gol ~1karmak i~ten bile degil. 
Fikret topu almca has1mlanru birbirl 
arkasmdan atlat1yor ve topu en mtisa
id oyuncuya veriyor: ¢Alm gol yapm> 
c'.iyor fakat ne gare ki, ortada gol ya
pacak kitnse yok. 

Gene bir Fenerbal19e hilcumunda 
top havadan ortaya geldi, Esad gUzel 
bir kafa vurdu, topun kaleye g!rmesile 
9ek kalecisinin bilyilk bir maharetle 
topu d1~ariya ~1karmas1 bir oldu. Fa
ka t yakmda bulunan hakem kaleci
nin topu igeriden tuttugunu gorerek 
derhal gol verdl. 
FE!\'ERBAHQE 1 • ~EKt KARLiN 1 

Beraberlik saylSl ma~1 kazanmak 
istiyen iki taraf i da harekete getirdi. 
Hatta Fenerbahgelilertn gayretl daba 
fazla ve bazan da ~ok tehlikellydi. Bu
SPOR2 
na 'ragmen oyunun netlcesine on da
kika kala Y~arm liizumsuz bir :favu
lii neticesinde 9ek sol i~i gilzel bir ka
f a vuru~ile misafirlerin ikincl sayis1-
m yapt1. 
(:EKi KARLiN 2 - FENERBAHQE 1 
Bu golden sonra oyun tats1z btr ~ekil 
aldl. Bilhassa Ya~arm yapt1g1 bu ha
reket !;Ok f ena idi. Qek oyuncusuna 
kasdi bir tekme vurdu ve hakem de 
oyw1dan ~1kardl. Oyun da bu ~ekilde 
1-2 <;eklerin galiblyetile neticelendi. 
{!EKi KARL1N1N REiSl NE DtYOR? 

Fenerbah~e bugiln ~ok sert oynadl. 
Fenerbab~e taklriunda sola~1k ve mer
kez muavini degll Qekoslovaqada Av
rupada bile tesadilf ediliniyen oyun
culardlr. ~unu da kaydedellm ki, Fik
ret ayannda dort oyuncusu olan b1r 
takim, kat~unnda tB.k:lln dayandli'maz. 

M. Kemal 

~ukanda: 1ki taklm kaptanla.n ma~fan evvel, a~flda: DilnJdl oyunda en 
iyl oyruya11 Fikret bir hiicumda 

Niyazi gol pe¥nde 

Gline' - c. Karlln 
Ma~ saat tam 12,15 tedir 

~eki Karlin Mac1ar1 Tertip He
yetinden: 

1 - ~ehrimizde bulunan Qek.i 
Karlin taknru son ma~1ru 8/12/. 
936 sah gtinil Gune~ taklmile ya
pacakhr. 

2 - Milsabaka saat 12,15 de 
b~hyacakbr. 
· 3 - Halklln,lzin bu takllmn 
oyununu gormesine imkft.n ver
mek i~in fiatler: Tribiln 50, du
huliye 25 kuru~ olarak tesbit edll
mi~tir. 

Diinkii lig ma~lar1 
Beykoz 2 - T opkap1 2 

Vefa 3 ... Eyiip 1 
Istanbulspor 1 -

Siileymaniye 1 Anadolu 
Hilale hiikmen galib 

Qcki Karlin ma~lar1 dolayisile Gi.i
ne~ - Bevik~, Fenerbahge - Galata
saray ma~Ian tehir edilmi~ oldugun
dan, diln yalmz, Fenerbah~e ve ~eref 
stadlarmda lig magi yap1lch. 

Fenerbahc;e stadmda ilk ma~1 Vefa 
ile Eyi.ip taklmlan oynad1lar. ilk dev
reis mtitevazin gegen ve hirer sayile 
berabere biten bu ma~m ikinci devre
sinde Vefal1lar ag1r basmaga b~a

~lar ve iki gol ~1kararak ma~1 3 - 1 
kazanm~lardlr. 

Aynl stadda ikinci m~, Beykoz -
Topkap1 arasmda yapild1. Beykoz ta
kurunda ~ehap ve ~eker Mehmed 
yoktu. Bu suretle en iyi iki clemandan 
mahhlm bulunan Beykoz ilk devreyi 
2-1 magliip bitirmi~, ikinci devrede de 
vaziyeti kurtarmak i~ill ugr~arak 
blr golle beraberligi temin etmi9, fakat 
galibiyeti almaga muvaffak olama
~trr. 

~eref stadmda Anadolu - HilAl ma
~11 ilk devrede maghlp vaziyette bulu
nan Hilfilin, ikinci devrede hakemin 
blr karanna i tirazla sahadan gekilmeSl 
tizerine- Anadolunun hiikmen galibi
yetile neticelenmi~tir. 

istanbulspor - Silleymaniye m~m
da mutevazin ge~en ilk devrede 8\1-
leymanlye bir gol yaplnlfl, ikincl dev· 
ie hayll sert olm~, bu devrede Sfiley
maniye aleybine verilen penaltmdan 
istanbulspor bir gol yaparak m~ 
1-1 berabere bitinn1~tlr. 

Haydarpa9a lisesl Bo~azl9I 
liseslnl yendl 

Diln bilyU.k ma~tan evvel Haydarpa
~ ve Bogazi~l liseleri Taksim stadyo
munda kar~~tllar. HaydarpftfB. 11-
sesl takmu tamamlle Fenerbah~e B 
takun oyunculan t~kll ediyordu. 

Buna: mukabll l3ogazi~i liseslnde de 
Fenerbah~ell NecJet Gllne~ C1had 
Beykozlu ~ahap gibl ta,t].lJlDUf oyug,
cular v~ " 

Gilzel blr oyun nefJeesJnde Hafdar-
P..a§a lisesi Bolazi~ lisesini S • 1 J.C;rldl. 

Gister kendini Giine§ ! 
Gune~1 Altay ve Hakova mac;lann1 tekrarlarsa 

yannki mactan muzaffer c;1kabilir 
Qeki Karlillin ikl ma~1m seyrct

tik ve ~u knnaati edindik: Pragm bu 
mavi - beyaz formall ve kJ.rmm y1l
d.lzh tak1m1, futbolcillcrinin topa 
hakimJycti vc umumi ahenkleri nok
tasmdan bizim taklmlardan hayli 
)'iiksek ... 

Ug gilnli.ik bir tren yolculugunun 
yorgunlugilc ilk ma~ ~1ktiklan za
man, Galata~aray talmru canla ba9-
la oymyarak onlarm bu desavan
tage'inden istifadc etmcsini becere-
meseydi, zimmetimizdc beraberlik 
ve bir ma~lubiyet yerinc, muhakkak 
ki iki magliibiyet bulunacakti. 

Bu satirlanrmzla Galatasaraym 
beraberligini ki.l9illtmck istedigimiz 
zannedilmesin. Galatasaraym misa
firler kar~1smda caru1 oyununu ve 
bucum hattmm becerikliligini tak
dirle ve zevkle seyrettik. Yalruz ~u
nu kaydetmegi bir hak9inasllk sa
yanz ki Qeki Karlin onar ma~ yapsa 
Galatasaray1 da, Fenerbahgeyi de 
sekizer defa yenecek kadar futboli.i iyi 
oyruyan, topa hakim, nefesli ve 
enerjik bir takimdli". Gene bunun 
i~indir ki Fencrbah~enin 2 - 1 mag
IU.blyetini de iyi bir netice olarak say
makta tereddiit etmiyornz. 

Bununla beraber, futbolde ~nsm 
ve ba~ka bir ~ok filnillerin biiyi.ik 
rol oynad!gm1 bildighniz igin, <;eki 
Karlinin ba~ta gelen takunlanm1za, 
bilhassa Fenerbah~eye yenilmez bir 
talom oldugunu da iddia edecek de
giliz. MeselA. ikincl ma~ta, Fenerbah
cenin ii~ orta muhacimi biraz daha 
hesapll ve biraz daha cnerjik olabil
selerdi beraberlik ve belki de bir ga
libiyet beklememiz dogru olurdu. 

