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Avrupa uf kunu kapllyan kara 
bulutlar daUllmaUa ba,1am1, 

Naf 1a vekilinin tef ti~leri 

Vekil : "GOrdiiklerimden 
me~nunum,, diyor 

Sark demiryollar1 i~letme ~irketile Delegeler Cenevreden 
iimitli ayr1byorlar 

SiLAHLARI BIRAKMA l~i 
Bugiin ii~iincii komisyon toplanarak 

konf erans1n biirosunu te§kil edecek 

Jlariciye ve d$iliye vekillerim iz Millctler cemiyeti asamblesi 
toplanbsmdan ~Iloyorlar 

Paris 4 (Ak~m) - Milletler cemi
ycti asamblesi toplanbsm1 biti~tir. 
Mura'hhaslar Ccnevreden memleket
Jerine donmegc ba~lamt!i!ardI. lU. Eden 
madamilc birlikte Montekarloya git
mi~tir. Bir ka~ giin orada dinlenecek
tir. Fran s1z ba~vekili IU. Blum bu sa
ba h Parise donmih;tlir. 

Frans1z mahafill vc gazeteler asam
blenin bu defaki ~a11~masmdan ~ok 
memnundurlar. Gazeteler diyorJar ki: 

«Milletler Cemiyeti asamblesinin 
son toplantzsmda gorii.~illecek mil.
him bir mesele yoktu. Fakat Fran
sanm sildhlan bzrakma i~ini gorf.4-
mek ifin yaptzgz teklif birdenbire mil
zakerelere ehemmiyet vermi~tir. Asam
blenin bu defaki toplantmnzn en 

m ii him neticesi silahlan birakma i~i
nin tekrar ele almmasi ve iktisadl 
elbirligi imkdnmm kuvvetllnmesidir.» 

Haber verildigine gore l\lilletler ce
miyetinin silihlan brrakma i~ile ug
ra~an ii~iincii komisyonu bugiin top
Janacak ve silahlan birakma konfe
rans b iirosunu tei;;kil edecektir. Asamb
le delegeler i Cen evreden iyi intibalar
la aynlmi~lardir. Bir ka~ hafta evveJ 
Avmpa ufuku kapbyan kara bulutla
n n biiyiik bir k1sm1 dagtlmHj, bed bin
lik azalm1~tir. 

M. BLUMUN BEYANATI 

Cenevre 4 (A.A.) - M. Blum bura
dan aynlmazdan evvel gazetecilere 
~u beyanatta bulunm~tur: 

(Devanu 4 iincii sahifede) 

Bugdaylar1m1z1n cinsleri 
tedkik ediliyor 

Diyar1bekir ovas1 istikbalde bir 
zahire anbar1 olacak 

Diyanbekir (Ak~am) - Ankara 
yilksek ziraat enstitiisil ziraat fakill
tesi direktOni profesor Gerngross re
fakatmde ziraat sanatler enstitilsii 
asistam ve ziraat muhendisi B. ib
rahim oldugu halde Anadoluda ve 
bilhassa .cenup illerinde tedkikat ya· 
parak D1yar1bekire gelmi~tir. 

Profesor tedkiklerinin neticeler 
hakkmda bana i;;u izahati vermi~tir: 

- ~Ziraat sanatleri profesoril 01• 
ma~kllg1m dolay1sile bu ~ubeden me
sela bugdaydan un ve ekmek ima
Umn f nni ~ekllleri, pancardan se
k r, nus1r vc bugdaydnn ni~asta im~li 

. ytin, pamuk, susam ve ha~h~ gi-' 
b1 nebatattan yag istihsali, iizfun 
dut ve diger rneyvalardan ~arap, pek
mez ve mayiati miltckattire imali 
ve saire gibi ham maddelerin fenni 
surettc irnalleri iizcrlnde tcdkikatta 
lmlunuyorum. 

.Bu ham maddelerin bu seyahaU
m1zcte hepsinin birdcn tedkikine im
kAn yoktur. Bu serer esas hedefimiz 

Ankara yiiksek zi
raat enstitiisii zi
raat faktiltesi mii
diirii profesr Otto 

Gem gross 

Ankara yliksek zi
raat enstitiisii zi

raat fakiiltesi 
asistam i brahim 

Kam~1 

yalmz bugdaylar uzerinde tedkikatta 
bulunmaktir. 

Tedl?katmuza on be~ gtin kadar 
cvvel Izmir ve havalisinden ba~lachk. 

(Devanu 4 iincii sahifede 

Fransa giimriik 
• • resmini 

indirigor 
K~ntenjan ve klering 

usullerinin kald1nlmas1n1 
teklif edecek 

Paris 4 - Fransa, hari<;ten ge
len bir <;ok e$yanm giimrii.k res
mini yi.izde 15 - 20 arasinda in
dirmi~tir. Ticaret nazzn bu su
retle Fransanin ticari uzla~ma 

yolunu aqtigzni, ba$ka devletle
rin de bu yolu takip edeceklerini 
umdugunu, soylemi:jtir. 

Kontenjan ve klering sistem
lerinin kal.dmlmasi i~n beynel
milel bir konferans toplanmasz 
hakkmda Fransa ve ingilterenin 
ie$ebbiiste bulunacaklan haberi 
kuvvetlenmektedir. 

Paris 4 - Iliikumet memleke
tin her tarafmda bii.yilk duvar 
ilanlan yapz$tzrmz$[zr. Bu iUi.nlar
da deniliyor ki: «Frangm kiyme
tinin dii:jmesine ragmen fiatler 
yukselrniyecektir. Memleket da
hilinde bOyle bir yiikseli~e selJep 
le yoktur. Ha1ir;ten gelen e$ya
ya gelmce, bunwrm yukse1me
mesi i<;in giimril.k resmi indiril
rni$tir. Fiati yiikseltenler hiiku
mete haber verilmelidirler. Bu gi
biler ~iddelle cezalandmlacak
lardir.» 

Odesadaki mac• da 
2 - 1 Ruslar kazand1 
Rusyaya sporculanm1zla beraber 

giden hususi nmhabirimizden: Ode
sa tak1mile kar~1la~t1k. Odesa Kiyefin 
yedi oyuncusu ile takviye cdilmi~ti. 
Bu yedi oyuncu da Kiyefte bize kar~ 
oynadi. Neticede bu ma~1 da 2 - 1 Rus
lar kazandl. 

Pazartesi konu§malar1: 

Ahmed Vefikpa~adan 
birkac f1kra 

Y azan : Hasan Ali Yiicel 

Altmc1 sahifemizde okuyunuz. 

miizakere ya~1nda ba~l1yor 
Kad1koy su §irketile bu ay i~inde pazarhga ba§la
nacakbr. Y eni posta tayyareleri ahn1yor. Biiyiik 
§oseler in,as1 i~in tetkikat yaptlmaktad1r. Anka-

rada alb, yedi yiiz bin lira sarfile bir radyo 
istasyonu kurulacakbr. Izmir nhbm1nda 

elektrikli tramvay yapilacakbr 
izmir 4 (Telefonla) - Na!1a vekili 

Ali <;etinkaya Izmirdeki naf1a rniles
seselerini ve muhtelif naf1a i~lerini 

tetkik etmege b:;u~lanu~br. BugUn kill
tilr parka giderek fuar yerini gorrnu~
tUr. Kordonda yap1lm::i.s1 mutasavver 
elektrik tesisat1 hakkmda alakadar
larla goril~mti~tiir. Gece belcdiye ta
rafmdan Park gazinosunda vekilin 
~crefine bir ziyafet verilmi~tir. Ziya
fette vali, kumandanlar, belediye er
kam bulunmu~b.rdrr. 

Nafrn. vekilini ziyaret ettim. izmir
dcki mesaisi, tetkik ve tefti~ seyahati, 
:j!'.rk demir)ollan i~lctme imtiyazile 
Kad1koy su ~irketinln almmas1 hak
kmda sordugum suallcrc ~u cevaplan 
ltitfcttiler : 

~ARK DE1'1iRYOLLARI 

- Sark demiryollarmm ray tesisab 
ve biitiin istasyon binalan zaten hii· 
kumetin mahd1r. Yahuz lokomotifler 
ve vagonlar ~irkete aiddir. !;tirket umu
m i bcyeti iki ay evvel yaptig. toplan
bda i~Ietme imtiyazrm Ttirkiye hiiku
metine devre karar venni~tir. 19 birin· 
ci te~rinde delegelerin Ankarada bu
lunmalan ve miizakereye ba!?lama
nm miimkiin olacag. kendilerine bli
dirilmi~tir. Bu i~in haZirhgi i~in An· 
karada bir komisyon .;al1Jl1yor. 0 ta
r ihte ben de Ankarada bulunacagun. 
t~letme imtiyazrmn hilkfunet~e satin 
almmas1 miizakeresinin kati bir neti
ceye varacagma kani bulunuyorum. 

Kad1koy su :;;irketinin satm alm
mas1 halkln menfaatine olacag1 i~in 
bu ay ii;inde pazarllga ba~hyacag1z. 

TRAKYA YOLLARI 
i:stanbuldan hareket etmeden ev

vel naf1amn muhtelif islerini teftis . . 
ettim. istanbuldan itibaren Silivriye 
ve oradan Burgaza kadar olan asfalt 

yolu ve Ergene suyu i.i.zerinde yapllmak
ta olan biiyilk k!gir koprilyii, bu yol 
Kar1~t1randan asfalt yola bir ~ube hat-

Naf1a \'ekili Ali (Jetinkaya 

ti olarak eklenen Kan~tiran-Muradlt• 
Tekirdag yolunu tefti~ ettim. Bu yol
lar ve kopriiler Sili'rriden itibaren na
fiamn tahsisatile yap1lmaktadir. 

Tekirdagmdan sonra Malkara - Ke-
~n - Gelibolu yollanm takiple May
dostan (Eceabad) <;anakkaleye g~ 
tim. Buraya kadar olan yollarm Te-
kirdagmdan itibaren Ke~ana kadar 
olan klsmmda daha ehemmiyetli ~a· 
h~1lmas1 lazimchr. Bunun biran cvvel 
yap1lmas1 i<;in laz1m gelen tedbirler 
almrm~br. 

~ANAKKALE YOLLARI 
<;:anakk.ale yollan iizerinde de chem

miyetle c;all~1lmaktad1r. Ke~an ve Ge
libolu arasmda Kavakll suyu uzerin
de vekaletin bu sene mi.inakasaya koy
mak ilzer~ oldugu bilyuk koprii yeri
ni de gordiim. 

(Devam1 4 iincii aahifede) 
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Antakya - Ben fellih degu, felAh iattyoruml .•• 



~ahifc 2 

Son dakika 

Diyar1bekir niimune 
hastanesi yand1 

Zarar ve ziyan 200 bin lira; 
niifus~a zayiat yoktur 

Diyanbekir 4 (Hususi muhabirimiz
den) - Bu ak~am, Ni.imune hastane
"ir:.den bir yangm ~lknu~t1r. Yap1Ian 
bilti.in gayretlere ragmen at~ sondi.i
riilememi~ ve hastane tamamen yan
m1stlr. Hastanede tedavi altmda 102 
hasta yatmakta idi. Bunlm· kamilen 

kurtarilarak askeri hastaneye naklc
dilmi~lerdir. Tedavilerine orada de
vam edilecektir. Nilfusca zayiat yok
tur. Zarar ve ziya..11 iki yilz bin lira tah
min edilmektedir. Fakat hastanc si
gortalldll". Yangmm nas1l ~1ktlg1 hak

kmda tahkikata devam edilmektedir. 

Antakya ve Iskenderun 
Tiirklerinin protestosu 

Hicbir kuvvet bizi meta gibi allp satamaz. 
Me, um muahedeyi parcahyacag1z. 

icab ederse kan1m1zla silecegiz. 
Antakya ve iskenderun Ti.irkleri 

Milletler cemiyetine bir protesto gon
denni~erdir. Protestonun birer suretl 
Tiirkiye ve Fransa d11? bakanWdanna 
bildirilmi~tir. Protesto ~udur: 

Suriye murahhas heyeti arap mem· 
leketleri olan Halep, Hama, Humus, 
~am ahalisinden ~kkill etmi,tir. 
Heyet arasmda (300) bin niifuslu An· 
takya ve lskenderundan bir Tiirk mu
rabhas1 bulunmanu~trr. Ve bulunma
s1 da leap etmez. <;ilnkii Suriye arap· 
lanmn iddialan istiklildir. Sancak 
Turklerinin istedikleri ise dogrudan 
dogruya ana vatana ilhakhr. Manda
dan kurtulmak itibarile istediklerimiz 
birst de gaye itibarile birbirinin zid
dtdll'. Bundan otiiriidiir ki Suriye mu
rahhas heyeti oz Tiirk yurdu olan 
Sancak nanuna muahede yapmak 
~i>yle dursun tek soz soylemek hak
k1m haiz degillerken ne salihiyetle 
Paris miizakerelerinde yurtlarnnlZin 
Suriyeye baglanmasnu vc bu suretle 
bir mandadan diger mandaya veril
mEsini Suriye muahedesine ge~irmi~
Jerdir? 

Sancak biitiin mukadderatm1, her 
tiirlii umunmu Tiirkiye hiikiimetine . 

b~tir. Binaenaleyh Tiirkiye hii
kUm.etinin murahhaslan bulunnuya
rak yapJJan muahedeler Tiirklere 
i.kinci Sevr muahedesidir ki bunu ka
bul etmem.ize imkin yoktur. iptidai 
devirlerde ~h1slar kole. kul olarak 
meta gibi ahmr satihrlard1. Fakat 
toptan bir milletin kole, kul olarak 
sattld1gi goriilmemi~tir. 

Biz yirrninci asnn yeti~tirdigi me
deni, miinevver insanlar1z. Bilhassa 
siyaseten cihana hakim olan koca 
Tiirkiye hiikiimetinin oz evladlyiz. Bi
zi hi~bir kuvvct meta gibi abp sata
maz. Biriuden digerine devredemez, 
bagi,11yamaz. Biz, i~te bizi bu vaziye
t e dii~iirmek isteyen m el1'um muahe
deyi par~ahyacagu. leap ederse kam
mizla silecegiz! 

Bu yiizden dogacak hadiselerin me
suliyeti hukuku dilvele muhalif ola
rak m:iJli murahhaslammz1 ~ignemek 
ist iyen Suriye hti.kfunetine ait oldugu
nu ve olaeai'mJ cihan efkan umumi
yesine p~inen bildirir ve Paris mua· 
hedesinin iskenderun, Antakya Tiirk· 
lerine ait olan maddelerini protesto 
eyJeriz. 

DUn Pariste mUhim 
~arp1$malar oldu 

Polisin aJd1g1 tedbir sayesinde asayif 
bozulmad1, 1400 ki~i tevkif edildi 

Paris 5 (Ak~am) - Komiinistlerle 
fasistlerin yapmag1 kararla~tirchklar1 
niimayi~ miinasebetile diin Pariste fev
kalade inzibat tedbirleri ahnm1~tir. 

Binlercc polis toplant1 yerinde bulun
mu~tur. Buna ragmen bin;ok hadiseler 
olmu~tur. Yi.izden fazla yarall varchr. 

Komiinistler, f~istlerin toplanacak
lan Park Doprensin kaptlanm tut
mu~lar, i~eriye f~istleri brrakmak iste
memi~Ierdir. Buna ragmen 4000 kadar 
fasist tezahilratta bulunmu~tur. 

Bu arahk komiinistler de ni.imayi~e 
b~Iam1~larchr. Bir~ok nutuklar soylen
mi~tir. Komiinistlerin toplanbs1 bir 
halk cephesi toplant1S1 halini alm~, 
radikal sosyallst partisi erkAm tara
fmdan da nutuklar saylemnl~tir. 

Polis pek ~k tevkifat yapnu~tir. 

Paris 4 (A.A.) - Park de Prens'de 
kuvvetli bir asa~ servisi komiinist 
tezahilratg1Iarla eski ate~ h~ partisi 
olan Fransiz sosyal partisinin muka
bll tezahtira~1lanm birbirinden ayir
m1~tir. 

Paris 4 (A.A.) - Enternasyonal mar
~m besteleyen Pier Dojeter ~erefine 

bugtin ogleden sonra Sen Donis'de 
bir sosyal - komilnist tezcihiirati yap1l
nu~br. 

Paris 4 (A.A.) - Saat 20 de fevkala
de asayi~ servisi kalchnlm11?br. Az de
vam eden baz1 kavgalarla on kadar 
yaral1dan b~a miihim hi~ bir hadise 

Ak~ kadar 1400 tevkifat 
yaplld1g1 blldirilmektedir. 

Diinga hailege 
dogru gidigormu~ 

M. Hitler soyledigi 
nutukta boyle diyor 

Berlin 4 - M. Hitler mahsul bayra
mmda bir nutuk soyliyerek demi~tir 

ki: cDiinya bir haileye dogru gidiyor 
ve biz bi.itiin bu kan~1kl1k ortasmda 
y~yoruz. Almanya buna kar~1 18.kayd 
kalamaz. Avrupa bo~vizm deliligi 
i~inde mahvolsa bile bize kimse yar· 
dnn edemiyecektir. Kendimize gene 
yal.ruz biz yarchm edebiliriz. Etraf1-
Illlzda daha neler cereyan edecegini 
bilmiyoruz. Fakat Almanyanm iizerin
de ordumuzun mant1k ve cesaretimize 
dayanan kuvvetli kalkamru tutuyo
ruz.> 

M. Hitler Almanyarun herkesi mah
suliinil istedigi fiatle satmaga serbes 
b1raknuyacag1m, .-;iinki.i ooyle bir ser
bestinin neticesi muvazeneyi temin 
i~in sonunda markm bymetini dil~tir
mek olacag1m soylcmi~ ve ~unlan ila
ve etmil?tir: 

- Etrafzmzzda her.~eyi ate$ alsa bile, 
her taraf ta bugiin ispanyada oldugu 
gibi delilik hiikiim siirmege galifsa bi-

5 Te~rinievvel 1936 

( Bu Sabahki Telgrafiar ) 

Ispanyada dahili harb durdu 
Madrid etraf1nda iki taraf ta 

biiyiik haz1rbklar yap1yor 
Paris 4 (A~am) - ispanyada harb 

durmu~ gibidir. Yalmz Madrid etra
fmda bazi hareketler oluyor. Bu hare
ketler hakkmda gelen haberler biribiri
ni tutmuyor .Hiikumet h-uvvetlerinin 
gok miistahkem mevkilerde yerle~tigi
ni bildiriyor. Milliyet~iler ise Madride 
40 kilometre kadar yakla~tlklarm1 ve 
bir ka~ giln i~inde kati harekete giri
~eceklerini iddia ediyorlar. 

irun ve Sen Sebastiyeni alan mil
liyet~iler Bilbao i.izerine yi.iri.imil~ler
di. Tayyareler taraf mdan bir kag 
defa bombarchman edllen bu sehrin 
d~mesi yakm oldugu bildiriliyordu. 
Halbuki burada da muharebe dur
mu~tur. 

Ormanda kor
kunf bir vaka 

Bir koylO odun keserken 
domuzlann hucumuna 

ugrad1 
Balikesir 3 - i;;amh koyiinden bir 

ka~ koylti odun kesmek ic;in ormana 
gitmi~lerdir. Burada il<f iri domuz koy
lillerin i.izerine atllnu~lar ve ~imdiye 
kadar bu hayvanlarda gorillmemi~ bir 
salchr1~la odunculan kovalamaga ba~-
1£.mll~rchr. Odunculann hepsi adeta 
kudurmu~ bir halde kovalayan bu hay
vanlarm kar¥smda ka~1~maga ba¥a
mI.,lardir. Koylillerden yalruz Mehmed 
domuzlarm silrati kar$1S1Ilda ka~a
mam1~, can havlile bir agaca tirman
m1~tir. Domuzlar Mellmedin agaca 
c;lkt1g1m goriince homurdanarak ve 
di~lerile agacm dibini s1y1rarak dol~
maga b~lam11?lardir. Domuzlar tamam 
sekiz saat agacm altmdan aynlma
m1~larchr. 

Bu sITada gece de basm1~, zavall1 
Mehmed agacm listiinde avaz avaz: 

- imdad .. imdad/ di.ye bagmru.,tir. 
Nihayet domuzlardan kac;an oteki 

koyliller arkada~lan Mehmedin don
medigini goriince koyden silah alarak 
ormana git~lerdir. 

Koyliller ormanda Mehmede i~ct 
vennek maksadile havaya silah at
maga ~~lardJ.r. 

Domuzlar silah seslerini i~itince bir 
tehlikenin kendilerine yakla~makta 

oldugunu sezmi~ler ve ormarun derin
liklerinde kaybolmu~ardrr. 

Mehmed agagtan iner inmez bayil
m1~, arkada~lan tarafmdan koye has
ta olarak gotilrtilmii~tiir. 

Mehmed ~di: 
- Domuzlar geliyor .. diye sayikla

maktadir. 

Monako hususi bir para 
~1karacak 

Paris 4 - Monako prensliginde 
¢mdiye kadar Frans1z paras1 ge~iyor
du. Prenslik ~imdi kendisi i~in ayr1 
para bastirmaga ve Montekarloda 
bir Monako bankas1 kurmaga karar 
vermi~tir. 

Fransa ve lsvi~re gOmrOk 
resimlerini indirdi 

Paris 4 - Gi.imrtik rnsimleri hak
kmdaki kanun bugtin resmi gazete
lerde ~1~tir. MezkUr kanun gtim
tiik resimlerini 10 te~rinievvelden iti
baren kontenjana tabi olnuyan e~ya 
i~in ham maddelerden yi.izde 20, yan 
mamul e~a ve mahsulattan yiizde 17 
ve mamfil e~yadan da yi.izde 15 indi
rilmektedir. 

Yine kanunda tasrih olunduguna 
gore, 10 te~rinievvelden itibaren kon
tenjana tabi e~ya ithalat~1larmdan 
alman resim de ylizde 20 indirilecek
tir. 

Berne 3 (A.A.) - isvi~re hilkUmcti 
bugi.in verdigi bir kararla bir gok e1i
yaya aid gtimrilk resimlerini tamamile 

· ~ erlerini de ·· e 50 ila 75 ara-

HUKt'hIETiN ALTIN MEVCUDU 
Londra 4 - Deyli l\layilin yazdiii· 

na gore ispanya hilkiimeti altm mev
cudiinil tayyare ile Moskovaya gon
dermegc karar vermi!?tir. Bu para 60 
milyon ingiliz lir8Sld1r. 

MADRiDE BAVA TAARRUZU 
Madrid 4 - Milliyetgilerin tayyare

leri ~ehrin iizerinde u~mu~lard1r. 

Halk korkmu~, yer altl ~imendiferine 
iltica etmi~tir. Tayyareler Madride 
bomba atmam1~lar, ~ehir civarmda 
ii~ tayyare meydaruna dogru git
mi~Ierdir. Htikumet, mildafaa terti
bati yuzi.inden tayyarelerin bu mey
danlara yakla~amad1klar1m bildir
mekedir. 

Bir kiz oturdugu 
evi gakmak istedi 

Kendisini bu hje 
te!}vik eden kom~unun 

oglu imi!} 
Diin gece Ortakoyde garip bir vaka 

olm~tur. Vaka ~udur: 
Ortakoyde 14 y~da Suna admda 

bir klz manevi babasmm evinde otur
maktad1r. Suna 14 y~da olmasma 
ragmen ~ok geli~m~ iri yan bir klzchr. 
Diin gece yans1 Suna yatagmdan kalk
m1~. herkesten gizli olarak yav~.-;a e
vin komtirHigilne inmi~tir. Suna bu
rada komi.irlere atel? vermi~ ve evin 
bir an evvel yanmasJ i~ biitiin nefe
sile at~i iiflemege bal?lam1~br. 

Bunun i.izerine ate~ biiyi.imi.i~, evin 
_komtirliigu tutu~mu~tur. Lakin ko
milrliigiin uzerinde yatan evin erkfi.
mndan biri s1cakhg1 hissederek ~a
g1ya ko~mu~. her taraf1 alev ic;inde 
goriince polise ve itfaiyeye haber ver
mi~tir. Hemen yeti~en itfaiye yanguu 
s0nd i.irm i.i~tiir. 

Suna yakalanmi~ ve polise verdigi 
ifadede cbeni bu i1?e te~vik eden kom
~umun oglu Remzidir:. demi~tir. Rem
zi 19 ya¥fldadir. Her iki su~lu yaka
Ianrm~tir. --------

Balkan antant1 
Daimi konsey 

Cenevrede topland1 
Cenevre 4 - Balkan antanti daimi 

konseyi toplanm1~tll". Toplantiya Tiir
kiye Hariciye vekili Tevfik R~tii 

Aras reislik etmi~tir. Toplanbdan son
ra ~u teblig ne~redilm~~tir: 

«Balkan Antanti Daimi Konseyi te~
Tinievvel toplantisini Balkan Antan
timn bu seneki reisi doktor Tevfik 
Ril$W Ara.sin riyasetinde yapmt.$t1r. 
Bu i~timada beynelmilel vaziyet tetkik 
edilmi$ ve mayzs ayznda Belgradda tes
bit edilen mukarreratta bir tahavvii
le Wzum olmadigz neticesine vanlmz$
tir. Balkan Antanti bu seneki i<;timami 
5 ~ubatta Atinada yapacaktir.» 

Atina 5 - Gazeteler Balkan antan
tJ. konseyinin dilnkii toplant1smdan 
'bahsederken antantm dagtlacagma 
dair ~nlan haberlerin asJJsizhp ve
rilen kararla fiilen meydana ~lkt1guu 
siyliiyorlar. -----
Limanlar ve Devlet demlryol-
lar1 memurlarma verilecek 

harc1rah ve tazmiant 
Ankara 4 (Ak~am) - Limanlar ve 

devlet demiryollan memurlarma ve
rllecek harcirah, tazminat ve tahsisat 
hakklndaki yeni nizamname resmi 
gazetenin 7 te1?rinievvel tarihli nils
hasmda g1km~1r. 

Yeni nizamnamede harcirah, veka
let i.icreti, fazla mesai iicrcti, hizmet 
tahsisatlan, devlet demiryollan vc li
manlan i~letmesine aid binalarda ki
ras1z olanlar, hizmet tazminatI, kaza 
Oltim, a.-;1ga ~1karma tazminati, askeri 
hizmet aynll~armda verilecek i.icret-

lUADRiDDEKi BOl\IBA FABRiKASI 

HAVAYA UQMU~ 

Kadiz 4 (A.A.) - ispanya 1\'Iadrid
deki bomba imalathanesi ile civarm
da bulunan biitiin evler berharn ol
mu~tur. Yiiz kadar olil vardrr. 

Toledonun ~galinden once, Mar
ksistler bw·ada 600 esiri idam et· 
mi~lerdir. Hi.ikfunetc;ilerin terk etmil? 
oldu.klan silahlar arasmda bir ~ok 
Meksika tiifekleri bulunmu~tur. Gua
darrama cephesinde, general Mola 
kuvvetleri mevzilerini tahkim ve as
ker mevcutlanm bir noktada temer
ktiz etirdikten sonra Madrid i.izerine 
yiiriimege b~laml!?larchr. 

Diinkii 
muhakemeler 

Pazar olmas1na ragmen 
me§hud su~lann f ailleri 

muhakeme edildiler 
Diin, pazar olmasma ragmen, me~ 

hud su~lann muhakemesine devam 
edilmi~tir. istanbul cihetinde dor
dtincti asliye ceza mahkemesi nobetc;i 
kalml!ji ve gelen davalan gormil~tilr. 

Simon admda biri sarh~ken ya
kalanrm!? ve mahkemeye gonderil
~tir. Simon bek~iye hak:aret etti
ginden, sokakta bagmp ~ag1rd1gm
d.an para cezasma mahkfun edil-..... 
mJ~tir. 

BiR AiLE FACiASI 
Dtin dordiincu c~za mahkemesi bir 

aile faciasma ait davayi da gormti~
tur. Bu davamn e~ ~udur: Beyog
Iunda 32 ya-?Inda Hilscyin admda. bir 
~fOr Lilsi adinda bir Almrm klzilz ye
di senedenberi evlidir. Kari koc!l. bir
birini severek evk:u.mi~lerdir. 

Htiseyin son zamanbrda meslekda
-?1 aleyhine ~phelenmcge ba~anu!?tlr. 
Kari koca Beyoglunda bir evin bir 
odasmda oturmaktad1rlar. Ali de ay
ni evde ba~lrn bir odada oturmakta
chr. Hi.iseyin diin il?ini bitirerck oda
sma gelince kans1m bulamam1~tlr. 

Hiiseyin, Alinin odasma girdigi za
man kansm1 or.:tda g1plak bir halde 
gormii~tilr. 

Bunun iizer.!ne Hilseyin ile Ali ara
smda bir bogu¥Jla b~larm~, fakat 
kom~ular yeti~erek bunlan ayirm1~
larchr. Di.in mahkeme bu davayi gor
m~ ve iddia makanurun talebi uze
rine davaya gizli olarak baknu~tir. 
Kocasma ihanet ettigi sabit olan Liisi 
3 ay hapse mahkfun edilmii;; ve der
hal tevkif edilmi~tir. Karardan sonra 
Li.isi mahkemede bay1lm1~tir. 