<;eki Karlin mildafaasmm ikincl 
ma9ta birincl ma~takinden daha iyi 
oynadlgiru kabul etJMmekle beraber 
Fener hiicum hattmm ortasmda da, 
hele yiiksekten gelen ve kafa vurul
mas1 lazim gelen yerlerde Gtindu
ziin yaptigi i~l yapabilecek bir fut
bolcil. bulunmad1giru kaydetmek icap 
eder. 

iki ma~ta gordilklerimizi hulftsa 
edecek olursak, Galatasaraym canll 
bir oyunla ve muhacimlerlnln atak
llgile misafirlerimizin yorgwungun
dan isti!ade ettikleri, buna mukabll 
dinle~ olarak Lld.nci ~a clkan 
Qekler kar§lsmda Fenerbahce Uo 

orta rnuhaciminin hi~ milessir olama
chklan neticesine varmz. Diger ta
raffan Galatasaray hiicum hattmda 
Gilnduz nc kadar rol oynami9 ise 
Fenerb?.hcre mildafo.asmda dn Aytaa 
onun fevkinde bir rol oynam1~l1r. 

GU.NE~ NE YAPACAK? 
9eki Karlinin en iyi oyunu.rn, 

arada bir giln dinlcndikten soma, 
yarm Gilne~in kar~1smdu gbreceginu
zi zannediyoruz. istanbula ve saha
yr. ah~1k9a, dinlcndik~0 da.ha iyi oy
myacag1 anla~1lan c; ki Karlin ka.r
~smda, Gilnel? talmm <;etin bir nn
tihan gc~irecck demcktir. 
Gune~ taklm1 m1safh leri ye11 bile

cck mi? Qckleri maglllp gonderm~k 
i9in hepimizin tcmennisi bu olmak
la berabcr, itiraf ~tmcliyiz ki, bu 
hayli zor bir i~ir. Yalruz Gune~. 
Altan ve Hakoa kar.~asmda oldugu gi
bi harikulade bir oyun c;1karacak 
olursa limit beslememek te kabil de-

gildir. Gilnel? tak1mm1 heyeti umumiye
silc miltalaa edecck olursak, Altay 
vc Hakoa mac;larmdan dnha kuv
vctli, daha limit vci·ici bir ~ekilde 

oldugunu kabul etmemiz lazim ge
Iir. Hucum hattma Rasihin iltihaJn, 
hattm verimini h~yli arttlrrn19 bu· 
Iunmaktad1r. 

GUNE~ NASIL OYNA!HALl? 
Gilne~in Altan ve Hakoadaki gtizel 

oyunlan tekrarlayabilmesi i~in Qek 
oyununu b1rakmas1 gerektir. <;unkil, 
Gilne~, misafir <;cklerin oyununa 
benzeycn kJ.sa ve ~ok pash bir oyun 
oynamaktad1r. Halbuki Giln~ fut
bolciileri, tabiatile topa c;eklcr kadar 
hakim olmadlklan i~in, birbirine ya
km bir tarzdan misafirlerin muzaf
fer ~1kacaklan unutulrnamalld1r. 
Qekl Karlin kar~smdo. iyi bir netice 
almak ve hatt§. galip gelmek igin 
tleplasmanh seri vc a~k bir oyun oy
myarak onlan ~~rtmak laz1mchr. 

Gilne~ takJ.mmda, tngiliz sistemi
ni muvaf!ak1yetle tatbik edecek mu
hacimler bulundugu gibi, taklm da 
boyle bir oyunu c1karabilecek kabili
yette oldugunu Altay vc Hakova ma~~ 
larmda pek al! gostertni~tir. S. Galip 

lkincl antren6r geld! 
Federasyonun getirecegi il~ antre

noriin birincisi gelml~tl. tkinci antre
nor de diln sabah istanbula gelmi.f 
ve bru, antranorle beraber diinkti m~ 
ta bulunmu~tur. 

J"ukand.al Fen.er m.uhacimlerl ~ek kalesin oniinde, a~itda Fenerbah~ 
takunmcJa iki ~e sonra tekrar ycrini alan lUuzaffer bir hiicumda 



AK~Al\I Sahifc !> 
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7 Kanunuev\'el 936 Pazartesi 

istanbul - Ogle ne~riyati: 12,30 

PlAkla Tfirk musikisi, 12,50 Havadis, 
13,05 Plakla hafif miizik, 13,25-14 

Muhtelif pHik ne~riyat1. 

BULMACAMIZ 

Arkada~llll Aluned i;>ahin glinden gii
ne saranp soluyor, eriyip bitiyordu. 
Hele diin yaZlhaneye geldigi zaman 
rengi b\isbiiti.in limonla~nu~t1. 

- Birader, dedl. Allah ~Iona i~i mi
~i b1rak da .. otur beni dinle.. bak, ba
kahm ~u yeryiizi.inde benim b~1ma 
gelen i~ ba~kalarmm b~ma gelml~ mi
dir?. 

Ahmed f?ahin anlatmaga ba~Iadl: 
- Bu son alt1 ay1 ne biiyiik korku, 

ne btiyiik azap i~inde ge¢rdigimi ben 
bllirim. <Ha ~imdi beni oldiirecekler, 
ha ~irndi oldilrUyorlar .. > diye neler 
~ekmedim. Bilirsin biraz evhamll ada
Jnnnchr. BWldan tam altl ay evvel bir 
tece eve dondiim. 9a11~ma odama git
titn. E1ekhik qiigmesini ~evirdirn ... 
GOzlerlm ~alu.;tlg1m masanm i.izerine 
IU~ti. Tilylerim dlken diken oldu. Ma
sanun tam ortasma batmlm1~ bir kan
li b1~ak .. b1~ak bir tezkereyi delmi~ ve 
YaZlhaneyc civilemi~ti... Titreyerek 
tezkereyi aldlm. KumlZl miirekkeple 
~ yazi yaztlIW~tl: 

cEger emlrlerimi yapmazsan Olecek
sin .. polise haber verecegini hissetti
trfnllz dakikada kendini Olmil~ bil...> 

.Bu cilmlelerin altmda bir iskelet ka
fas1, olilm i~areti. .. 
~~rum~tim. Kafam allak bullak 

olrnu~tu. Bu bir muziplik olamazdl. 
QlinkU bu klratta hi~ bir ahbab1m, ar
kad~ yoktu. 

O geceyi olduk~a sinirli bir halde ge
~irdim. Ertesi glinil. a~a kadar bir 
hftdise olmad1. Lakin a~ tistii pos
tac1 bir mektup getlrdt. 

<Oturdugunuz evin arkasmdaki. ar
Eaya, ~mar altmm yanmdaki ~lar
dan, kunuzi ta~m altma 50 lira b1rak
lllazsaruz vasiyetnamenizi yaZllllZ .. > 

Tepem atti. Bu i~ oyle alay malay de
gtldi, Acaba mahalleden bir serseri 
bunu yapmasm? diye akllma geldi. Lfl. 
kin mahallem en kibar yerlerdendi. 
Olamazw. Bu i~ mutlaka hakikatti, 
Ve kar~mda hakiki haydudlar vardl. 
RorkuJn bilsbfitiin fazlal~t1. 

Gece yansi titrcye titreye yatagun
dan kalktun. Apart1marun arkasmda
ki arsaya ne korkular i~nde gittim. 
lurnuzi t~1 bin mil~iilitla ve elim
cle f enerln yardim1 ile buldum. Kim
scye gostenneden cebimdeki elli lira
c1~ lornuzi t~n al tma yerl~tir
di.m. Sonra tm tm gene eve dondiim. 

Aradan bir hafta filfin g~ti. Mahal
lcde, kar~1mdakl aparhmanda gayet 
n~fis dul bir kom~um vard1r. Hatta is
llli de «Ncfise» ... Kocas1 Oleli 3 sene 
olmu~ !rek zengin, gozlerilc neler ifa
de eden bir kadm ... Ne !;Rrcki bir f1r
s~t dti~iiremiyorum. Bizim cvdeki kor
oglunun ne dcrece klskan!; oldugunu 
sen bilirsln .. bu gfizel dul kom~u ile bir 
dakika olsun bizi yalmz b1rakm1yor
du. 

O gUnU karnn !r0Cuklar1 bana birak
llli~. adadaki annesine gitmi~ti. Bu s1-
rada Nefise geldl. Kamm sordu: 

- Yok .. fakat buyurmaz ::msm1z a 

ne ~ikar .. biraz da biz ba~ba~a dertle
~iz ... dedim. Oyle bir gtildii ki delire· 
cektim. 

- Peki gireyim .. dedi.. 
Lakin i~eridcn ~ocuklarm gtirblhi

silnti i~itince boZUldu. 
d '? - Qocuklar cv e m1 ... 

- Onlar odalarmdan ~J.k:mazlar .. 
blribirlerile kavga ederler, ~e~irler, 
lAkin hep ken di odalarmda ... dedim. 

Nefise odama girdi. 
- Tuhaf bir~y oldu bu ... dedi. Si

zi yalmz ziyaret etrnem pek mi.ina
sebet almazd1 amma... Bu i~ herkes 
tiirlii tiirlii tcvil eder. Rica ederim gel
digimden zevcenize bahsctmczsiniz .. 

Bu sozlerine adcta SCYindirn. Nefisc 
adeta benim Ham a~k etmemi kolay
l~tmyordu. Biraz sonra: 

- Ya ~ocuklar? .. dedi, benim bura
ya girdigimi go1mi.i~lerse .. ya soyler
lerse .. 

- Merak etmeyiniz. Hem gormedi
Jer, hem de onlar odalarmdan ~kma
d1klan i~in blzim mcvcudiyetimizden 
haberdar bile degillcrdir. 

Nefise: 
- Ah .. dedi.. ikimiz de biiyiik bir ~11-

gmhk yapt1k ... 
Bunu soyliyerek gozlerime ne tatl1 

bakti. Gori.iyorsunuz ya gtizel dul kom
~um bana: kendiliginden acilm1~ti. Eli
ni tuttugum zaman hig itiraz etmedi. 
Gozlcrini kapad1: 

- Bana hayatunm en bi.iyiik ~1lgm
bgm1 yaptiracaksm1z.. dedi .. 

Tamam i~tc bu csnada milthi~ bir 
~girti ... Bizim odarun cam1 kmld1. 
Ben de giizel kom~um da deli gibi ye
rimizden f1rlad1k. Bu ne demekti. Ca
mi bir ta~ kmm~tI. Ta~m etrafmda bir 
kAgid sar1b idl, hemcn a~tim. Ayni 
klmuzi milrekkcplc yaz1lm1~ ayni yaz1. 

cBayan Nefise ... Eger bir daha bu 
kom~nuzun evine ayak basarsamz 
bir gecc bembeyaz gogsi.iniizi.in ilstii
ne yediginiz bir han~erlc oteki diin
yay1 boylayacaks1mz .. i~te bu kadar. 
Hemen evinlze dliniini.iz .. ~ 

iskelet ba~l vc olilm i~areti. .. 

Nefise mektubu okur okumaz bir g1g
llk kopardl. Biraz evvel glkardlg1 ~p
kas1ru mantosunu kaparak kap1dan 
!1rladl. Merdivenleri dorder be~er at
layarak kagtI. 

Amma da belaya ~atm~tim yahu ... 
Bak ~u rne~hur haydudlann bana yap
tlklan i~, oynad1klan oyuna ... 

Delireccktim. Muhtelif fasllalarla 
bu tehdid mektuplarm1 ahyordum. 

Arkam1zdaki arsada duran k.n·m1z1 
ta~ art1k haydudlarla benim aramda 
gizli bir banka haline girmi~ti. Fakat 
ilk defa benden 50 lira isteyen haydud
lar sonra pek kanaatkar olmu~ardl. 

istedikleri paray1 indire indire 10 lira
ya kadar dii~iirmti~lerdi. ~imdl arada 
blr 1 O lira istiyorlardl. Lakin hareketle
rtme pek kan~yorlardl. Parmaguru 
kald1rsam beni oli.imle tehdid ediyor
lardt. 

Dtin sabah gene benden 10 lira iste-

HASAN 
KUVVET $URUBU 
7..aaf1 umumt kans1zbk ve 
kemik hastahklarma !iifai tc
sirleri ~oktur. ((ocuklar, gen~ 
lcr, gen~ k1zlar ve ihtiyarlar 
her ya~ta istimal edebilirler. 

•1un1nm1111u111111u1111111111111n111111111111n1111111uu11111111111111111111111u 

mi~lerdi. Gece gotilrtip klnmz1 ~m 
altma paray1 bll'akt1m. Bu sabah ban
yoda tir~ oluyordum. Banyo dairesin
den arkamazidaki arsa gortinilr. Bir de 
bakt1m. Bizim ortanca mahdum, lun
zir yumurcak k11nuz1 ta~m altim e~e
liyor, dikkat ettim. Paray1 ~1kard1. l:?oy
le etrafma baklnd1 ve cebine ath. 0 
derece ~a~mm~tm ki, ta1if edemem. 
Yumurcak eve doner donmez bunu oda
ma c;cktim. Cebinden parayi ~1kard1m. 
B~lad1 aglam1ya ... 

- Ulan bunu neden yaptm? dedim. 
- Ne yapahm baba .. dedi.. sincma-

da gordilm. 
Bizim yummcak tek bir haydud fil

mini kaQtrmaz. Nerede bir haydud fil
mi, bizim oglan orada .. haydudlarm 
b1~aklara saplayarak athklan tehdid 
mektuplarm1 gormii~. Bunu evveHl ba
na tatbik etmi~. Sonra bir bisiklct al
mak istemi~. Bizden elli lira koparm1~. 
Bisiklct mahallenin kltibiindc imi~. 

Sonra futbol topu, futbol ayakkab1s1, 
futbol forrnas1 Iazim olm~ .. hep biz
den 10 liralar bunun i~in gekilmi~ .. 

- P~ ya Nefise teyzeni ni~in kor
kuttun?. 

Ymurcak sanki kendi kabahatll de
gllmi~ de ben su~lu imi~im gibi b~1-
m havaya kaldird1: 

- Annem yokken eve gelmesi nc 
mtinasebet? .. dedi. sahi iyi ki, akllma; 
geldi. Gideyim anneme o giin nefisc 
teyzemin gelip seninle iki saat odada 
kald1g1m soyliycyim ... 

Yumurcag1 tuttum: 
- Dur yaramaz .. dedim ... Senin ku

laklanm koparmm. Haydi mcktebine 
git .. i;cneni tut... Bak bu seferlik ka
bahatm1 affcdiyorum. Bir daha yap
ma ... 

Yumurcak: 
- Ben de dedi, bu seferllk affedi

yorum. Sen de bir daha yapma emi?. 
Hay zemane yumurcagi hay ... Bak 

beni ne kadar sinirlendirdi. 
(Bir yildiz) 

2 

3 

.. 
Ak~am ne~riyat1: 18,30: Plakla dans 

5 
musikisi, 19,30: <;ocuklara masal: i. 
Galip tarafmdan, 20: Rifat ve arkada~· 6 

lan tarafmdan Turk musikisi ve halk 
7 

~ark1lan, 20,30: Safiye ve arkada~an 
tarafmdan Turk musikisi ve halk ~ar
kllari, 21: ~ehir tiyatrosu dram klsnu 
tarafmdan blr temsil, 22: Ajans ve bor· 
sa haberleii, 22,30: PJakla sololar (Er
tesi gi.iniln program1). 23: Son. 

8 kanunuevvel Salt 

istanbul - Ogle ne~riyati: 12,30: 

Plakla Tiirk musikisi, 12,50: Havadis, 
13,05: Plakla hafif mtizik, 13 25 - 14: 
Muhtelif plak ne~riyat1. 