Mehmed admda bir sarhol? di.in ya
kalannu~ ve mahkemeye gonderilmi~
tir. Mehmed ii~ giin hapse m:ihkum 
edilmi~tir. Ramazan admda bir pa~a
c1 alacak meselesinden Htiseyin ile 
kavga etmi~, ikisi birbirini dovmii~
ti.ir. Ramazan 4 gil.n hapse, Hilseyin 
de bir lira 8 ~ para cezasma mah .. 
kfun edilmi~tir. 

Eyiipte karpuz sergisinde caket ve 
yelek ~alarken yakalanan Nurinin sa
blkaslllln soru1mas1, Miifide admd~ 
bir k1Zl takib ederek lat atan ~ 
admda bir gencin y~run sorulmaSl 
kararl~tmlIIU~rr. 

Dilkkfi.mna girip ~ekmecesini kan'1 
bran bir ~ocugu doven Siit~ii Filib 18. 

1'4 
lira 40 kurul? para cezasma mahku~ 
edilmi~tir. 

Diin adliyeye bir dell de getirilmi~· 
tir. Oteye beriye t~ atan ve hentts 
kim oldugu anl~lam1yan deli tibbl 
aclliye gondcrilmi~tir. .. 

Fransa, Habe~istanm 
ilhakm1 tanayacakm1§ 

Paris 4 - Fransanm Ha~istamn 
italya tarafmdan ilhakuu tamyacail 
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Sahife 3 

flE&:l:R A.BERLBRi Be$ mi, 
dokuz mu? 

DUnya cenneti 
'le~eriyet bunu ~oktan beri aradl. 

durdu. Zamaru halde boyle bir ~eye 
tesadti[ edemeyince, cenneti kih ma
ziye atb, kih istikbalde bekledi. 

T 1p kongresi 
{: ar~amba giinii. 
Yildiz saragznda 

a~zlacak 
Balkanlar aras1 dordiincii tip kon-

Bo~ yorgunluk Bu diinya cenneti 
ollndi ta yamba~umzda, elimizin al
tmda duruyor da farkmda degiliz. 
Rem buna kavu~mak i~in biiyiik blr 
lahmete de bacet yok. Kaynanam
'111 bogazllll stlnvennek, mahalleyi 
a~Iemek WL Sizi yakahyacaklar ve 
~iru im.rab adasin.a gonderecekler. 
~ orada ~riyetin Ziimriid Anka· 
ktqundakl araytp bulamad.Ii't cenne
te kavu~cakslmz. 

~iinkii blzim gazeteci arkada'lar 
imrab adaSIDJ, oradakl mahkfunla· 
I 

nn hayatln.J, ballancbra ballancbra 
lyle bir anlattJlar kl '11 bin tilrlil 
huhran devreslnde yer yilziinde ora
dan sakln, rahat ve mesut blr ko~ 
yoktur gibi goriiniiyor. Hem 1mrah 
adasmm tw,ka bir hususiyeti daha 
var. Orada yalruz ikllm, hava ve her 
giinkii hayat tarZI miistesna blr gii
Seulgi haiz degil. Orada oyle manevt 
blr hava, ahliki ve ruhani bir bayat 
var ki seyyiat ile en yorulm~ ah· 
likkr bile ywnu~uyor, insani bir 
vas1f ahyorlar, hatti bunun da fev
kine <;1karak meleklik mertebesine 
var1yorlar. 

- gresi oniimiizdeki ~ar~amba giinti. saat 
onbe~ bucukta Y1lchzda toplanacak
t1r. Kongreye Yugoslavyadan 24, Ro

manyadan 34 Yunanhlardan da 5 he
ldm murahhas olarak i~tirak edecek· 
ttr. Bulgarlar da kongreye i~tirak edeoo 
ceklerse de ka.; murahhas gondere
cekleri henilz belli degildir. Gelecek 

Bu suretle, fmrah adas1 be~riyetin 
diger btiyilk bir endi~ini, biiyiik 
bir meselesini de halletmi~ oluyor. 
~imdiye kadar, terbiye ve tahsil ile 
ahl:lk ve f1tretin degi~mesine pek 
imkan goremiyen be~eriyetin ve za
valh ilmin aciz kald.Ig1 noktalarda 
imrah adas1 hayati bir miicize yara
tiyor: Ahlik1 duzeltiyor, fenalan iyl 
yap1yor. Orada mahkUmlar gardiyan
s1z geziyor, oradan mahkumlar ba!J· 
ka hapishanelere yalmz ba~na gidi· 
yorlar. 

Bizim gazeteci arkada~Iar pek u~
niyorlar demege dil varm1yor. Yal
n1z, ~ok hassas ruhlu ve '$air f1tretll 
olduklart i~in, baz1 bedii heyecanlar 
kendilerini ruhlarmm derinligine ka
dar sars1yor. Onun i~in, alelide blr 
okuyucunun f azla mi.ibalaga telikki 
edebilecegi ~eyler onlarin kaleminden 
pek samimi bir intibam belig sesleri 
gibi ~amyor. 

imarb adas1 miiessesesinin temsll 
ettigi ruhu hiirm.etle alla~lamak 

lcabeder. Orada sarfedilen gayret
leri takdir ve t~ci etmek blr bor~ 

hiikmiindedir. Yalmz iyilige dofru 
elde edilen neticeler karipSUlda duy· 
dugumuz memnunlyet ve hayranh
gi ifade ederken oJ~il ve muhakeme
yl unutmaga da mahal yoktur. fm· 
rah adas1 bize oyle tasvir olunuyor Id 
yazamn da okuyanm da biitiin dil· 
fjiincesi, biitiin sempatisi oradakl 
«za\•alla» kurbanlara gidiyor. Hep 
onlara ac1yor. Peki amma, birazclk 
ta kannlan d~lenlere, paralan do
landmlanlara, evleri soyulantara, 
1rzlarma tecaviiz edilenlere acunak 
hatira gelmemeli mi? Ban bu satar
lar da sadaka kabilinden onlann ha· 
brasma armagan edihni~ · bir dii~iin
ce olsun. 

~met 
-MllHIHllllllllUllUHllllllllttUllllllllttlllHllllltlJJllHllllllllUUllllllll8 

Yedikule ve Samatyada tifo 
Son gi.inlerde Samatya ve Yedikule 

ci~et~~rindc baz1 tifo vakalan gorill
mu~tur. Bunun iizerine icab eden ted
birler almm1eyt1r. Bu havalide halla.n 
c;ogu K1rkc;c~e suyu kullarur. Bu su
ya bir taraftan hastahk mikrobu kans
bg1 tahmin ediliyor. Bunun i~in 0 ha~ 
validek1 !fC~melerden bir klsnu kapa
blm1~tir. 

murahhaslar arasmda Bi.ikre~ ilniver· 
sltesi rektorii prof esor Gorgi, Yunan 
tip protesorlerlnden Yenolls gibi tip 
Aleminde beynelmilel ~ohreti haiz olan 
A.limier vardlr. Murahhaslar yann kls
men trenle, klsmen de vapurla ~hrl
mize geleceklerdir. 

Kongre, slhhiye vekili narruna ve
kalet mtiste~an Hiisameddin tarafm
dan ac;1lacaktir. Ac;1lma celsesinden 
sonra saat 17 de ilk toplantI yaplla-
cak ve saat 18 de de kongrede bulu
nan murahhaslar :;;erefine bir c;ay zi
yafeti verilecektir. 

Per~embe sabah1 da ilmi toplant1-
lara tahsis edilecek ve ilmi mevzular 
mi.inaka~e edilccektir. 0 giin oglcden 

sonra Balkan v~ Turk murahhaslan 
tiniversitede bir toplant1 yapacaklar
chr. Bu toplantida gerek Balkanh 
murahhaslar, gerek Tiirk murahhas
lan ilmi tebliglerde bulunacaklarchr. 
Per~mbe giinkii toplanblardan son
ra saat 18 de gene murahhaslar ~re
fine tiniversitede bir c;ay ziyafeti veri
lecektir. 

Kongreye cuma ve cumartesi gtin~ 
lerl de devam edilecektir. 

Ruznamcsinde muhtelif tibbt mev
zular varchr. Bilhassa kaphcalar me
selesi etrafmda gori.i~illecektir. 

Binavergileri 
Bakayan1n devir muame

lesi hila bitmedi 
Bina ve erazi vergileri bakayasi 

hazirandan beri maliyeden idarei hu
susiyeye devredl.Imege ba.,lan<hlt hal
de hi\JA devir muamelesi inta<; edlle
memi~tir. 

idarei hususiyenin maliyeden iste
digt otuz memur da hfill gonderllmeoo 
~ oldugundan bakaya hesaplan
run . devrile bunlarm tahslline baf
lanmasma ha.IA. bir cok subelerde ka-
bil olamamaktadlr. · 

Ancak 936 vergi tahakkuk ve tah· 
sUAti devre tabi olmachgmdan idarei 
hususiye muhasebesi bu senenin ver
gilerinl muayyen taksit zamanlann
da ve teehhiir vakl olmaksizm tahsil 
etmete tcsebbiis etmistir 

I ' • 

Tahsil i~lerinin her eyubede noksan
s1z ve bir sekteye ugramaks1zm ya
p1lmas1 i!fin her ~ubenin bir haftahk 
tahsil neticeleri merkez muhasebe
since tedkik edilecek ve ihmali g6-
rillen ~ubeler mesul tutulacakt1r. Bu 
suretle bina ve erazi vergileri tahsi
latl sene sonuna kadar tamamile ik-

al edilecek ve gelecek seneye baka
ya devredilmiyecektir. 

Gazi kopriisii 
Kopriiniin iki taraf1ndaki 

meydan projeleri 
Gazi kopriisiiniin temel atma meoo 

rasimi yaptlchktan sonra belediye 
koprilntin Unkapam ve Azapkap1 ta
rafmdaki ild ba!?lill esasll surette tan
zim etmek ve bu arada ~tlacak mey
danlarda Atati.irklin biistlerini dik
mete karar vermi!?tl. 

Belediye fen heyetinin bu sahalar
da yaptigi tedkikat avan proje ha
linde ~ehircilik miitehass1S1 M. Prosta 
verilmi~tir. Miitehassis bu projeyl 
mahallinde tatbik etmege ba~la· 

mi.,tir. 
~ehircilik miitehass1s1 meydanlann 

tarz1 ve tanzimi hususunda katl 
kararm1 verdikten sonra katt projeyl 
haztrllyarak belediye reisligtne veoo 
recektir. 

Burada yap1lacak ~ey yalruz mey
danlann a~I11p tanzlminden ibaret 
deg1.ld1r. 

Bu meydanlarla beraber ~ehrin mtl
hlm iki semti de - ~ehir plammn bir 
kistru tahakkuk ettirilmek suretile -
imar edilmi~ olacak ve bu iki tara· 
fm tanzimile Beyoglundan istanbula 
gec;ecek olan tramvay ~ebekesi tesis 
edilecektir. 

Gazi kopriisu 1939 senesi bal?larma 
dogru ikmal edilmi~ olacagmdan 
meydanlar da o zamana kadar ac;1llp 
tanzim edilecektir. 

Maamafih i~e ?imdiden ba!?layabil
mek i~in miitehassIBm yapacag1 pro
je ~ehir meclisi tarafmdan tedkik ve 
dahiliye vekaleti tarafmdan tasdik 
edildikten sonra kopriintin her iki ba
~mdaki binalarm istimlfiltine ba~la
nacaktir. 

<;ocuklar1n s1hhati 
Mekteplerde zay1f ve 
tedaviye muhtac olan
lara yard1m edilecek · 
Di~ hekimleri cemiyetinin tescbbii

si.i ve !?ehir meclisinin mali y~rdltru 
ile iki senedenberi ~ocuklann ct¥eri 
slkl surette muayene ediliyor. A~11an 
di~ dlspanseri bu sene f aaliyetini art
bracakbr. 

Maarif miidiirliigil bu sene ilk mek
teb talebesinin slhhl ahvalile de ya
kmdan alakadar olacaktir. Biinyesi 
zay~f ve kendisi tedaviye muhtac; gO
riilenlerin velilerinin nazari dikkatlerl 
celbedilecek, fakir olanlar dispanser
lere gonderilecek orada muayene ve 
tedavl ettirileceklerdir. Vereme miis
taid c;ocuklar prevantoryoma sevkedi
leceklerdir. 

G09menler 
~ilede yerle,tirilecekler 

icin iskan m1ntakas1 
karar1a,t1r1ld1 

Romdanya, Bulgaristan ve Yu
goslavyadan gelen go~menlerden ~o
gu Kocaeli vilayeti ile Trakya ve 
~anakkalede yerlel?tiril~lerdlr. 

Evvelce de yazdlglilllZ gibi Balkan
larm ormanllk mmtakasmdan gele':' 
eek g~menlerden bir klsmI da ~lie 
civarma yerle~tirileceklerdir. Bu hu
susta ~ilede tedkikat yap~ ve geoo 
lecek goc;menlerin kazarun hangi 
mmtakasma iskan edilecekleri ka
rarl&A?tmlml~tlr. 

Bogazi~i ve 
Adalara gidenler 
~ehre doniigorlar 

Bir kac gun evvel esen lodosun teoo 
sirile termometre 28 dereceye kadar 
c;lknu~, bir c;ok kimseler yeniden deni
ze girmege ba~l8.Illl~lardl. iki giinden
beri hava degi~~tir. Riizgarm kara
yele c;evirmesi, yagan ~iddetli yagmur
Iar neticesinde termometre 16 dereceoo 
ye kadar dii~mu~tiir. 

Di.in ft.zami sicakllk 19 - 20 derece 
idi. Hava daha ziyade bulutlu ge<;mil?
tir. Trakyada bir c;ok yerlerde adam 
akllh soguklar ba~lam1~tir. Bulgaris
tan ve Yugoslavyada yi.ikseklere kar 
ya~maktadlr. 

Bu sotuklarin muvakkat oldugu, 
havanm gene iyile~egi tahmin edi
liyor. Maamafih sayfiyelerden g~ 
ba~larru~tlr. Bogazi~i ve Adalara gi
denlerden qogu ~ehre donmii9lerdir. 

Kurtulu~ bayrammda Beyoglu 
Halkevinde ya1placak merasim 

Beyoglu Halkevinden: istanbulun 
kurtulueyu y1l doniimil ounruna 6/ 10/ 36 
sah gilnil. saat 21 de evimizde a~ag1~ 
daki programa gore bir toren yap1la
cakt1r. 

Program: 
1 - isiklal mar¥. 
2 - Konferans. (C:(anakkale ge

zisi intibalan) evimizin yonkurul uye
lerinden Turhan Tansel tarafmdan. 

3 - Temsil. (Belk.ts) piyes perde 
(4) evimiz gosterit ~besi tarafmdan. 

Bu torene biltiin yurtda9Ian c;agm
nz. f;agn kartlan evimizin Tepeba~m
daki merkezinde ev direktorlilgilnden 
ahmr. 

:;lehremini Halkevinden: 6/ 10/ 936 
kurtulu~ bayranu saat 19:1 - istikla.l 
mar~l. 2 - Soylev. Kurtulul?umuz ve 
Atati.irk. 3 - <;evre halkmm i~gal ac1-
lan ve Millt hareketler iizerinde ser
best konu~malar. 4 - Halk ~rkllan. 
5 - GOsterit. Salon umuma a~1kt1r. 

Saylavlar1m1z 
lstanbulun kazalar1n1 
gezmeg~ ba~laddar 

Vilayetimiz mebuslar1 istanbul ka· 
zalariru ve mahalll halk partisi teeyek
killlerini gezerek tetkiklerine ba~la
lill~lard1r. Kazalar1 dola~n mebusla
nnnz arasmda profesor Ne~t Omer, 
doktor Hakkl. ~inasi, Ziya, bayan 
Fakihc vardir. 

Saylavlammz her gittikleri yerde 
halkla temaslarda bulunmakta, ma
halli ihti~~Ian ve dilekleri dinlemek
tedirler. Saylavlanrruz tetkiklerinin 
neUcesini bir raporla parti genel sek
reterligine bildireceklerdir. 

Saylavlarm tetkikleri neticesi vilft.
yet kongresinde goril~iilecektir. 

Vat imal ve sat1,m1 kontrol 
S1hhiye veka.leti .i,;ehirlerde yag imal 

ve sat1~m1 sI1u bir kontrole tabi tut· 
mak i~in bir talimatname haz1rlama
ga karar ver~ ve istanbul belediyeoo 
sinden bazi malumat sormu~tu. Beleoo 
diye istenilen malumab toplamI~ ve 
vekalete gondernli~tir. 

Kadm bai'tra ~agrra. vatmana tram· 
vaym altma atbyacakm1~ gibi i~aret· 
ler yaparak ik1 istasyon arasmda 
tramvay1 durdurdu. Yanmdaki dort 
~ocugu hirer hirer i~eri soktuktan 
sonra kendisi de girdi. Kii~ilkler der
hal ondeki bo~ kanapelere yerle~tiler. 
Bilet~i geldi. 

«- Nereye gideceksiniz teyze .. • 
Kadm koynundan didiklene didik

lene ~lkardJ'g. ~antasuu kan~bnrken 
homurdanmaga ba~lad1: 

«- Sana ne? .. Nereye istersem ~i
derim. Gormiiyor musun, ~ocuklan da 
aid.Im. Bir ahbaba gidiyorutn zahir.
Sen bana kes Hamidiye ~~inesi .• 

Bilet(i giildil.: 
«- Teyze Hamidiye ~e~mesl diye bir 

mahalle yoktur. Hangi BamidJye ~~
mesi ... 

«- Hoppalaaa ... Gordiin mii ba,una 
gelenl? ... Oglum hangi Hamidiye ~~ 

mesi olacak? .. L,te bizim Fatmalann ka
p1Smdan biraz berideki ~~menin oniln

de inecegim.. Bu kadar zaman bat
manc1bk yaptm da koca ~~eyi gor
medin mi?.. Yoksa benimle alay ml 

ediyorsun? .. 

Bin mti~killatla kad.Jmn Be~ikta~ 
gidecegi anla~tldl. Bile~i bu defa tek 
kanapede oturan yedi. sekiz ya~Iann· 
daki ~ocugu gostererek: 

<<- ~ocugun bilet parasm1 verme
diniz .. 

Dedi. Kadm asabile~ti. Yeni gorii
yormu~ gibi ~ocugu tepeden a~it 

siizdiikten sonra dondii: 
«- Oglum sen galiba bugun bell 

anyorsun. Be~ ya~daki parmak ka· 
dar ~ocuga bilet al1mr m1 im~? .. 

«- Bayan teyze, hangi ~ ya~
da ?.. Baksan a ~ocuk dokuzundan 
bile fazla ... 

«- M~allah de, ma~llah de. Na· 
zar degmesin yavrucaga. Kuk bir bu
~uk ma~allah o boyle iri yap1hdll' 
da herkes dokumnda samr. Halbu 
ise ki, daha ge~en kiraz aymm on be. 

~inde tam be~ine bash. 
Bilet~i· yava~ yava~ klnyor, ba~int 

sa111yor. 
«- Olmaz teyze. Bu ~ocuga bile& 

alacaksm. Bize ceza verirler .. 
Kadm lnad ediyor: 
«- A a, diinyalarda almam. inan

mazsan beraber gel de yedi mahallede 
tarnyanlara sor. Bak be, ya~da de
miyecekler mi? Zaten kabahat ben
de. A kad.Incag.z, ~ocugun niifus kl· 
gidtn1 yanma abp da bu adamlann 
surahna dayasan a ... Ve likin gelecek 
sefer ~allah niifus kigtdm1 ahp 
senin trambayma binecegim. Kaitd• 
ta goziiniin i~ine sokmak ahdim ol· 
sun .. 

Ben tramvaydan indigim zaman on
lar hili milnaka~ ediyorlardL 

c. B. - _.,_. . ... ---,---··-· --
$ehre gelen Terkos suyu 

miktan ~ogalt1hyor 
Belediye sular idaresi, terkos suyu

nun tazyikini ve mikdanru arttimak 
ic;in bir proje kabul etmi~ ve tatbikine 
ba~lam1!?tir. Havalar tamamile boz. 
madan ve in~t mcvsimi bitmeden 
tesisat tamamlanacaktir. 

Bundan ba~ka sular idaresi Taksim 
suyu mikdarrm da arttirmak i~in u
zun senelerdenberi tam.ir yiizi.i gorme
yen bu su ~ebekesini tamir ettirmJf
tir. 

Yapllacak islahatm ba~mda en evvel 
imalathanelerin ISlalu gelmektedir. 

A~1k muhabere: Bahc;e mi.itehassw 
Liitfi Arifin gazetemiz tahrir miidilr· 
ltigiine telefon etmesi rica olunur . •. ,. sire ... 

- Giilhane hastanesinde acayip bir 
has ta gordfun bay Amca .•• 

••. Senin, benim gibi bir delikanl1t. •• l ... ilk balo.~ta bir ~eyi yokl ••• . . . Fakat bicarede uzama hasta.hiJ. 
v~rmu~t ..• 

B. A. - Adamcagiz istidaya bem&
~ desenel. •• 



SEYAHAT NOTLARI: 

0 d ada gece ayah 
Naf1a lvekilinin 

te ti,leri 
Butdaylar1m1z1n cinsler1 

(Bai;; taraf1 1 incl sahifede) 

isparta, Burdur, Antalya, Mcrsin, 
Tarsus, Adana ve Malatyadan son
ra Diyanbekire geldik. 

Iarile mukaycse ~ ederek - en- iyi cinsi 
ve nevilerini ayiracag1z. 

ingllizler tiyatroyu severler. Comte 
de Leicester'in himayeslle 1576 da ku
rulan cBlackfrlars> ve 1599 da a~lla
rak Shakespeare'in eserlerini oyna
ynn cGlobe:r> ingilterenin muntazam 
ilk sahneleridir. Ingiliz dilinin en eski 
dram1 1563 te Norton ve Thomas Sac
kevill tarafmdan yaztlm1~t1. 0 zaman
danberi tern~ hayatI daima faal ol
mu~tur. Bugiin Londradn, sinemalar 
ve kii~ilk oyun yerlerinden ba~lm, otuz 
bi.iyuk tiyatro vard1r. 

Ta 1663 te a~1lan cDrury Lane>de ve 
nisbeten pek yeni olan Palace da gor
diigilm reviller ingiliz chumour>unu, 
bazen csaf> olan zevkini ve her halde 
ihti~am hevesini milkemmel gosteri
yor. Bu reviilerde Viyana operetlerinin 
hafif musikisi, basit hassasiyeti ve ko
Iay ~iiii bulunm. Ayni zamanda, Ame
rlka revillerindeki zengin dekorlan, bi-
1ibilinden giizel ve mahir dans klzla
nm gorilrsilnilz. cGirl>ler Paristekiler 
gibi ~iplak degildirler; zira ingiliz ah
lfik1 ve cpuritanisme>i buna milsaade 
etmcz. Fakat uzun viicutlannm gorii
nen klsnnlan ve bahusus bacaklar1 fev
kaiade mutenasiptir. Sonra da, tenin 
pembe beyazl1g1, sai;lann altm sans1 
ancak bu ~imal klzlannda bu kadar 
parlak olabilir. 

Digcr bir ak~am cWyndham> tiyaf
rosunda cSweet aloes>, yani cTath 
san sab1r ~~ekleri> nammda bir pi
yes gordilm. cCavalcade> iiliminde be
genilen Diana Wyniards ~ rolii oy
nuyordu. Otuz YW?lannda, gilzel ve 
hassas bir artist. Konu~mas1, tavirlan 
o kadar tabii kl insan salmeyi unutu
yor, biltiln manaslle bir hayat par~as1 
gorilyor ... 

Bu tiyatroda bana arkad~llk eden 
Ti.irk klzi milkemmel ingilizce biliyor
du; Londrada bile smlfmm birincisi 
ldi. Onun ~rin tercUmanhg1 ile ingi
lizcemin eksikliklerini tamamlayarak 
eseri iyi anlad1m. Tekmil k1~ oynanrm~, 
pek ragbet gormil~ bir dramd1. Oyle 
bir dram ki biltiln fecaati vckayide 
degil ruhlarda: ~k, annelik duygula
n, sevda hiyaneti... Bu ezeli mevzu in
ce c;.izgiler ve hafif renklerle tersim e
dilmi~ti. Mubakkak gene; ingiliz mu
hamli, cserini yazarken, elli seneden
beri garp edebiyatmda a~1ktan veya 
gizliden hilki.im silren cSymbolisme>in 
tesilinde bulunuyordu. 

Tiyatrolarda herkes ak~m elbisesi 
ile ldi. Hatta erkeklcr «Smoking> de
gil frak giyiyorlard1. Malumdur ki, In
gilizler cSmoking>e ku~luk ycmegi ce- • 
keti derler ve evlerinde yalmz bile ol
salar ak~am ilstu onu giyerler. 

••• 
Dostum ve refikas1 o ak~m saraya, 

her sene Buckingham'da verilen ka
bul resimlerinin iii;ilncilsiine davetli 
idiler. Bu miisamcrelere kadmlar uzun 
etekli ve bir n evi duvakl1 balo tuvale
tile, erke.kler ise ipekli k1sa pantalon, 
uzun siyah ~orap ve fiyongolu iskar
plnle gitmege mecburdurlar. Dostlar1-
m1 evde bekledim; gece yansma dog
ru avdet ederek klyafetlerinin hususi
yetlerini degi~tirdller vc hep beraber 
cGrosvenor> otelinde veiilen baloya 
gittik. Yolda, Tilrk kadml1gmm Htiha
ra ~ayan bir timsali olan cHammefen
db anlabyordu: 

- Kral ve krali~ Londranm bilyilk 
mevsiminde, yani May1s ile Temmuz 
arasmda i.ic; kabul resmi verirler. Bu 
milsamerelere, diplomatlardan b~ka, 
muntazam ve s1k1 bir protokola gore 
kibar tngiliz aileleri ve o sene ilk defa 
monda c;.1kacak (debutante, milptedi) 
gen~ klzlar davetlidirler. Herkes hil
kilmdara ve krali~eye 1simleri soylene
rek takdim olunur ve derin bir reve
rans edcrek ge~cr. Saraym musamere
lerinde bulunmak ingilizlerin pek 
ehemmiyet verdigi bir ~ercftir ve buna 
chakk1> olanlar, mutlaka gefmek ister
ler. Meseld bu a~m, ihtiyar ve mef-
111~ bir Lady, siislii tuvaletile bir kii
~filc arabaya yerle~tirilmi~ olarak sa
raya getirildi. 

Bu davet ve ananelerin i~timai insi
cam1 kuvvetlendiren manevt tesiri mu
hakkaktir. Fazla olarak ticarl fa1delC 
ri vardir; dii~finfinilz: saraym il~ kabul 
resmine davet1i olan iki binden fazla 
kadm vc gene; klzm elbiselert, b~ tm: ... 
Jeri ve sairesi ic;in kac; terzi, ka~ di.ik
kan kazamr. Gen~ klzlann sarayda gO-

riilerek begenildigi ve hemen koca bul
duklan da ekscriya vakidir. 

cGrosvenor>da supe edenler binden 
f azla idi. O a~am saraya takdim edi
lenler arasmda se~ilmi~ yirmi, yirmi 
be~ gene; klz lffic;ilk bir sahnede canh 
tablolar tertip ettiler ve sonra salon
da dolrujarak gi.lzelliklcrini, zera!etleri
ni alkl~Iattilar. Bir defa daha gordilm 
ki, ~imalin en kuvvetli kavimlerinin 
kari~masilc meydana ~1kan cAnglo
saxon> giizelligi, boy, tenasilp vc renk 
itibarile tekamiiltin en cazip eseridir. 

Miisamere bir hastane menfaatine 
verlliyordu. (Londrada hususi hay1r 
te~ebbiislerile idare edilen yilz lark iki 
hastane varm1~.) Sabahm birine dog
ru komitenin reisesi has1latI ililn etti: 
1900 ingiliz liras1; ve bunun yuvarlak 
bir rakam olarak iki bine c;.ikanlmas1-
m baloda bulunanlarm ~fkatinden is
tedi. B~ dakikada tabli yiiz inglliz li
ras1 toplanm1~t1. 

••• 
Balodan c;1ktiktan sonra bir ingiliz 

arkad~mla bir gece klilbilne gittik. 
Bilirsiniz ki, Londrada sabahm birin
den sonra ne bir lokanta, ne bir bar, 
hi~ bir yer a~k degildir. Zatcn gccc 
yar1s1 gec;ince i~ki vermek memnu
dur. 