Ak~ ne~riyall: 18,30 Plakla dans 
musikisi, 19,30 Konferans: Dok-tor Ali 
:;iukrti tarafmdan. 20 Vedia Riza ve ar
kada~lan tarafmdan Turk musikisi ve 
halk ~rkilan, 21,30 Cemal Kami! ve 
arkad~an tarafmdan Tiirk musikisi 
ve balk ~kilan, 21 ~ir tiyatrosu 
opcret klsm1 tarafmdan bir temsll, 22 
Ajans ve borsa haberleri, 22,30 Plakla; 
sololar - Ertesi giini.in program1, 23 Son 

Yurdda~ ! 

Yabanc1 paralann dii~esi ha
disesi ka~1smda Tiirk paras1 
blriktiren, nkllh oldugunu isbat 
ettl ! 

ULUSAL EKONEMi ve 
ARTTIRMA KURUMU 

-KANZ UK--.. 
OksUrUk $urubu 

En muannlt oksilriiklerle bron
~it, astm ve bogmaca oksi.iriigu
niin kat'i ilRcichr. GOgilslerl za
yif olanlara vikaye edici teslri 
~yam dikkattir. 

Biitun cczanelerde vard1r. 
tNGILiZ KNZUK ECZANESt 

Beyoglu, istanbul 

I! 

1 - Ceride (6) 
2 - Ni~an (6) Damardaki (3) 

3 - Kmruz1 (3) 

4 - !>Ort taraf1 kapal~ tcnha yer (6) 

5 - Bir sebze (5) Sonuna (r) koyun 
sahra olsun (2) 

6 - B~na S koyun sada olsun (2) 
Futa (5) 

'1 - Uzak (4) Nota (2) 

8 - Nazh (5) Uzak nidas1 (2) 

9 - ile muhaffefi (2) Sopa (3) B1ra· 
bane (3) 

10 - Avu~ i~i (3) istihkam (4) 

Yu1:.arda;J ~ag: : 

1 - Zafer (6) Gc:iz rengi (3) 

2 - En iyi (3) Ba~ma K konursa 
uzun ~iir kJtas1 olur (5) 

3 - Gaddar (5) M1s1r mabudu (2) 
3 - Masset (2) DOrt tabur (4) 

5 - Hi!r kimse yok (5) Uzun d gtl (4) 
6 - Kasabm sattig1 (2) 
7 - Aforoz (5) 

8 - Eski zaman kibriti (3) K ba ku· 
m~ (3) 

9 - Uzak nidas1 (2) Yiyici (4) lilr
nuzi (2) 

10 - Soz soyleme kudreti (6) No
ta (2) 

GECEN BULMACANIN HALr..1 

Soldan saga: 1 - Qekirge, An, 2 • 
Alern, Anut, 3 - Al, ne, 4 - Atiklik, 
H. G., 5 - Ka, Abus, 6 - Ar, On, 7 .. 
Avurt, ~yi, 8 - Diba, Tulum, 9 • 
Amudf, Nine, l 0 - Reze. 

Yukardan a~gi: l - <;anak, Adab, 
2 - El, Takvim, 3 - K~i, Ubur, 4 -

im, irade, 5 - A.Ia, iz, 6 - Gallba, 7 -

En, Kur~un, 8 - Un, Alim, 9 - Ateh, 
Oyun, 10 - Ganimet. 

Sat1l1k k1ymetli 
kiitiiphane 

Frans1zca iktisadi ve mali en 
esuh ve miihim eserlerden ve mec· 
mua kolleksiyonlanndan miirekkep 
luymetli bir kiitiiphane aatihktir. 
Alikadarlann (Ak1am) ilan me
murluguna muracantlan. Telcfon: 
242 .. 0. 

~yh Halil yegeninin omuzunu ok- Ve hemen bu sozlerin arkasmdan - O da senin gibi merd, cessur ve 
~adl: Ube ettl: ablgan bir delikanhd1r. Mayorka ada-

- Mi.iteessir olma, ogluml Felaket, - Salon korkma! Bir ben .. bir atlm.. smda bekleyen Ti.irk donanmasmda. 
saadet .. hepsi lnsanlar i¢n ge~icidir. bir de o. ti~iimilz de sana misafiliz. Fa· buyuk yararhklar gasteren bir kahra-

KEMAL REiSiN iSPANYA DiiN0$ii 
Yuan: lSKENDER P. SERTELl.J No 38 f?imdi felaketin en biiyi.igu memleke- kat, ii~iimiiziin yiyecegini de beraber mam buraya kadar ele vermeden ge-

tin b~mda dola!l1yor. Endiiltis y1k11- getircUk. Sana ytik olacak degillzl. tirmege muvaffak olu~um, Endillils ta-

*yh Halil b~1m bah~e kap1sm
dan i~eriye uzatarak bagirdl: 

- Tahir .. Tahir ... 
Bu ses delikanliya yabanc1 gelme

llli91;t. Ardma baktl: 
- Amca .. sen misln? 
Tahir gozlcrini ugu~turarak kap1-

l'a ko~tu: 

- Gokten mi indin, amca? Nas1l 
girebildm Gamataya? .. 

Biribirle1ine snr1ldilar .. kokl~tllar. 
Tahir amcasnu gorlince sevin!;le ne 

80l:liyecegini ~a~1rm1~tJ. 
lnsan, etraf1 dii.~man askerile ~evrll

llli~ bir ~ehre goh-ten bile bu kadar ko
lay inemezcll. 

*Yh Ham Gamataya ni!rin ve nas1l 
geldigini kISaca anlattJktru1 sonra, 
Yegeninin hangi taraftan oldugunu an
lamak istedi: 

- f?ehirde erzak yokmu~. Fakirlere 
~ngitilmak il.zere otuz yilk yiyecek ge
t1rdim. 

Diye soze b~lad1. 
Tahirin scvinci busbi.ittin artm1~ti. 
--:- ~hir i~inde sultanla ~arp1~an mii-

Cah1dler .sPfi:iltit ;,.,,..,:i,.. .... ,. __ ,···--•--

mak iizeredir. Tahir g0zlerini agarak dengin i~ne rlhine unutulmaz bir hadise olarak 
amcal Ke~ki getirdigin erzakm bir kl.S- :;>eyh Halil atim igeriye ~ekerek bah- baktJ: g~ecektir. Rilstem .. bu ad1, Gama ta 
num bu !edakdr dinda~lanm1za dag-It- ~ kapISmI kapadl. _J Bir adam.. rnuhasara altmda bulunmasayd1, her-
saydm!.. - Atunla beraber be~ on giin sen- - Evet. Sizi kurtarmaga .. endillils· kes gibi sen de duymu~ olacaktm!. 

Tahirin, bu klsa cevaptan, hangi ta- de m:isafir kalacagun. Belki burada se- liilere yard1m etrnege gelen bir kahra- Yamk Rilstem ¢mdi Garnatamn 
rafa lheylettigi anlil.fllm~tl. ninle birlikte mcmlekete yararh bir i~ man. 

d -~ta kl ded' kenar mahallelel'inden blrinde, ki.i!rilk, - Onlara a "'"'IS1 ca ar, 1• er- gorebiliriz. Haydi, ~u denkleri indire- Dengin i~inden, tabuttan dirilip kal· 
lo b .. .. k b' klsm It elim miitevaz1 bir evin bah~esinde uzanm1~-za n uyu ir 

101 su an - lim seninlc. kan bir olU sessizligile basm1 kald1ran ... 
den ald1. Sana da bir at yiikii yiyecek Tahir atm yamna yakla~ti. bir yigit gorilndii. · ti .. uzun yol y\iriimil~ kadar yorgun-

t . di l du .. vilcudi.i dayak yemi~ gibi agnyor-ge ir m · Atm iistilnde iki uzun denk vard1. Tahir hayretinden ~IlchracaktJ. 
du. Dizleli dermanSizd1. -Tekrar dontip gidecek misin, am- Denkleri yav~ga yere indirdiler. Parmag1 agzmda .. ve agz1 kulakla-

ca?. :;;eyh Halli ilk once erzak dengini a~- rma kadar ~Ik kaldl. Saatlerce at iistilnde ktigtictik bir 
- Bir milddet kald1ktan sonra, ti. Tahir bunlar1 gortince a~ gozlil blr :;ieyh Halil, denkten b~m1 kaldlran delikten nefes alarak sallana salla.:na, 

t~biliyeye donecegim.. ~ocuk gibl seviruni~ti. arkad~ma: sordu: ezile ezile, lnleye inleye gelmC;k kolay 
- Oh .. ne iyi ettin de geldin. Ben - Alti ay var ki agzima s1cak yernek - Gilgli.Ikte nefes al1yordun, degil bir i~ degildi. 

de ~ok yalmz kalm1~t1m burada. girmedi .. hemen bir mercimek yemegi mi?. ~eyh Halfl: 

- Karm nerede?. pi~irelim, runca! A~11gi dizlerimde bile Delikanlmm yiizil havas1zllktan kl~ -Tahir!. dedi. o, onu ve arkaSI de-
- Oldil.. hisscdiyorum. Kuvvetsizlikten uzun klmuzi olmu~tu .. bir 6lfi sersemligile niz ve kara kuvvetlerile ~evrilmi~ olan 
- Qocuklann?... yol yiiriiyemez bir hale geldim.. sllkinip dogruldu: Malka kalesine de boyle girm~ti. Ora 
- Onlar da kazaya ugradtlar. l:?imdi ikinci dengi ag1yorlarch. - B~ donuyor, ~yhiml. B~ka da birgok Turk toJ>!;ulari birakarak ,

0 
- Kuyuya m1 dii~ttiler .. nehirde mi Bu denk uzWlca bir tabut gibi, kalm bir iztirabnn yok.. istihkamlardaki diizenleri tamamllya-

boguldular?. hastrlara sartlnu~tJ. Dil~man kar~1 cephede her tilrlti hl- rak geri dondti .. ona yolda iasladun. 
_ Hayir. Sultanm muhafizlai1 bir i;>eyh Halll dengin iplerini ~ozdil.. le ve desiscye ba~ vuruyordu. Bana Garnataya gitmek arzusunda 

ak\>am atlarm1 siirerken, ~ocuklanmm Tahir soruyordu: l:?eyh Halilin bir at iistiinde ve ~ya: bulundugunu soylemi~ti. Kendisine soz 
ildsini de ~ignemi~ler. Yapayalmz1m - Bu dengi ~ok itinall sarm1~m. dengi i~inde Gamataya i~e yarar bir verdim .. ve i~te -Allaha gok ~ill.'i.irlcr 01 .. 
~imdi amca!. amca.. ne var bunda?.. adam ka~1rmas1 ~~1lacak bir i~ mlydi? sun- dii~mana sezdirmeden buraya ge-

,. .. :~~~ ~-~~ +~~1.~~~~:~· .:=ag:wl=am=a=k~i:_:~_,in.:._j _ _:~:_e~yh~H...:ialLL-il;;.;gu:.,·._·1~ilm:;-..sedi ____ ·_: _ _.__ __ .-1....t...-:;i:...ey.:._h_H_au_ ·1....::.y_e_:_ge_n_in_in_ o_m __ uzu_n_a_e_u_·ru ---Jt...-ti_r_eb_t_Jcllm. ____________ __. 



Sahifc 10 AK$AM 

)ELEKTRON MOESSESATI TELGRAF : ELEKTRON 

TfLEFON: 41460 

POSTA KUTUSU: 1144 
GALATA VOVVODA CADDESi No. 58-60-62 

BA YRAMLIK MOBAY ATINIZ t<;IN 
herhalde; Beyo~lu'nda lstiklal, caddesinde 

ma~azalanni ziyaret ediniz. 
Erkek ve i.;ocuklar iirin zengln ve miintehap ire~itlerde: y 

PALTOLAR, ELB'SELER, G0MLEKLt.R, KRAVATLAR, 
PIJAMALAR, <;ORAPLAR, ,SAPKALAR, EL<;ANTALARI 

F ANELALAR, Trikotaj e~ya vesaireyi 

HER ZEVKE VE HER KESEYE UYGUN . E 
BULACAKSINIZ. 

MAYER 

BOTONDONYA 

POKER 
t1ra1 b1~aklarm1 kullamyor 
S I Z de alln1z. 

POKER PLAY i 
markas1na dikkat ediniz, ~ 

- ·-·- -.-: ~· .-•• ; ~ ... .... . .. • : .. ,._,, t' . . ~ . 
, 

Siniri ve cigerleri r AM Hiilasasile banyo 
zay1f olanlar y yap1n1z. 

~am agacmm biitiin ~ifai tesirlerini haizdir. ~am banyosu teneffibii ko
Jayla~tmr. Sinirleri teskin eder. Cildi gi.izelle~tidr. Kokulari izale eder. Ne
renizi arttmr. ~i~esi 60 kuru~tur. lier cczanede aray1mz. Deposu Taksim 
Eczanesi ((JAM) isim ve markasma ve ctikct iizerinde Taksim eczanesi 

firmasma dikkat ediniz. 

I Selimiye Askeri Sat1nalma Komis onu 
1 - Tiimenin senelik ihtiyac1 i~in 20000 kilo palates ve 25000 kilo 

makarna ile 13800 kilo fehriye ahnacakhr. 
Bedelleri patatesin 1456 ,ehriye,1in 2160,20 makarnamn da 5725 li

rad1r. 

2 - ~artnamelerle niimuneler hergiin Selimiyede satmalma komis· 
yonunda goriilebilir. 

3 - Patates ve f.ehriye eksiltmesi 16/12/936 ~artamba giinil saat 
11 de makarnanm da ayni giindc aaat 15 de Selimiye Aakerlik daire'i 
binasmdaki satm alma komisyonunda ya(l1lacakhr. 

4 - Patates ve ~ehriye a~tk eksiltme suretile Makarnada kapah zarf 
usuliyle almacaktir. 

5 - tlk teminatlar: Patatesin 10;) lira 20 kurut fehriyenin 2::S6 lira 
2 kumftur, Makarnamn da 429 lira 38 kuruflur. 
6 - Pntates ve fehriyenin eksillmesine talip olacaklar teminatlnrim 

vaktinde yattrmit olarak yanlarmtla istencn kanuni vesikalan hulun
duracaklard1r. 

7 - Maka~naya iftirak edecekl :::r teklif mektuplarm1 saat 14 de ka
dar satm alma komisyonuna vermi: olmalar1 'arthr. Bu saatten sonra 
mcktup almmaz. 

Talipler istcnen kanuni vesaiki teminah lcondugu zarf i9crisine ko-
f\\t:nklard1r. (3232) 

SiHHI KANZUK BAL
SAMIN KREMLERI 

Esmcr, san~m, ~umral her tene 
tcvatuk eden giizellik krcmlcridir. 
Slh.hi u~ullerle haZll'landtgmdan 
cildi bester ve bozmaz. <:ii, leke, 
sivilce ve buru<;ukluklan liiimilcn 
giderir. 

4 ~ekilde takdim edilir: 
I - Krem Balsamin yagh gece 

i~in pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yags1z glin· 

dilz i~in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin ac1badem 

gece i~in 
4 - Krcm Balsamin ac1badem 

giindiiz i~in 
Kibar mahfellcrin takdir ile kul· 

lamhklan ycgane s1hhi kremlerdir. 
1NGfLiZ KANZUK ECZAl'li'ESt 

.. _. Beyoglu - tstanbul 

Dr.
0

M;h~:J Alil 
fdrar yollan 

hastahklart mOtehas!'ltSI. Kopr01Ja~1 I 
Eminonn ban Tel: 2HH6 -

, .••........................•.....•..•........• 
Snhibi Nccmeddin Sadak 

Umunu ne~riyat miidiirii: Eni.s TiJ 
Al•.:im matbna a 

•• 
_CRU E E 

ULED 

Sabah dokuzdan ak~am saat be~e kadar 
mat, saf vc sevimli bir ten. Giindilz 
tekrar pudralanmaga llacet yok. i~te; 
havalandmlrm~ yeni Tokalon pudra
smm ga:ranti muhassenati bunlard1r. 
Bu caz1p havalandirma usulU, Paris
li bir kimyagerin ke-?fidir. Bu usul da
ircsinde havas1 toplandmlm1~ ycgane. 
hafif pudrad1r. ~imdiyc kndar yap1Ian 
pudralardan on defa daha saf ve da
ha hafiftir. Bu usul, Tokalon pudra
stmn istihzarmda kullamlmaktadlr. 
i~tc bunun ic;indir ki, Tokalon pudra
s1, daha muntazam ve daha milkcm
mel bir tarzda yap1~ir, cildi hcmen 
hemen gorilnmez bir gilzcllik tabaka-

sile kaplar ve yiize tabii bir gilzellik velir 
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vc modasi gec;mi~ ve yUzc bir makyaj 
~linl vermeden kalm adi pudralar
dan tamamcn ba~a bir tesir yapar. 
Bu yeni Tokalon pudras1 yUzc yap191k 
kaldlg1 cihetle buna c8 saatllk pudra:. 
tabir ederler. Art1k ne parlak burun, 
ne yaglI cild gorUnmiyccek, belki rliz
gar, yagmurun ve tcrlemenin icrayi 
tcsir edemiyecegi mat, saf ve sevlmll 
bir ten gCirUnecektir. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalai ve komorimelerin uzerinde halis· I ligin fimsali olan EB markas1n1 aray1niz 