Ancak ~hri iyi bllenler ve paras1 o
lanlar i<;in gece klilpleri vardir. Bun
lar aleiade dans ve i~ki yerleridir, am
ma girerkcn bir deftere kaydedilmeli 
ve bir klilbe kabul edilir gibi bir zat ta
rafmdan takdim olunmall; (bu zat 
bazcn klilbiln miidilril de olabilir.) As1l 
mesele, gece kliiplerinin duhuliyesi 
milhim ve yemek i<;mek paras1 epey 
yilksek oldugundan oralara mahdud 
bir zi.imre gelebilir ve bu suretle mU
debbir, ciddi ingiliz hayati, sabahlara 
kadar a~1ktan ac;1ga siiren pat1rblI ve 
ekseriya mfinasebetsiz zevk ve sefa 
dlemlerinden azade kahr ... 

izzet ll1ELiH 

Avrupa ufkunu 
kapllyan bulutlar 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

cBuradan tamamile nikbin olarak 
donilyorum. ingiltcrenin, Sovyetler 
ittihadmm, kil~Uk antantm, Tilrkiye
nin Polonyanm, Bcl~kanm ve isve~in 
milmessillerile gorii~tilm. Fransanm 
dostluklannm tamamile saglam ve her 
tilrlii endJ~den uzak oldugu kanaa
tini haSil ettim. Lokarno konferans1-
nm muvaffak olmasma biltiin gayre
timizle ~ah~cagiz.> 

Silii.hlan b1rnkma konfcrans1 hak
kmda da M. Blum demi~tir ki: 

«Avrupanm bir ucdan obiir uca si
lihlanmakta ve siJahlaruu arthrmak
da bulun dugu bi.iylc bir nnda silahs1z
lamnak <lnvasm1 yenilemek biraz aca
ip gibi goriinilrse de bcn bilftkis bunun 
pek makul, pek tabii bir te~bbiis 

olacag1 itikadmday1m. Tchlikc tavnz
zuh ettik~e ve . ilahlanmn masraflan 
af1rla~d1k~, bu tehlikcyi tahdid cdc
cek beynelmilel bir anla~ma akdinin 
llizumu da o nisbette artar.» 

Frnngm kiymctte{l dil~iiriilmcsi key
fiyetine temasla da, M. Blum ~u soz
lcri soylemi~tir: 
cU~ taraf11 para an1a~mas1 ~ok mil

himdir. Bu ekonomik milnasebetlcr 
biitiln diinya devletleri i<;in yeni bir 
~ ba~angii; noktas1d1r. Bu sabah 
Fransa hukOmcti hnli hazirdaki gilm-
rilk slstemimizi alakadar eden bir ta
lrnn hafifletici tedbirlcre on ayak ol
mu~tur. Biltiln devlctlerin de bu yol
da yiirilmeleri Iaz1md1r. Paralan bir 
hizaya getirmekten almacak neticeyi 
en evvel biz gostcrmi~ olduk.~ 

(Ba$ tarafz 1 inci sahifede) 

<;anakkaleden sonra nafiaca Bah
kesire kadar son sistemde yaptm.lan 
yol i.izerinden Balyeye ve oradan da 
Edremid, Btirhaniyc, Ayvahk, Altm
ova ve Dikili yollanm takib ederek 
izmire geldim. 

Gordiiklerimden umumiyet itibarilc 
memnunum. Bilhassa f;anakkalc vi
Jayetinin yol i~lerini daha ziyade be
nimsemi!? oldugunu \'C iyi ~ah~bguu 
gordiim. Naf1a miihendisi ve fen me
murlarmm faaliyetlerinden son dere
ce memnun kald1m. Memleketin naf1a 
ve imar i~lcrini tamamcn benimsemi~
lcrdir. Diiriisti vc biiyiik bir alaka ilc 
~alL~yorla1·. 

llAVA YOLLARI 

Ankara ve istanbul arasmda devam 
eden hava yollar1 seferlerinin izmire 
ba~lamas1 hususunda acele etmek is
temiyorum. 9iinkU izmirdc yeni tay
yare meydam henuz haz1rlanm1~ dc
gildir. Hava postnlarmm memleketin 
muhtclfi istikrunctlerindc i~Iemesi 

mukarrerdir. 12 ~er ki~ilik dorder mo
torlti aym tiptcn iki tayyarenin daha 
ehnmasma te~bbiis edilmi~tir. Onti
milzdeki sene de bir kac; tayyare daha 
alrnacakt1r. 

DEMiRYOLU iN~AATI 

Bugday meselesinde en ziyade ala
kadar oldugumuz ~ noktalardlr: 
Anadolu ge~mi~ devirlerin bugday 
amban mesabesinde idi. Eski devir
lerden bugilne kadar bir ~ok safahat 
gec;irmi~ olan bugdaym mern_;ei bu
ralan oldugundan bugday Tiirkiye
nin iktisadi vaz!yctindc en milhim 
rol oyn1yacak bir mahsuldur. Bugiln 
Tilrkiye bugdaylari en iyi bir ihrac; 
maddesi olabilir. 

Her ne kadar bugday istihsalah 
~ok degilse de evsaf itibarile yapt1-
gim1z tedkikler neticesinde baZJ ne
vilerlnin biitun dilnya bugdayJanna 
tefevvuk edecek mahiyette oldugu 
anl~tliru~tir. 

Gezdigimiz bir ~ok ~ehir ve mm
takalarda bulunan degirmen, bugday 
pazarlan ve buna mfunasil yerler
den mahallinde ald1g1m1z ve alacag1-
m1z ayn ayn nevllerdeki bugday nil
munelcrini Ankaraya goriitilp smat 
hassalanm ve pi~me kabiliyetini ted
kik, tcsbit ve en iyi ecnebi bugday-

Malatyadan itibaren Flrat ve Dicle 
gibi ild mtihim nehrin gec;tigi yer
leri takiben Diyanbekire gelerek bu
rada da tedkikat yapbm, hatta. Ulu
cami minaresine ~1klp Dicle vadisi
nc ve muhite dogru bakt1g1m za
man gormil~ oldugurn zilmriit gibi 
ye~il manzara, hasad cdilmi~ tarla
lar bana istikbalde burasmm bir za
hire merkczi olacagma dair iyi iimit
ler vermi~tir. 

Buradan Mardin, Urfa, Gaziantep 
ve Konyaya gideccgiz. Buralarda da 
bugdaylar iizerinde tedkikatta bu
Iunduktan sonra Ankaraya doncce
giz.> 

Profcsorle asistan1 Mardinc harcket 
etmi~Ierdir. 

Refik Halit bir otomobil 
kazas1 ge~irdi 

Toprakkale 4 (Ak~am) - Buraya 
gelen bir habere gore Refik Halit, 
ailesile birlikte Antakyadan Halebe 
~onerken yolda otomobil dev1ilm~tir. 
I~indekilcr yaralanrm~Iar vc hasta
neye kaldmlm1~lardlr. 

ButOn lstanbulu ko§turacak film .... ----... 
En bOyOk a§k filmi ... . lhtiras manzum ?si ..... 

OLOM PERiSi 
Muhtelif istikametlerde demiryolu FREDERiC MARCH - MARLE OBERON 

in~ti devrun ediyor. Memleketimiz- ...._ 
• .,.._ ___ tarafmdan yarablan Frans1zca sozlU bir caheser. •----

de biiyuk ~oseler in~aati da program1- - y 

mu~ vmdI~Bu~m~in ~~k~ ------------------------------~ 
yaptmyorum. Bilhassa turistik yol
lara mcmlekctin ihtiyac1 oldugunu 
biliyorum. 

Vekil memlekctte bilyilk elektrik 
merkczlcri kurulmak suretile koylere 
varmcaya kadar elektrik ccrcyam 
vermek hususunda tetkiklerin ~ok 

milhim oldugunu soylediktcn sonra 
dmei~tir ki: 

- Burdura kadar olan hattm ya
ptldigz ve birinci te~rinden itibaren 
i~letmeye aqildigz malUmdur. Cum
huriyet bayrammdan sonra meclisin 
tatilinden istif ade ederek ba~baka
nzn bu hattzn a~zlma torenini bizzat 
yapmasz mukarrerdir. Tabii ben de 
beraber bulunacagzm. Ba~vekilin bu
giinlerde gelecegi hakkrndaki hava
disin dogru olmadigzni samyorum. 

ANKARA RADYO iSTASYOSU 

10 senedenberi yap1lan KOMEDI FlLMLERININ ~AHi 

LOREL HARDi 
HiNDiST ANDA 

Bu dereccdc giiliinclii ve e~lenceli bir ~AHESER heniiz goriilmemi~tir. 
FiL1\1 BA~TAN NiHAYETE KADAR TURK~EDiR. 

9 Birinci Te~rin Ctr.\1A AK~AMI n u=» IE K D <di ~ 
DiKKAT: Cuma, Cumartesi - Pazar geceleri igin numarah biletler ve 

localar bugi.inden itibr t en satihyor . 
Telcfon: 44289 

Ankara alb yedi yiiz bin lira sarfiJe bir ~--••••••••••• .. 

J 
radyo istasyonu tes.isi i~in pl:inlar ya
p1ld1 ve vekiller heyetinin karan alm
cb. Hazirhk tamam olmustur . 

°lo 100 memnuniyet temin eden 

~ARK sinemas1 
dir. ( ESKI EKLER ) 

bugiinden itibaren 

NES' Eli OENCLER 

OiiZEL OiiNLER 
SIMONE SIMON ve JEAN 
PIERRE AUMONT tarafmdan 

bir sinema harikas1 

izmirde Aydm, Afyon v~ Bandmna 
demiryollanm bir hatta baghyacak 
olan merkez gan in~SI ic;in tetkikata 
devam ediliyor. Demiryollan nakliyat 
ve tarifeleri normal bir halde devam 
etmektedir. izmirdc mevcud i~lerl 
gozdcn ge~irdikten sonra Kilc;ilk Men
dires suyunun isluh1 ve Cellad gOli.i
niin kurutulmas1 amcliyatm1 Aydm 
hatll iizerindeki Aziziye tilnelinin gc
n~letilmesi in~3tm1 gorecegim ve 
Ankaraya donecegim. 

YILMAZ 
TAYYARECi 

iZi\liR RllITIMI TRAMVAYI 

izmir rzlitimmda elektrikli tram
Rl<;HARD TALMADGE 

taraf mdan pek rniiessir bir 
sergiize§t vay in$asma kati bir istikamet ver

mek mecburiyetindeyiz. Bunun iqin a, 
vildyetin ve belediyenin noktai na- ,...,.••••••••••••••'' 
zarlan almmi$tir. $ayet izmir elek· 
trik i·e tramvay #rketile bu hususta 
bir itilcifa varilmazsa Devlet demir
yollan idaresinin bu ifi yapmasi 
mii.mkilndilr. Ankarada icabma te
~ebbiis edUecektir. 

Yeni blr mildiriyet idaresinde 

Moskova tiyatrosu artistleri tara· 
fmdan ~evrilmi~ biiyiik bir film 

Pek yakmda 
TORK Sinemas1nda 

Bu ismi hat 1r1mzda tutunuz: 

Biitiin 6iizelleri 
Severim 

Bir filim mi ? Hayir I 
Bir ihti~am m1? Evetl 

izmir otornatik telefon ~lrketile olan (Eski Elhamra) 
I 

w Kac1koy 
pazar lgIIruz bir ~ekil aliru~br. Vekiller Sinemasmm fevkalade programla 
heyetine de arzcdilmek ilzeredir. Tele- kii~adi: ~ ~ Siireyyada 
fon i~nin izmir hnrici vilAyetler arasi iSTANBULDA iKiNCi BiR Bu ak~am 21,45 de 
posta ve telgra! ve telefon idaresinde FESTIVAL Z ~ TELEfONCU KIZ 

m elden idare olunmas1 emri zaruri- Mevsimin en giizel ve en biiyiik Taksim bah~e.si 
olduguna gore izmir dahilinin de ay- olacaktir. ,~, Yann ak§am 

1 
dir. 6nilmilzdcki aylar i~inde bu l~in filmleri gasterllecek kapah losmmda 

\ta"•u1 8rlll1411I OPERET KISMI katt netice almas1 beklenebilir. 
$thirTUjafl'OSa Frans1z Tiyatrosunda ,--------------·Fiiiiy•a•tl•ar- p•ek- m•u•ted-il•ola-ca•kt• rr• . .ii•-..;miiii:iil~-~T~e;;l;e~fo~n~c~u~K~1z~ 

111111111111111 

5/10/936 pazartesi 
ak§am1 saat 20,30da 

Ill.Ill 
DUDAKLARIN 

111111111 

DIRAM KISMI 
Tepeba~1 tiyatrosunda 

oyun yok 

D,unyan1n en tath sesi ve 
'' UNUTMA BENi ,, filminin kahraman1 AVE MARiA 
BENJAMiNO GiGLi 

Yakmda M E L E K sinernasmdJ 

~----------------------------------~-,, 



c:: 5 T~riniewel 1936 

Bir mimar misafir 
SAAT KACTA 

Bu bir okuyucu mcktubu degildir. 
Bu bir okuyucuyla yiizbe yi.iz kon~ 
lllacb.r. Nastl her okuyucu mektu· 
bunu ne~redeiken cadresi mahfuz. 
dur> dersem, buna cla aynl ~eyl 
SOylilyorum. Bu kon~ayt yaptigun 
okuyucumun da cadresi mahfUz> dur. 

Gelelim meselcye. 
Okuyucum bana dcdi ki: 
- Ben fakir bir kadllllm. Doktora 

Verecek param yok. ~i~de bir evde 
hizme~ik ederim. 

akirlenn de hastalanmaga hak· 
la11 vardlr. D gil mi? Gumin birin· 
de ben de kendimi hasta hissettim. 
Ve bir sabah Etfnl hastanesine b~ 

Ertesi sabah gittim. Saat dokuzdu. 
Bana dediler kl: 
- G~ kaldm. Artlk .muayene ede4 

mezler sen yarm sabah daha crken 
gell 

Ertesi sabah saat yedide gittim. 
Bana dediler kl: 

- Gilnde anca 12 ki~ muayene 
edilir. Senden evvel gelenler oldu. 
Yann sabah daha erken gel!. 

Ertesi snbah saat be~ bu~ukta git· 
tim. Fakat yine smi.ya giremedim. 
Muayene olamadlm. 
~imdi sbyleyin barm saat kacts 

gideyim? 

vurdum. Bana dediler ki: Bu sualin cevabm1 ben verecek d~ 
- Bugi.in muayene gUnu degil ha· gilim! Veimesi lazim gelenler versin· 

n1m, yann sabah gel! lerl Orhan Selim 
9!1111111111m 11nmumrrummumuu11111111111mnn1111m11mirw111111111111:11111111111111t1111n11111111111m111111111111111111111n111111111111111111111111111111111• 

insamn bo~ vaktinde aklma bir· 
~ok ~eyler gellr de, bazan tembelligin· 
den, bazan bru;ka me~guliyetlerinden 
bu fikirleri bir turhi mevkii tatbike kc. 
yamaz ... Yahud da akllna gel en l?eyi 
kendisi de gilltinc bulur, iistiinde dur· 
maz, durmak cesaretini kendinde bu· 
lamaz. Gelgelelim, bin ki~de bir ~ 
~1kar ve akhna gclen bir fikri enerjisi 
ve cesareti sayesinde kuvveden fiile ~· 
kanr zengin olm! ... 