Daktilo Aran1yor 
Giizel San'atlar Akademisi 

Direktorliigiinden: 
Akademiye ikinci bir daktilo almacakhr. Ocret 60 lirad1r. Yaz1da 

siir'at temizlik ve intizam ~arthr. Tahsil en az orta olmah, Askerlik· 
le al.aka11 bulunmamahd1r. 1 /12/936 pazartesi giinii saat 16 da miisa· 
baka vard1r. 0 gun saat 14 e kadar kay1t yap1l1r. Miirac2'.atlarda vesi· 
kalar beraber getirilmelidir. (3432) 

Denizy0Jlar1 I,Ietmesi Miidiirliigiinden: 
Karadeniz Postalan 

8 ilk kanundan itibarcn Karadeniz yolu postalari degitecektir. Bu 
tarihten itibaren postalar 1stanbuldan PAZAR, SALi ve PER~EMBE 
giinleri kalkacaklard1r. 

PAZAR po.;tas1 saat 12 de kalkacak ve gidi,de Zonguldak, lnebo
lu, Sinop, Samsun, Gircsun, Trabzon ve Rize'ye ugrayarak Hopa'ya 
kadar gidecek ve doniifte bu iskelelere ilaveten Pazara ugrayacakbr. 

SALi postas1 saat 12 de kalkacak ve gidi~te lnebolu, Gerze, Sam· 
sun, Onye, F atsa, O!"du, Gireson, Gore le, Trabzon ve Rize'ye ugraya
rak Hopa'ya kadar gidecek ve donii~te b~ itikelelere ilavetcn Siirmene, 
Ak~aabnd ve Sinoba ugrayacakttr. 
PER~EMBE postar.1 saat 16 da kalkacak ve gidi~te Zonguldak, lne

bolu, Ayanc1k, Sinop, Samsun, Onyc, Fatsa, Ordu, Gircson, Tirebolu, 
Vakf1kebir ve Trabzcna ugrayarak Rize'ye kadar gidec.ek ve donii(I· 
te bu iskelclere ilavetcn Of'a ugrayacak fakat Sinoba ugramayacaktar1 

Muvakkat dordiinci.i postalar CUMARTESt giinleri sant 12 de kal· 
kacak ve gidi~te inebolu, Samsun vc Orduya ugrayarak Trabzona ka· 
dar gidecek vc doni.i~te bu iskclelere ilaveten Gireson:i ugrayacakttr. 

(3391) 
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DOY~E LEV ANT LlNYE 
G. M. B. H. HAMBURG 

Doyc;e Levant Linye Hamburg A. 

A.K$Al\t Sahi!c 11 

Askeri Fabrlkalar Umum MildlirlDlii 
Sat1nalma Komlsyonu llanlar1 

... C . Hamb~rg, Atlas Levant Linye 

, A. C . Bremen. 
Hambura, Bre'm, Anver1, 11tanbul 
\'e Be.hriaiyah ara.emda azimet Te 

avdct muntaz.am po1talan 
latanbulda bcklenen \'apurlar 

istanbulda b;r ~;~~~!~~in~~.~~!~~~bcli Till1 
I 

ir daktilo Bayan aramyor. Refcranslan bildirerek Jstanbu1 176 posta ku 
tusuna cDAKTiLO.t rumuzu ile hcmeu mcktupla mtiracaaUan. 

1~1~~~~~~~~~1 
_ inhisarlar U. MildilrliJlanden: 

K1r1kkalede yap1lacak ln~aat : 
Ketif bedeli 132089 lira 36 kuruf olan yukar1da yaz1h in~aat Askeri 

Fabrikalar Umum miidiirliigii 1abnalma komisyonunca 18/12/936 ta
rihinde cuma giinii saat 15 de kapah zarf ile ihale edilecektir. ~artna· 
me alt1 lira 61 kurut mukabilinde komiayondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan 7854 lira 50 kurutu havi teklif mektuplarm1 mcz
kU.. giinde saat 14 e kadar komisyona venneleri vc kendilerininde 2490 
numarah kanunun 2 ve 3 maddelerinde yaz1h vesaikle muayyen giin 

l.a~issa vapuru 5 K. cvvclc dogru 
Kythera vapuru 1 2 K.cvvclc dogru 

Angora 19 K. evvele dogru 

Burgaz, Varna, Ki:istence, ic;in 

limanim1zdan harckct cdccck 

vapurlar 

Kythcra vapuru 16 K.evvelc dogru 
Y alunda Hamburg, Brem, Anven 

ve Roterd&m limanlan i~n 
harcket cdecck vapurlar 

Macedonia vapuru 3-4 K. evvc· 
le dogru 

Urissa vapuru 8- 10 K . evvelc 
dogru. 

Calilca vapuru I 0-1 2 K. evvele 
dogru. 

F azla tahilat i~n Gala ta' da On· 
timyan hanmda DOY<;E LE.VANTE 

LlNYE .. ·apur acentahgma mu 1 

Telefon: 40319 - 40764 

RO:llAI'\'YA SEl~tSEFAiN iDARESt 
Harcket edecek ''apurlar: 

ROMANIA vapuru 8 Kinuncvvel 

th saat 18 de (Pirc. Beyrut, Hayfa ve 
lcenderiye)ye 

RECELE KAROL vapuru I I Kanunu
evveJ cumn saat 13 de (Kostcncc) ye 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Bruk.sci, Lahiye, Lwaw ve Wauza
b-a i~n tenzilath fiatlarla miittchit 

ilctlcr verilir. Biitiin Romanya, Polonya 

,..c Tuna limanlar iic;in vc Tiirkiyc - Ro
b\anya hiikumctlcri uaaandalti itillf mu· 
c:ibincc merkc2i n ,arltl Avnap.a i~n 
1~nii'atl1 fiyatlarla ~yay1 ticariyc eevk 
"e naldedilir. Fazla tafailit i,in Galata lht1minda Merkcz Rihtim haninda klin 
•tanbul umumi accntahiina miiracut. 

T clefon -4-482 7 /8 

JUVANTIN KANZUK 
SA<; BOY ALARI 

KurnraI Ye siyah olarak aabit 
Ve tabii rcnk vcrir. T er '9e yikan• 
rnalda ~dcmaz. Y cginc mrara1z ve 
1•n1nrn1t a1hhi He; boyaa1d1r. 
lNctUz KANZUK ECZANF..St 

Bcyoglu • Istanbul 

~ Doktor - Operator 
I ~.EffiOUN IEVKET EVRENSEL 

I Haydarpa~ Niimune hastanesi ope
ratorii Beyo~lu, fstiklal caddesi No. 

!!i'!8<i Kartman yanmda Tel. 4 455 l 

Dr. sE~~!kJ~.E~AL, 
C hergiin ii~tcn sonra 

kekelcme tedavisi d 
a~alok!u, Halk F1rkas1 karJJSJ, ZorJu 

_ apartJman No. 2 Tel. 20785 

I~ Bankasi Galata 
~ubesi naklediliyor 

'l'iirki"·e i B ., ~ au.kaSI Galata ~ubesinden: 

d 
Pck Yalttnda Bankam1z ~ubcsi bulun

u" l>" h ~ •nadan Voyvoda caddcsindc cum-
ia.riyet Merkcz Bankasi kar§ismda kain 
. rk han1 nltindaki daircye naklcdccek· 

hr K· I . · ira 1k kasas1 bulunan saym rn~tc· 
~lerin aznmi 25 / 12/ 19 36 tarihine ka· 

ar bizzat veya vekillcri vas1tasile mii· 
racaat eylc I • }" b')d" ·1· -. rne en uzumu 1 1n ir. 

Dr. MEHMED IZZET 
~;azi dahiliye ve sariye mi.itehassm 
. uayenchnne: Cagaloglu Nuruosma· 

n1ye c dd . N a cs1 o. 1 7 Bnhn Bey Apart1· 
bani Pazardan maada hcrgi.in I 3 • I 7 

ast:ilanni kabul cder. T clcfon: 2 3925 

1480 metre ba~1r boru ispirto tankl"tri i~in 
250 ~ift yakah Filan, 
235 » Dovme ~elik Filan~ 
350 metre demir boru «Muhtelif eb'adda» 
500 » (;elik demir boru » » 

1 - Yukarida cins ve miktan yaz1h 5 kalem malzeme ,artnameleri 
mucibince 10/XII/936 tarihine rastlayan pertembe giinii saat 10 da pa
zarhkla isatm almacakttr. 

2 - tsteklilerio fartnamelerini almak iizere hergiin pazarhk i~inde 
tayin cdilen giin ve saatte o/o 7,5 giivenme paralarile ibirlikte Kaba
tafta levaz1m ve miibayaat ~ubesindcki ahm komisyonuna gelmeleri 
ilfm olunur. (3325) 

* 1 - ~artnamesi mucihince 2100 kilo dikistrinli kola pazarhkla aa-
tm ahnacakt1r. 

2 - Pazarhk 15/Xll/936 tarihine rastlayan sah giinii saat 15 de 
Kabata~da Levaz1m ve miibayaat tubesindeki ahm komisyonunda ya
p1lacaktir. 

3 - ~artnameler paras!:? olarak hergiin sozii gerren ~ubeden alma
bilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin vc saatte o/o 7,5 gii
venme paralariyle birlikte ad1 ge~en komisyona gclmeleri ilan olunur. 

(3181) 

* Ncv'i Beherinin muham- thale tarihi saat ~ekli 
men bedeli 

Lira Kr. 
195 tak1m elbise maa kasket 13 95 14/Xll/936 pazartesi 14 'a~1k ek

siltme 
76 Adct Palto 9 44 » » 15 pazarhk 

205 (;ift fotin 3 88 » » 16 » 
1 - ~artname ve niimuocleri mucibincc yukar1da cins ve miktar1 ya

z1h 3 kalem, malzemeden elbise a~1k eksiltme suretile, digerleri pazar
hkla. satin almacakttr. 

2 - Eksiltme ve pazarhk hizalarmda goaterilen giin ve saatlerde Ka
bata,da levaz1m vc miibayaat ~ubesindcki ahm komisyonunda yap1la
cakbr. 

3 - .$artnamcler paro.s1z ola.rak hergiin sozii g~en ,uheden alma
bilir. 

4 - fsteklilerin eksiltme i~in tayio olunan giin ve saatlerde kanuni 
vesika ve o/o 7,5 giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en komisyona gcl-
meleri ili.n olunur. (3144) ... 

1 - ~artnamesi mucihince muhtelif renkte ve 90X100 eb'admda 
29500 yaprak Sellofan kag1d1 pazarhkla satin ahnacakbr. 

2 - Pazarlik, 8/12/936 tarihine rasthyan sah giinii saat 15 de Ka
bata,ta Levaz1m ve Miibayaat ~ubesindeki ahm komisyonunda yap1la
s:akttr. 

3 - $artnameler paras1z olarak hergun sozii ge~en Subeden alma
bilir. 

4 - i.steklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii.
\'enme paralariyle birlikte ad1 g~en komiayona gelmeleri ilan olunur. 

(3103) 

Devlet Demiryollara ve Limanlan 
Umum ldaresi llanlart 

l~letme 

ve saatte komisyona miiracaatlari. (3201) 

stanbul Harici Askeri Kitaab 

Edirne 
K1rklareli 
<;orlu 
Liileburgaz 
Vize 
Tekirdag 

M. Fiab 
Kr. San. 
12 00 
12 00 
11 50 
11 65 
12 00 
11 64 

Teminatt 
Lira 
4262 
7250 
2070 
4745 
6452 
4369 

Tutar1 
Lira 

60290 
120000 

27600 
69900 

104040 
62390 

lanlan 
Miktan 

Ton 
502 

1000 
240 
600 
867 
536 

3745 
O~iincii Kor Birliklcri ihtiyac1 i~in yukar1da cetvelde gosterildigi 

iizere 3745 ton ekmeklik un kapah zarfl~ miinakasaya konmu~tur. ~art
nameler Istanbul, Ankara Levaz1m amirlikleri -sattnalm~ komisyonla
rmda Edirne Garp Hudut, K1rklareli Tiimen Satmalma, Liileburgaz 
Tiimen Sabnalma, Vize Tiimen Satmalma, TekiTdag Tiimen satmal
ma komisyonlar1nda 22 lira 21 kuru<s mukabilindc ahnabilir. ihalesi , 
23/Birincikanun/936 ~ar,amba giinu saat 16 dad1r. Miinakasaya gire
cekler 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki belgelerle bir
likte yukaridaki cetvelde her mmtakaya nazaran yaz1l1 teminatlar1 ve
yahut 3745 ton unun hepsine birden talip olacakl.; yine her mmta· 
kaya nazaran ayr1 ayn fiat verecckleri gibi kanunun Letinci maddesi 
mucibince teminat ve teklif mektuplarm1 ihale saatinden bir saat evvel 
('.orluda Kor sabnalma komiayonuna vcrmeleri. (513) (3357) 

1st. Posta T. T. Ba§miidiirliigiinden : 
1 - ldare ihtiyac1 i~in Diizce ll~esi ormanlarmdan kestirilecek 1985 

tane kestane telgraf diregi kapah zarfla eksiltmeye konulmuttur. Ek
siltme 21/12/936 pazartesi giinii saat IS de Galatasarayda istanbul 
Posta T. T. Batmiidiirliigii Alun komisyonunda yap1lacakbr. Beher di
regin muhammen bedcli 5 lira hepsinin muvakkat teminati 744 lira 38 
kuruttur. 

2 - Artt1rma, ekailtme ve ihale kanununun tarifat1 dairesinde talip
lerin verecekleri teklif mektuplar1; posta telgraf merkezleri11c veya Is
tanbul Posta T. T. Bafmiidiirlugii veznesine yahnlacak para veya 
banka teminat mektubu mukahilinde ahnacak makbuzu, Naf1adan ah· 
nacak miiteahhitlik ehliyet vesikasilc tartnamede aranan sair vesaiki 
muhtevi oldugu balde eksiltmenin yap1lacag1 saatten bir saat evveline 
kadar ayn1 komisyon reisligine makbuz mukabilinde verilmi' olmahd1r. 

3 - lhaleyi miiteakip avans isteyecek miiteahhitlere muhasebei umu-: 
miye kanunun 83 iincii maddesinin ~<H» hkrasma tevfikan ihale bcde
linin ii~te biri nisbetinde fakat banka teminah mukabilinde tediyat ya
p1labilecektir. 