Bahsedecegimiz adamlarm, yekna
zarda ehemmiyetsiz, hatta gilliln~ go.. 
riinen bir fikri mevkii tatbike koyarak 
nasll zengin olduklanna hayt·et etme. 
yin; l?nyet sizin de boyle bir dili;iindii· 
gilntiz varsa cesaret bulun ve derhal 
faaliyete ge~lnl ... 

1884 de ingllterede Josef Hudson is· 
minde biri polislere mahsus bir diidiik 
kef?fetmii;;tl. Hiikfunet derhal 2,000 dii· 
dilk ISmarladl. Bu saycde Hudson bir 
fablika kurdu, ve milyoner oldu. Fab· 
;rikns1 600 ~~t dtidiik imal etti. 

g1llz John Blakey ayakkab1 pen· 
~esinin eskimesine mani olan ~ivileri 
ke~fetti. Bu sayede 297,000 lngiliz li
ras1 kazand1. Lipman isminde biri ka· 

UZAKTAN 

Pariste Emil Zolarun ~ocuklan ~er~ 
fine bir Wren yap1lch. 

Bu torendc ~ocuklann a.nlatt1klar1 
bir s y var ki h.ayli :tazin. 

Bu gocuklann apnesi, Emil Zola· 
ile nikahl1 deildi. Zola, yaz giinle· 
Tl, Sen uehrinin k!\l.'~ klytsma ~agir. 
'tlr ve bisiklete binip gider konu~r· 
du. 

Fakat gidemedlJi giinler de olur
du. O zaman eline blr dilrbiln allr, 
goculdarnu uzaktan seyrederdi ..• 
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lemin bir ucuna lastik yap1~tirmayi 
buldu, bu suretle zengin oldu. Dikenli 
teller! ke~feden Josef Giden 1,600,000 
lira kazandl. 

Insan aklmn her gelen fikri incele· 
mekle beraber firsattan istifade etme· 
sini bilmclidir. 

Edvard Benedictus isminde birinin 
iaboratuannda raftan dii~en ve klrtl· 
mayan bir ~i~e, Edvarda kmlmayan ¢· 
~c imalini ogretti. Edvard birkag sene 
evvel bu ¢~enin kan~k bir klmyevi 
mahlutu ihtiva ettigini hatn'ladl. Bu 
mahlut erimi~, ¢l?enin iizer.inde baki· 
yesi krlstnlize olm~tu. ~~enin kml· 
masma mnni olan bu maddeydi. Kl· 
nlmayan ~e bu suretle k~cdildi. 

Bir giin bir laboratuann kedisl blr 

forma.ldehid ~i~sini devirmi~ ve for· 
maldehidin peynir iizerine dokillmesi· 
ne sebcbiyct vermi~ti. Ertesi giin labo· 
ratuara gelen kimyager beyaz kat1 bir 
madde buldu. Bugiln bardak, telefon 
ahizesi, hoparlOr gibi birQok i;;eylerin 
imaline yarayan kazeln bu suretle ke9· 
fedildi. 

Akllma geld! dcylp gei;meyin, blr fi. 
kir sizi zengin ve me~hur cdebilir. 

l\IiLLETLER l\1ECLiSi NEZLELi 

Milletler Cemiyetinin yeni saray1 
llenilz tamamlanamad1, daha bir ~k 
konfor eksik; pencereler ve kap1lann 
da blr k1sm1 yap1lmad1gmdan saray
da ve bnzi salonlarda hayli kuran
der var. Delcgelerin bir gogu fena 
nezle oldu, ellerinden mendil, gozle· 
rinden y~ eksik olmuyor. 

Cenubi Amerika delegelei·inden bi· 
ri demi~ ki: 

-Bu hi~ te fena olmad1, herkes 
blzl aglanacak halimize gilliiyor sam. 
yordu, bugi.inse aghyoruz samyorlar 
da memnun oluyorlarl .. . 

D iyanbekirin odun ve komUr ihtiyac1 

Diclcden .kelclderle Diyanbekire <0dun nakledilirken 

Diyanbekir (Ak~am) - ~ehriinizde Komiire gelince bu sene pahalldlr. 
henuz t~ komilrim ya1almas1 taam- .Buna da sebcb komi.iriln orman rtisu· 
J:nfun ctmedigi iQin hallmmz umurni- munu yatirmak hususundaki uzun 
Yet itibarile odun ve komilr yakmak- f ormalitelerdir. 
tad1r. Odun Plzen daglanndan kesile. 
lek D1cle veSitasile kelekle getiril~ 
.l'ek p1yas da sat1llnaktad1r. Koylii
~uz h imnnlarm1 kaldird1h'tan sonra. 
b~r ktsm1 D cleden keleklerle diger 

ir kism1 da yilklerle piyasaya odun 
~;tu~ekte ve bir yiik odunu clli ve 
. 

8 
k!lo odunu da yiiz elli kuru~ iize· 

tinden sutmnktad1r. 

Piyasaya pek az mikdarda komilr 
gelmekte ve kilosu evvelcc blr kw'tl~ 
iken ~imdi yiiz paraya satllmaktad1r. 
KovH1 orman resminin cibayet usu· 
lii~den ~ikayet~ldir. Kaylil diyor ki: 
«Orman dairesi de belediye gibi komilr 
pazarda sat1ld1k!ta rcsminl tahsil et
sin ve bizi uzun boylu yormasmlar.> 

gittigi evde 
oldiiriildii 

,, 

Kan koca ve oglunun bu 
i§te alakas1 goriildii 

Bann 4 ._ Burada ~mdiye kadar 
misli goriilmemi~ bir cinayet i~en· 
lhi9tir. 

Burada ~kan Bartin gazetesi bu 
cinayet hakkmda ~u yaziyor: 

Son zamanlarda ziraat i~erile ug
r~ Mustafa Nejad gegen cuma 
giinil, arazisinin bulundugu Gen· 
cali kOyiinc gitmi~ ve Mehmedin evi· 
ne misafir olrrfu~tur. 

Mimann misafir oldugu aile 50 
y~larmda ciizamdan viicudu dO. 
killmii9 bir a9ani olan Mehmedle ka
ns1 45 y~armda Saime vc oglu 
23 ya~larmda Ahm~dden miirekkeptir. 
Bu aile ile Mustafa Nejad arasmda, 
bir tnrla i¢nden dolayi, on be~ yil
dir. milna-zaa vanm~. Son zamanlar
da bu kari~k dava sulhen bitirilmi~ 
ve iki taraf bnn¥m~ardir. 

Mustafa Nejad koylilniin evine mi· 
safir oldugunun ertesi sabah1 balta 
ile par~a par~a edilmi~ bir halde bu· 
lunmu~tur. 

Ciizamluun kans1: 
- Bu i.¢ hasta kocam yaptl. Ben 

iceriden balta seslerini i~ttim. Hat
ta beni de bal ta ile kovalad1.. de· 
mektcdir. 

Fakat ahkikat derinl~tirilince 

kadlrun oglu ile kocasm1 bu i~e te~ 
vik cttigi, hatta cinayette onlara yar
dunda bulundugu anl~lhm~tir. 
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SlYASI IC.MAL 

M. Blumun Cenevredeki 
temaslar1 

Fransa ba$vekili M. Blum Fransiz 
parasi 4ini kzsa ve lakin ~etin btr 
mucadele neticesinde yoluna koyduk· 
tan sonra Cenevreye ko~tu. <;ilnkii 
Fransada i§ ba~nda bulunan partile· 
Tin haricl. politikaya ait programla· 
nm ve son segimde yaptiklan vaad· 
lerini daha 2iyade ge~ktirm,ege im· 
'kan yoktu. 

Fransanm en ziyade aUikadar bu· 
lundugu meseleler mevzii emniyet 
misa1dan ve silahlan birakmak i~· 
dir. Mevzii emniyet sisteminin lcu· 
1illmasma en zfyade mani olan engel 
Fransa ile Sovyetler arasindaki kar· 
~tkli yardim ittifaktdir. Sovyetlerin 
dogntdan dogruya alcikadar buluna· 
cagi mevzii misaklara i$iirak etme· 
ge Almanya a<;iktan a<;iifa muhaltf
tir. Ahiren ttalya ve bzmun Orta 
Avrupadaki bloktL da bu muhalefete 
iltihak ettl. 

JngUtere ~mdiye kadar whirde 
miisaadekti.r gOriinmekle beraber ha
kikatte muhalif bulunuyordu. M. Blum 
Cenevreye geldikten sonra ilk 4f in· 
gUiz dt$ bakam M. Eden ile bu me· 
sele uzerinde giirii$mek olmu~tur. M. 
Eden de Fransa - Sovyet ittifaktnin 
Garbi At'f:Upa emniyet misakz i$i'lte 
kan$tinlmasma kar~i muhalef etini 
izhar etmi$tir. 

ingilterenin Fransa • Sovyet itti· 
fakzna kar~ hakiki tavzr ve hareketi· 
ni a~ga vurmasi M. Blumun 
Cenevrede bulunan Sovyet d~ komi
seri M. Litvinof ile saatlerce garii~
mesmi icap ettinni$tir. ~ilphesiz 

Fransa ba~vekili Sovyetleri lngiltere
nin noktai nazanna uygun bir hatti 
hareket takip etmege iknaa ~alz$Zyor. 

H OLANTSE BA ffi: • UNl N. V. 
'Mczkftr Bankarun senelik hissedar

lar umumt heyetinin 17 Te~rinievvel 
1936 tarihinde Amsterdamda inikad 
cclecegini haber ald1k. 

30 Haziran 1936 da sona cren ge!fen 
seneki muamel:lti gayet elveri~li netl· 
celcr ve1mi~tir. i~bu miiessesenin muh· 
telif ~ubelerinin hepsi i~lerlni biiyiik 
mikyasta genl~letmeye muvaffak ol
mu~lardlr ki bunun in'ikftsl F. 
11.000.000.- artan biianco ndetler.in· 
den goriilmcktcdir. 

Mezkur mebl.Rgm F. a.000.000.- i 
mevduat ilc alacakll hesaplann art
mas1ru t~il etmcktedir . 

Safi kar dahi milhim bh' ~ogalma 
vukun geldigini ispat etmektedir ve bu 
surctlc Bankanm Umumi Mtidilrlilgii 
ge!ten swe tevzi edilen % 3 temcttile 
mukabil bu scnc % 4 temettti dag1ttl
masuu hissedarlara tcklif edcccktir. 

Saldlel 

<;Op istasyonlar1 §ebrin 
s1hhatini tehdid ediyor 
Buradaki ~oplelin yak1lmas1n1 veya 
f enni surette imhas1n1 temin etmelidir 

Hilrriyeti ebediye tepcsi ch·nrmdnki ktrlarn s;oplcr dokiiliirken 

Son zamanlarda !stanbulun bir 
~ok semtleri bir sinek isitlasma ug· 
ram1i;;t1r. Bllhassa Mecidiyekoyil, ~ii;;· 
ll, Magka, Taksim, Fatih ve Edir· 
nekap1 taraflannda sivrisinekten ge. 
~ilmiyor. 

Bunun iki sebebi vard1r: Birincisi 
~op1erl toplama usulilniin degi~tiril· 
mesidir. Evvelce sabahlan crkenden 
her eve ugrarlar ve !;Opleri alrrlardL 
Ye.."li usul mucibince ~op!filler an· 
cak ogleye dogru cvlere gelmege b~· 
ladllar. Kap1 onlerinde, yahut bah
gelerde bekllycn gap tcnekeleri sinek
lerin ~ogalmasma pek ziyade ya1clun 
ediyor. 

Fakat astl sebep ~op istasyonland1r. 
istanbulda yakm zamana kadar ~op· 
Ier denize doki.iliiyordu. Bunun blr ~ok 
mahzuru vard1 Dokillen ~opler bll .. 
hassa lodos havalarda sulann tesirile 
Ah1rkap1, Kumkap1, Saraybumu, Ka· 
d1koy, hattA Tophane sahillerine ge
liyor, buralanm kirletiyordu. 

t;opler .fena bir koku nel?rettigi gi· 
bl yazm denize-girenler i¢n de buyuk 
bir tehllke ~kil ediyordu. 

Belediye bu g.irkin hall kaldlrmak, 
limam, sahilleri temiz tutmak i~in ~op
leri denize dolanemege, f}ehrin dlf?m-

daki ~op istasyonlarmda tophyarak yak
maga, yahud fenni smette imha et
mege karar verdi. Bu iyi karann tat
bikine de bru;landl. Fakat umid edi
len netlce elde edilemedi. ~iinkii M~ 
cidiyekoyil, Eidimekap1 gibi ~ehrin 

yam }J~mdaki yerlerde toplanan ~op
ler fcna bir koku n~rettigi gibl bir 
sinck menbru da o1du. Burada pek ~· 
buk ~ogalan sinekler her taraf1 istilA 
ediyorlar. 

Belediye bunu nazar1 dikkate alarak 
Mecidiye koyii civarmdnki istasyonu 
kaldlrdl. Fakat Hiiriyeti ebediye tep~ 
si civanndaki geni~ bir sahaya ~op 
do1~illmesine devam ediliyor. Burasi 
Darillaceze ile Bulgar hastanesinin 
yam b~da oldugu gibi ~i~liyede pek 
yak111d1r. Buraya geli~l gilzel ~op dok
mek dogru degildir. 

Belediye gap istasyonlan tesisine t;e. 

~ebbiis ettigi zaman gopleri yakmagi 
veya fcnni bir surette imha ctmegi ka· 
rarla~t11m19tI. Bu karar bir an evvel 
tatbik edilmelidir. Zira bu istasyon
lar yalmz pislik mcnba1 olmakla kal· 
m1yacnk ~ehrin Sihhatini de tehdid 
edecektir. Sivri sineklerin kbkiinu ku
rutmak icin ugr~hrken yeni menba
lar ihdas etmek dogru degildir. 

Ankaran1n yeni ipodromu 
~ok miikemmel oldu 

Tribiinlere 
edildi, 

yeni bir k1s1m ilive 
gi~eler artt1r1ld1 

Ankara 3 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Sonbahar at yar1~lanna yenl 
ipodromda b~land1. On ii~ pazar d~ 
vam edecek olnn bu yan~lar Ankara· 
hlar icin nezih bir eglence, hey~ 
canll bir spor mevzuudur ve biiyiik 
bir alflka uyand1racakt1r. 

Ycni Ankara ipodromunda ilkba· 
har yan~lanndan biri yeniden bazi 
tadilD.t yapilnu~, birinci mevki trl· 
bilnlere yiiz ki~ bir kisun ilave 
edilmi~, altma bu tribiinler boyunca 
bir salon yap1lm19t1r. 

Biitiin salonlann gazinonun, lo. 
kantarun gnyet cazip ve ince bir zevk 
mahsulii olan mobilyeleri yerlerine 
konmu~ur. 

ilkbahar yaTI~lannda gorillen f az
la izdiham ve intizamsizhklara mcy· 
dan verilmemek i~in gi~elerin adedi 
arttir1~, ikinci mevki tribilnlere 
12, blrlnci mevki trtbilnlere lG gi~c 
a~1l~tir. 