4 - Miiteahhitlik ehliyet vesikas1 eksiltme giiniinden 8 gun evvel 
Naf1adan a1mmahd1r. (3349) 

Istanbul Defterdarhg1ndan 
Cina ve Mevkii Muhammen tutan 

Lira 
Aksarayda eski Canbaziye yeni K.iirk~ ha.ti mahallesinin Ko

Muhammen bedeli 8986,20 lira olan miifrcdatt atai1da yaz1h olan ca Mustafa pafa caddesinde eaki 41 yeni 39 No. lu ah,ap evin 
yatak cfya11 18/12/936 cuma giinii aaat 15 de kapah zarf usulii ilc An- tamam1. 
karada idarc binaa1nda iabn ahnacaktir. Aksaray Cerrahpaf.llda Avrat pazannda K~i hatun mahalle-

500 

Bu ite girmek isteycnlerin 673 lira 97 kurutluk muvakkat teminat 'linin eaki Toprak yeni A~ikgoz sokag1nda eski 3 yeni 15 No. lu 
ile kanunun ta yin ettiii vesikalari, Resmi gazetenin 7 /5/936 giin 3297 ahfap evin tamam1. 
No. lu niishasmda intipr etmit olan talimatname dairesinde ahnmit ifopkap1da Fatma sultan mahallesinin eski Ethcm Ef. yeni Ma
veaika ve tckliflerini ayni riin $aat 14 e kadar komisyon reisligine ver- rifetname sokagmda 4 No. lu bah~eli cvin tamam1. 
meleri li.zimdir. · · Silivrikap1da arabac1 Bayezit maballesinin Yaghane sokagm-

~artnameler paru1z olarak Ankareda malzeme dairesinden, Hay- da 14 No. lu evin tamam1. 

400 

1800 

80 
darpasada Teselliim aevk sefliiinden dag1hlmaktad1r. ,(3335) Koca Mustafa pa~ada Bezirgi.n hac1 Hiisrev maballesinin Ra-. . \. 

Pamuk tilte ... Adet 242 mazan ef. isokagtnda eski 38 yeni 30 No. lu bah~eH evin tamam1 180 
Seyyar karyola tiltcsi • » 30 Bogazi~inde T arabyada Kol~iyari sokaimda eski 114 yeni 
Yatak ve yorgan ~artafi ~ :» 1772 106 No. lu 391 na2 arsan1n ta.ma.mi. 
Kii~iik yudtk yiizii » 325 Betiktafda Dikili t~da aaatci bayir111da yqil ~emen caddesin-
Biiyiik ,. » ~ 1000 de Molla Ayazma ve Vefa bey dereleri ile &Kl Ahmet ve Ci- · 
Kii~Uk yasdik » 83 ~ek~i Mustafanin ifgalind-eki tarlalar araunda Balmumcu ~ift-
Biiyijk yasdik » 300 liii araziainden 6690 nietre murabbai tarla. 
Cibinlik » 200 Bayezitte eaki Cart1y1kebir yeni Bayczit mahallesinin eskiciler 

80 

420 

Biiyiik yasbk » 300 sokaginda 9 No. lu diikki.n1n tamami . 
' ':.Ji Aksarayda eaki Kitipkaa1m yeni Yab mahallesinin degirmen 

40 

Muhammen bedcli 17854,22 lira olan 677,341 metre mikabi ~am az- sokaginda eaki 14 yeni 
0

16 ikap1 828 ada 7 panel No. lu 60 m2 
man ve tomruk 21/12/936 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf arsa (beher m2) 
usulii ile Ankarada idare binasmda sabn almacakhr. Tophanede Yahya (:elebi mahallesinin Taksim caddesinde es-

2,5 

2 Bu i,e girmek isteyenlern 1339,07 lirahk muvakkat teminat ile kanu· ki 21yeni25 No. lu kotc batinda (53, 57) m2 arsa (behcr m2) 
nun tayin ettigi vesikalari, resmi gazetenin 7 /5/936 G. 3297 No. lu Eyipte Zeynep hatun mahallesinin dere sokagmda 9 No. lu 
niiahasmda intifar etmit olan talim\tname dairesinde abnmtt vesika tahminen 400 metre murabba1 arsamn yar1 pay1 (heher m2) -=· 30 
ve tekliflerini ayni giin aaat 14,30 a kndar lcomisyon reisligine verme- Yukar1da cins ve mevkileri yaz1h emlik hizalar1ndaki bedellcr iize· 
leri laz1md1r. 'linden a.~1k arthrma usulile ayn ayri •ablacaktir. lsteklilerin ve tediye 

~artnameler paras1z olarak Anka 'da Malzeme dairesinden, 
clarpatada Teaelliim ve aevk ,efliginden, Eski,ehir ve lzmirde 
magazalarmdan dag1blmaktadll'. (3405) 

Hay
ldare 

~raitini iOgrenmek isteyenlerin 14/12/936 pazartesi giinii saat on dort
te yiizde 7,5 pey ak~alarile Mil!i Emlak ntiidiirlUgiinde toplanan komis
yona gelmcbri. (M.) (3268) 
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DUNY ANIN EN MARUF SESLi SiNEMA MAKiNALARI . F ABRiKASIDIR 
lmalat ve ihtisas saharar1 : 

1. Portatlt Sesll Sinema Projekslon Makinalar1 
2. Tlyatrolar l~ln Sablt Sesll Slnema Projekslon Maklnalar1 
3. Sesll ve Sesslz Flllm Ahc1 Maklnalar · 

Diiura Matltuat Krah A•erikah Hearst'ia 

muazzam havadis ve propaganda servlsi 
f ~in ahnacak kiilliyetlf miktarda sesli 
ahc1 makinalar1 dolay1sile biitiin diinya 
sesli sinema makinalart fabrikalar1n1n 
i§tirak eyledikieri bir miinakasada 
De Vry fabrikalart mamulattn1n emsaline 
tamamile faik oldugu tesbit edilerek 
slpari§ bu fabrikaya veriJmi§tlr. Amerf· 
kan1n en biiyiik sinema stiidyolar1nda 
De Vry tercihen kullandmaktad1r. 

De Vry sesli filim a1Ic1 makinalan hususi tertibat saye
sinde istenirse: 
1 - Aym filim iizerinde hern ses ve hem de resim kaydedcr. 
2 - Aym zamanda ses ve resmi ayr1 iki filim ilzerine 
kaydeder. 
3 - Renk1i filim resimleri alJr. 

De Vry Fabrikalar1, Amerikan bahriyesi Maarlf Vel<aletine bagh biitun kiiltiir 
te§ekkiilleri, Naf1a ve Ziraat Vekaletlerl gibi hiikumet dairelerinin daimi 

miiteahhididir. Bundan 

De Vry eabit sesli sinema projeksion makinaJan fennin en son y_o 
miitekimil bir eseridir. 

ba1ka acunsel sosye• 
telerden Ford otomo-

De Vry fabrikalarmm 35 milimetrelik sesll filmleri gostermek 
i~in imal eyledigi portatif sesli sinema projeksion makinelerinln 
miikemmeliyet ve nefasetlne hi~ir varhk yet~memJ¥ir. 15 vat 
muazzam bir ~ kuvvetini haiz olup 2500 ~iye kadar istiabt 

olan salonlarda kullamlabilir. • "' ) 

bil kumpanyas1, Stan- 1 • 

dard Oil, Shell gaz 
kumpanyalar1, Inter· 
national otomobil ve 
kamyon fabrikalara ve 
Metro • Goldwin Mayer 
gibl bir ~ok biiyiik ve 
miihim . fabrikalar ve 
te1ekkiiller wopagan• 
ela vasJtas1 olarak yal· 
n1z De Vry Portatif 
Sesli Sinema Projek· 

sion makinelerini 
kullanmaktad1r lar. 

De Very fabrikalan, g~enlerde Amerikada yapllan Reisi Cumhur ~lmlnde propagan
da vas1tas1 olarak kullamlmak iizere Republican Milli Komitesine 28 adet kamyonu sesll 
sinema makinalan ve tertibatile t~hiz ederek teslim eyle~tir. Bu resim i~indo sesll 

portatif sinema tertibatt bulunan kamyonlan gostennek:tedir. 

Fazla ve miitemmim maliimat almak i~in bize miiracaat ediniz. 
Tiirklye Umum MUmesslll 

ELBK"Z\ROX M'iiBSSBSATI 
Galata Voyvoda caddesl 58/62 - Telefon : 41460 