Bundan ba~ka istasyondan ipod
roma giden ~osenin asfnlte !;evrilme· 
si de tamamen ilanal edilmi~ bulu· 
nuyor. 

Hallan ya~an ucuz bir iiatle ta· 
kip edebilmeleri de temin edilmi~tir. 
ikinci mevki tribiinler 10, birinci 
mev.kiler memurlara 25, diger kim· 
selere 50 ku~tur. 

ipodroma gidecek otobi.islerde de 
aynca tenzil~t vnrdlr. 

Yann ya~lara: tam 14,30 da b~· 

lanacak ve b~ k~ yapllacaktir. 
Birinci ko~: U~ y~mda ve kof1I 

kazanmarm~ yerli, yanm kan tngt
llz taylarma mahsuStur. Mesafell 
1,200 metreclir. ifUrAk edecek hay
vnnlar: Tayyar, Tacimahal, Unlil. 
CeyUln XX, Siileyk. 

ikincl ko~u: u~ ve daha yukan 
y~ta halls kan ingillz at ve klsrak
lanna mahsustur. Mesafe 1,400 met
re. i~tirAk edecek hayvanlar: Siililn, 
f?orompo, Salvator, Su and air, Fleur 
d'Amour. 

U'~iincii ko~u: 4 ve daba ruJam 
y~ta 936 senesi zarfmda bi~ lmfll 
kazanm~ yerli yanm tan arap • 
saf kan arap at ve mraklanna 
mahsustur. Mesafe 2.000, ~tirA.k ed&
cek hayvanlar: Tayyar, Hll&l, Nerlr 
man, Col?kun, CeyJln. 

DOrdiincii ko~u: 3 ve daha yukan 
ya~ta ve 936 senesi zarfmda kaza& 
d1gi ikramiyeler yekiinu 1,400 llraJI 
tecaviiz etmemi~ olan saf kan ingfHs 
at ve kISraklara mahsustur. Mesafe 
2,000 metre, i¢r8.k edecek hayvanlar: 
Kopen, Grandeza, Bare, SU and air, 
Oniisar. 

Be~inci ko~ handikap: DOrt ve 
daha yukan ~taki yerli yanm .kaD 
ingiliz at ve k1sraklara mahsustur. 
Mesafc 1,800, i~tirak edecek hayvan• 
lar: Seltcn, Bozkurt, Barad.Ir. 

Sonbahar at yan~lanmn llk1'ahal'
da oldugu gibi bilyilk bir allka 1.\J&D• 
diracagi tahmin edlliyor. 

... 
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PAZABTESt KONU~MALARI I • r 

Ahmed Vefik pa,adan bir kaG4 f1kra 
~bdillhak Hamidi, Suadiyedeki yaz

hk evinde ziyarete gitmi~tim. Giindilz
den, cebimde, Kanaat ki.iti.iphanesi
nin pek dikkatli bir ~ekilde bastmhg1 
:Ahmed Vefik pa.ia- Moliere serisinden 
L'Ecole des Maris ~ Kocalar Meksebi 
piyesi kalm1~t1. Ustadm eski hatirala
nm canlandirmak ve Vefik pa~amn 
Tilrk~iililgil hakkmda goril~mek iizere 
bu piyesten birkac; par<;a okudum. 

Bu okumadan sonra Abdillhak Ha
mid, Vefik pa~ya aid hatiralanm an
latmaya ba~ladi. Hamidin biiyiik an
nesile Vefik pa~arun babasi Ruhilddin 
efendi karde1?tirler. Her iki karde~in 
babalan divam hiirnayun terciimaru 
Tarhan zade Yahya Naci efendidir 
ki Abdillhak Hamid, soy adm1 bu za
delikten a1m11?tlr. 

Hamidin babas1 Hayrullah efendi 
Tal1randa sefir iken vefat edince Ha
mid istanbula gelmi~. 0 zaman 15-16 
ya~lannda bulunan bu gcng yetime 
biltiin ailesi ac1yan bir duygu ile mu
amele eder ve kendisini biiylik bir ~f
kat ve miisamaha ile avutmak ister
lermi1l. Hamid, aile biiyugil olan Vefik 
pa~nm Rumelihisanndaki evindedir. 
Tahran donii~ilnde onun de elini op
pek iizere yaruna gider. Vefik pa~anm 
Uk sozi.i, kendi gocuklarile beraber 
Hamidin de hususi olarak arapca ve 
lari~ce okutan ogretmenden ders 
almas1 tenbih olmu~tur. 

Vefik pal?a ~ok merd yaradJ.h~lI, 
dostluguna ve diil?manhgma kuvvetli, 
a~1k sozlii ve ozlii, nevi ~ahsma mi.inha
sir bir adamdi. Kimseye benzemedi
gini anlatrnak iizere: 

- Benim gibi adam gormedim! .. 
Dermi~. Vefik pa~anm babas1, bi.i.

yiik Re~id pal?a ile beraber Parise gi
derken oglunu da yamna ahm~ti. Ve
f ik pal?anm Re~id pa~aya bag1Ihg1 ve 
minneti bu tarihten ve ~ok kil~iiklii
gilnden ba1?lar. Bu bag1, oliinceye ka
dar muhafaza etmistir. Evinde resmi 

l 

as1ll bir tek adam verrm~: Re~id pal?a. 
Onun zam::mmda kullamlan mavi ptis
kiili.i bi.itiln hayatmca fesindcn g1kar
mam19tir. 

Sevgisi kadar kininde de kuvvetli 
olan Vefik pa~a. kendisi gibi Re~id 
pa~arun yeti~tirdigi Ali p~ayi, \iclinl
metine sadakatsizliginden dolayi af-
-ifetmemi~, onunla daima dargm kal
IDil?br. Abdii.lhak Hamid, Vefik pa~a 
j~in cAnasmdan ba~ka herkese lazar 
ve danirrdu diyor. 

Ali pa~ yeni sadrazam oldugu st
ralarda bir giin yalonlarmdan blr zatl 
Vefik pa~ya gondenn.4;. Bu adamla, 
kendisini affettim1ek ii;;in Vefik pal?a· 
nm ne emretigini istifsar etmi~. 

- Ne yapmahyim ki p~ hazret
leri beni affetsinler? 

~eklindeki bu soruya Vefik pa~, 
derhal ~ cevab1 ver~: 

- blsiin! ... 
- Sevmedigi adarnlara asla taham-

miil etmeyen Vefik pa~,konagm alt 

OLONCEYE 

katmda oturur ve kap1ya gelen giden
Ieri otu1·dugu yerden kontrol edermi~. 
Ba9mdaki klsa ve kahpsiz fesi, mazul 
zamanlarmda daima s1rtmda bulu
nan entarisile bir giin ko~esinde otu
rurken kap1 gahnm1~. Ba~lnl pence
reden uzatm1~, bakrnll? hazetmedigi 
bir zat. Mevkiine, rutbesine ehemmi
yet bile vermeden: 

- Pa~a evde yok! 
Demi~, ziyaret~i niyaz eder bir sesle 

kendisini gormek istedigini soyleyin
ce: 

- Sen onu gormek istiyorsun am
ma o seni gormek istemiyor! 

Diye cevap vermi~. 
Bir giin odasmda imi{l. Katibi Nc

sib ef encli de yanmda bulunuyormu~. 
Katibi yamndan uzakla1?t1rmak i.izere 
kap1y1 kapamasm1 emretmi9. Katib, 
bu cmri yerine geti.rip tekrar yerine 
donmek i.izere iken 9u ihtarda bulun
mu9: 

- Ben sana kap1yi d1l?ardan kapa 
dedim. 

AQdi.ilhamid padi9ahken Karadag 
prensi istanbula gelmi~. O siralarda 
Vefik pa~ya saraya gelmesi emrolun
mu1l. Pa~a saraya gidip ba~katib pa
~aya davctin sebebini sormu~. 0 da 
pacli~ahm sadaret mazullerini prense 
takdim edecegini soyleyince Vefik 
pa9a: 

- Benim bah~1v&nlarla i!?im yok!. 
Diyerek derhal sarayi terketmi~ ve 

evine donmu~. 
Vefik pa{>a bu zamanlarda Hisarda, 

kaleye biti9ik ve kendinin' olmayan 
bir evde otururmu~. Zengin kiltiipha
nesi kale bun;larmdan birinin iginde 
imi9. Bir giin Abdi.ilhak Hamide Avar 
terctimesini okumu9 ve «Al bunu bas
tir ben bastirm1ya kalkacak olursam 
evin damm1 aktaracak param kalml
yacak ! » demi~. 

Vefik pa~anm boyle ters ve dil.ril~t 
hareketleri oldugu gibi hususi haya
tmda pek 1?akac1 ve ne~eli zamanlan 
olurmul?. Balaban, isminde bir kedisl 
varnu~. Onu pek severmi~. Memleket 
d1~mdan ve i~inden kenclisini pek gok 
ilim ve siyaset adamlan ziyarete ge
lip te miihim meselel~ goril~i.ili.ir, cid
di milbahaseler yap1hken siyah, top 
sakalmm c;evreledigi tombul yiizti ve 
kara elmas gibi parllyan zeki gozleri
nin igi giller ve: 

- Balaban, bu i~e sen ne dersin? 
Diye kedisinl reyini sorarnul?. 

K'arde~i Yahya efendi, kanbur ve 
nekre bir adam. K1~ geceleri oturup 
sohbet ederken Vefik 'pa~a ona hitap 
ederek: 

- Birader, hi<; iltifat etmiyorsunuz? 
Diye latife eder, o da cevap olarak 

sobaya bir odun atarrn1~. 
Vefik paljla Paiiste sefir iken Nopo

Ieon III tar.ifmdan yaptlan bir kabul 
toreninde imparator, Til.rk sefirine 
Osmanll devletinin yiktlmakta oldu· 
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KADARL 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

Bedrinin birde:nbife gozlerinde bir 
damla ya~ parllyor. Titriyor .. boguk, 
yalvaran bir ses ... 

- Size namusum, mukaddesatnn 
uzerine yemin edcrim. Onun bu ha
dise ilc hig bir alikas1 yokl.. Hie; bir 
~y bilmiyor. Onu huzurunuza g1kara
rak hcrkese tei;;hir etmeyiniz! .. 

Reis bey: Bakm benim de sac;larIID, 
sizin kadar beyazl . . . Ben de bu ana 
kadar (alm) lekeli bir insan degildim. 
Gegmi~, tertemiz bir mazinin sahibi· 
yim. Bana inanabilirsiniz!... inam
mz bana! ... Milddeiu.""Tiuminin bir ka· 
tilin yarunda buldugu bu gem; klz, 
namuslu, temiz bir aile klz1dJ.r. Biitiin 
kjnah1, huzurmnuzda 9imdi yaptig1 ci
nayetin hesab1m vercn bu katili, na
muslu bir adam zannedcrek ona dost 
gibi elini uzatrnl~ olmas1d1r! ... 0, bed
baht bir k1zd1r. Yann btitiln gazcte
lerdc ismini, rcsmini goreceksiniz! ... 
Ondan bu cinayet hakkmda alabilcre
giniz en kil~uk bir malfunat bile yok!.. 
Bt111a mukabil onu te~hir ederek gene;; 
bir k1zm hayatm1 kirleteceksiniz. Yal
vanrun size, onu huzurunuza celbet-

Tefr~ka _No: 93 ---·~ 
meyin reis bey! ... Her $eyi itiraf ediyo
rum size!. .. Daha ne anyorsunuz, ka
til benim! . .. Ben Oldiirdum, bilerek, is
teyerek oldi.irdilm! ... 

Sars11Iyor ... Dil~memek ii;in parmak-
1Ig1 tutuyor... Beyaz bir yilz, beyaz 
dudaklar! ... 

Milddeiumumi, bi.iyilk bir soguk 
kanhhkla dogruluyor . 

- Mahkemei muh teremeniz, bu es
rarengiz cinayetin ta.hkikatm1 de1in
lei;;tirmek mecburiyetindeclir. Mevzuat1 
kanuniyemiz malumu filinizclir. Ceza
da maznunun bizzat itiraf1 dahi bizi 
tatmin etmeyebilir. Bu itirafm deliller
le is bat edilmesi Iaz1 •ndlr. Nice b.Ad.1-
seler olmu~tur ki, bit' taklm adamlar 
~1klp cben katilim» diye bagirrm~ar, 
fakat yap1Ian tahkika~ta bunlarm ka
til olmad1g1 anl~Ilrn1~tir. Vakia sui;;
lu, ~imdi huzurunuzda itirafatta bu
lunuyor. Fakat bu itirafat kafi degil
dir. Milcerred bir itiraf da bilirsiniz ki, 
nihayet, bir delilden ba$ka bir !ffeey de
gildir. Vakla elimizde bu mticerred de
lili teyid eden maddi deliller de mev
cud bulunuyor. Tabanca ve maktul 

Yanan adlige 
.. saragz ankazi 
Miiteahhide biran evvel 

ankaz1 kald1rmas1 
bildirildi 

U<; scne evvel yanan Ayasofyadaki 
eski adliye binas1 enkazi bir miite
ahhide ihale edilmil?ti. · 

Mi.iteahhit bu enkazt muayyen bir 
muddet iginde kald1racak ve bu su· 
retle binamn arsas1 molozlardan te
mizle:nmii;; bir hale getirilecekti. Fa
kat mi.iteahhit, aradan ii<; sene gec;;
tigi halde hala bu enkaz1 kaldJ.rama
rnl$tir. 

Bu gidi~le on seneden evvel bu cn
kazm tarnamile kaldmlmasma im
kan yoktur. 

Halbuki buras1 ilcride tanzim edi
lecek, bir meydan, yahut bir park 
haline getirilecektir. istanbulun en 
gilzcl ve en mutena bir yerinde bu 
enkazm bulunmas1 dogru gori.ilmedi
ginden enkazm bir an evvel kaldJ.r1l~ 
mas1 ile sahanm temizlcnmesi ic;in 
miiteahhide tebligat yap1lm1~t1r. 

Kaynar su ile ha~land1 
Fatihte Muratp~a mahallesinde 

oturru1 Fatih itfaiye garaj1 memuru 
Nihadm 9 ya$mdaki ~ocugu Erdo
gan evle1indeki hamamda yikamr
ken kazan delinmi~ ve i;;ocuk kaynar 
sularla h~lanarak tehlikeli surette 
yaralanm1~tir. 

Yarah gocuk, f?i:;;li etfal hastanesi
ne kaldmlm1~t1r. 

:::::m:m:1111::n:::::m11:11mm::::1:1::1:mm11:m:::::i:mmwu111111m:: 
gunu telmih eder ~ekilllde ~oyle der: 

- istanbuldan bir c;!tirdl sesi du
yuyorum. 

Vefik pa~a hemen cevap verir: 
- Ha~metpenah! istanbul buraya 

uzak; buses duyulur mu, duyulmaz 
nu bilmem. Fakat ben buraday1m, 
pck yakmdan boyle biri ~oki.inti.i. sesi 
duyuyorum. 

Bunun uzerine impaartor bir~ey de
mez. Fakat pa~mn yanmda bulunan 
ingiliz scfiri, kendisine i;;ok giizel ce
vap verdigini soyler ve pa:;;ayi takdir 
eder. Vefik pa~a da buna cevap olarak 
der ki: 

- Eksclans! Onu siz takdir edersi
niz. Bir kac; giln sonra bcnim istan
bula avdet emrini alacag1m muhak
kaktir. 

Filhakika Vefik pa~ gerek impara
tora, gerek ingiliz sefirine verdigi ce
vapta isabet etmi1?tir. imparotorluk 
Fransada ii<; sene sonra yikllriul?, ken
disi de sefaretten bir hafta sonra ay
rtlm~tl. Vefik pa~arun bu hallerini pek 
yakmdan bilen sadrazatn Fuad pa~a 
onun i~in: 

- Pe~, ~ek:i ta~1 biiyiikli.igiinde bir 
elmashr. Ne yilzilk t~ olabilir, ne de 
kilpe! ..• 
Dermi~. Pek dogru. Fakat elde bu 

kadar biiyilk elmas olunca yiiziikle 
kiipeyi onun kmnttlarmdan yapmak 
da elbet imkAns1z degildir. 

HASAN ALi YUCEL 

dii~erken katilin yakasmdan kopard1gt 
elbise par~as1 gibi! ... Maddi ve manevi 
bi.itiin bu deliller, vak:Ia cinayetin hu· 
zuru alinizde bulunan bu su~lu tara
fmdan yaptldlgma :;;uphe birakm1yor. 
Fakat bunu da biz kafi gormi.iyoruz. 
Cinayet hangi sebebe istinaden ika e
dilmi~tir. Bunun bilinmesi lbun ! ... 

Kati! soylemiyor ... Bu sebebin anla
~11mas1, hadisede muhtemel bir tahri
kin ve yahud kiskanc;hgm ve yahud 
namusa taallftk eder bir cihetin bulun
dugunu g0sterebilecegi i~in cezay1 ki.il
liyen degi1?tirebilir, su~Iu cinayeti iti
raf etmekle beraber nigin sebebini soy
Iemiyor? Bu husus, bizi bir kat daha 
tevsii tahkikata sevkeden kuvvetli bir 
amilclir. Bunun i~in muhterem heyeti 
hakime, tahkikat1 elde mevcud madddi 
ve manevi bi.itiin vesaitile tamik et
mek mecburiyeti vicdaniyesi kar~1sm
da bulunmaktadlr. Biz tedarik ettigi
miz delilleri huzurunuza getiryoruz. 
Elirnizde cinayet i~lendigi anda tesa
di.if en orada bulunan bir ~ahidle, suc;
Iuyu, Ada ~amlarmm altmda tevkif 
ettigimiz zaman yarunda tesadtif etti
gimiz geni;; bir klz var. Bu iki ~ahidi 
de huzuru alinize getirerek dinletece
giz. Onlan dinlemegi kabul etmcniz, 
adaletin teccllisi i~in elzemdir reis bey
efendi! ... Maznunun bu lmsustaki ar
zusunun is'af edilmemesini ta.1:ep ecli
yorum! ..• 
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KADIN KO~ESI 

Bu Sel)e k~p ~ok ratbette 

Bu sene kap denilen pelerinler ~o't ragbet gtii·uyor. Yukanda bunlar .. 
dan bir ka(! model gorilyorsunuz. 
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S1tma miicadelesi !Polis motosikletleri 
Diyar1bekir de miicadele 
m1ntakas1na ithal edilirse 

iyi olur 

Diyanbekir (Ak~m) - Bu sene 
her seneye nisbeten vllayetin s1hhl 
durumu daha normal bir vaziyette 
gegmi~ ve vilayetin hii;; bir tarafmda 
sari hastahk zuhur etmemi~tir. Yalruz 
her sene oldugu gibi bu sene de yaz 
gilnlerine mahsus olmak iizere s1tma 
hiikmilnil mahdud bir derecede icra 
etmis fakat s1hhat vc ic;timai mua-

" venet dairesince paras1z olarak veri-
len kininler s1tmayi onlemii;; ve vasi 
mikyasta seyrine mani olmu~tur. Di
yanbekir havalisinde batakhklar yok
sa da s1tmanm hissolunur derecede 
mevcudiyetini gosterdigi kabili inkar 
degildir. 

I 

S1hhat ve ii:;.tim&i muavenet vekale
tinin Diyanbckir ve havalisini s1t
ma mticadele nuntakasma ithal ede
rek genii.; mikyasta miicadeleye giril?e
cegi soylenmL5ti. Fakat aradan hayli 
bir zaman ge~tigi halde bu husus 
hakkmda bir~ey zuhur etmemi~tir. Bu 
sene s1tma mevsiminin gec;mil? olma
sma nazaran mi.icadelenin artik ge
lecek sene yap1lmas1 beklenilebilir. 
Eger s1hhat ve i~timat muavenet ve-
kft.leti Diyanbekir ve havalisini de 
s1tma milcadele mmtaksma ithal eder
se halka ~ok biiyi.ik iyilik etmil? ola
cakt1r. S1hhiye dairesi dag kaplSl civa
rmdaki Ia.g1mlari kanalizasyon igeri-
sine alarak o civan pislikten kurtar
mIS ve s1tma mikrobunun yayilmasma 
meydan birakmarml?tir. Fakat mi.i.ca
dele bal?larsa bu gibi i~ler daha geni~ 
mikyasta yap1hr l?ehrimiz ve civan da 
s1tma beliyesinden tamamile kurtul
mul? olur. 

Reis, yanmdaki azalara dogru egili
yor ... Bir ~eyler f1s1ldamyorlar ... Son
ra dogruluyor ... Milddeiumumiye dO
ni.iyor ... 

- Dinletmek istediginiz ba~ka ~a
hidler var m1?. 

- ~imdiki halde, cinayet esnasmda 
orada bulunan kadmla, bu gen~ k1zdan 
b~ka ~ahidimiz yok. Bir de katilin el
bisesini yapan terzile, bilti.in bir yaz1 
kendisile beraber Adada gegiren arka
da91 Ziya isminde bir zat1 huzurunuza 
getirecegiz. Maamafih muhterem he
yetinizce liizum goriildi.igii takclirde, 
malumatlanna mil.racaat edilmek i.ize
re katilin klz karde~ile dad!s1 da celbe
dilebilir. Maamafih makam1m1z bun
Iann getililmesine IUzum gormemi~
tir. 

lcab1nda su~lulari takib 
i~in merkezlerde 

bulunacak 
Evvelki gece Taksirnde ba~lay1p <;~

memeydanmda biten bir otomobilin 
maceras1ru diin yazrm~tik. 

Bu gibi vakalarda halkI heyecana 
dil~ilrmemek ic;in emniyet miidiirlii
gti binasmda bulunan polis motosik
let bOliigi.i, l?ehir dahilindeki muhte
lif merkezlerde nobet bekliyecek ve 
bir sm;Iunun takibi zaruri goriildii
gii zaman hadisenin cereyan ettigi 
yere en yakln olan polis merkezinden 
bu motosikletli polisler derhal yola ~1-
kacaklardir. 

Esasen bu motosikletler saatte 150 
kilometreye yakm bir siirate malik 
olduklarmdan kagam gayct gabuk ve 
hadise i;;1karmadan yakallyabilecek· 
Ierdir. 

lnebolu facias1 muhakemesi 
izmir (Ak~am) - inebolu da

vas1 miinasebetile son zamanda ted
kikat yapmakta olan miitehass1s de
nizcilerden miirekkep ehli vukuf, he
ntiz tedkikat1m bitirmemil?tir. BaZI. 
meseleler hakk:mda Istanbul deniz 
ticaret mi.idi.irHigile Antalya liman 
reisliginden maltlmat istenmii;;tir. Bu 
malumat geldikten sonra ehli vukuf, 
inebolu facias1 hakkmda yaptigi ted
kikat neticesini ve musebbiplerin 
kirnler oldugunu bildiren raporunu 
haz1rllyarak agrr ceza mahkemesine 
verecektir. 

Fak1hya su getiriliyor 
Faloh (Ak~am) - Pompa suyunun 

istasyon deposuna getirilmesi ic;in ~ira. 
cliden haz1rhklara. ba~lamm9tir. 

- :;>ahid Makbule!. .. 
Bir dakika ... Cam kap1 ac;Il1yor ... U

zun boylu, san sar;l1, gozleli silrmell 
bir kadm ... Ablak bir yiiz ... tri ve par
lak gozler! ... ~a~km ad1mlarla ha
kimlelin bulundugu yere dogru geli· 
yor ... Salonda gene ses, sada kesilmi!i· 
tir. 

- Gel bakayrm hamm !?Ura ya! .• 
Miiba~ir itiyor: 
- ~u tarafa, ~u tarafa! ... 
Kadm ~a~1rm1~ bir haldedir. San 

yi.i.zi.i uzerinde limon giirilgii gibi kir• 
li bir renk ... Gozleri ki.i~iildi.ik~e kii• 
gilliiyor... Boyah dudaklannda endi• 
~eli klvnh~larl. .• 

Hakim soruyor: 
- Bu adarm tan~yor musunuz?. 

Hakim dogrul'Uyor ... Tok bir ses... KadJ.n, korku ile Bed1iye bak1yor ..• 
- M~eme; makanu iddianm gas· . Birdenbire gozleri kiic;tilil kuc;iili.iveri

terdig~ i sahidlerin dinlenmesine karar yor ..• . . ' 
vercli. 

Bedri; dizlerini bukerek tahta san
dalyenin iizerine y1klllyor. Ba~I one 
dogru dili;;iiyor. Soluk, esmer yanak
lanrun iizerinde bir damla ya9! ... 

Hakim, miiba~ire bak1yor... Elinde 
bil' kag1d1 ... 

- <;agmmz ~ahid Makbule! ..• 
Salonda bir ugultu ... Yi.iksek sesle 

konusmaJar ... Ayakkaplann tahtalar 
uierinde ~1kartt1g1 gilri.ilti.iler ..• Mi.i
ba9il· bagmyor ... 

- Evet, o gece tamdrm!. .• 
-Peki! ... 
Herkes ayakta!. .. 
- Bildiginizi oldugu gibi saklam1-

yarak soyleyeceginize ve soracagim1z 
suallere dogru cevap vereceginize na
musunuz ve Allah1mz iizerine yemill 
ediyor musunuz?. 

- Evet ediyorum ..• 
Oturayorlar ..• 

(Arkas1 var) 
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Borcu olm1yan bir memleket 
Finlindiya iktisadi buhran ne 
oldugunu bilmez. Biit~esi denktir 

Finli ndiyada p~1lacak ucuzluk vard1r. Ayda 15 - 20 
lira ile· miireffeb surette ge~inmek kabildir 

Finllndiyamn merbd o1an Belsincfonta Puar meydam 

Avrupada, 1ktisacll buhrandan mil
teessir olmlyan, bu~ ~ bulun
mayan bir ~ bahtiyar memleke& 
vardlr. Bunlann arasmda Finlln· 
8iyayi zikretmek lazimdlr. Biiyiik 
harpten sonra istiklalini kazanan bu 
memleket 300 bin kilsur kilometre mu
rabbamdan daha geni~ oldugu halde 
nufusu tic; milyonu gec;miyor. 

Son giinlerde bir Frans1z gazetccisi 
iamflndiyanm paytahtt Helsingfor1 
~hnni ziyaret e~tir. Gueteci Fin· 
lindiya reisicumhuru M. Svinhuv
fud ile ~ok enteresan bir mfilikat yap
~· FUAndiya lstiklilne on ayalc 
olartlardan biri de M. Svinhuvfud'dur. 
Kendisi Belsingfors ~hrinde Umana 
Jakul miitevazi bir konakta otunnalt
tadlr. Bu konak ~k baait blr Surette 
... nmiftir. Flnlt.ndlya cumhur relsl 
Franaiz gazetecisinln sordugu sual
lere cevap vererek de~tir ki: 

- Ttcarl muvuenemlz, giinden gii
ne iyUefiyor. ihracatumz, itbalitumz
dan ehemmiyetli derecede fazladu'. 
Bu sebeple altm ve kambiyo lhracatl
na ~ lroymaia lilzum gtirmiiyo
ruz. t~ kanunlarmuz, kolnfulan
mizmkinden daha miiterakki degil
dir. I~timai sigorta kanunlanru hen\iz 
tanzim etmedik. isve~ kanunlanm 
gt>z onunde tutarak yakmda bu ~i yap
mak niyetindeyiz. Maamafih memle
ketimizde sef alet yoktur. Bizde hayat 
ucUZdur. Herkes aza kanaat ediyor. Bir 
nazirm senelik ayllg1 40 bin frangi (bi
zim paramIZla ii~ bin iki yiiz lirayi) 
~mez. Memlekette bilyi.ik servetler 
BZdir. 1932 senesinde FinlAndiyada if
sizler 9,000 iken bu sene 3,000 den 
fazla degtldir. 1¢zllge kar~1 naf1a in
fa&tlle milcadele ettik. isttk1Alimtmen 
beri bu~ ~J.ii nedir bilmlyoruz. Mas
raf bu~, hi~ blr raman 2 milyan 

g~endftir. Bu pararun dOrtte blrl ve 
yahud befte bb1 mllll miidafaa lhti~ 
lanna taha1s edlltyor. 

BOR~IMIZI TAMAMEN ODED.IK 
Bil~ bu kii~iikliilfule raimen 

bof9lu'muzl J&V&f yavq Odedik. 0 au
retle bugUn nAndlya taahhiidlerln· 
dekl lmMJlrm tnJrlr etDMmlf blr mem
leket olmak ferefile miiftehirdlr. Na
muskirbk ve bil• muvazenesl, vata
mmlZln si.ikQn ve huzuru refah ve 1&

adetl ~ ild esash prensip olarak te
likld edllmektedlr. 

Halkumz, amnkir, muktesid ve ~
~i oldufu cihetle, am lama.at ediyor. 
Fakat ayni zamanda da milnevverdlr ~ 
17 incl asudanberi ~if ~ilerimiz ve koy
lillerimiz, okuyup yazmayi biliyorlar. 
Nutusumuzun az keslf olmas1 ve mem
leketimlzde ziraabn hA1dm bir vaziyet
te bulunm&Sl, baJJnmu.da fllhsl hiirrl
yet hlsslnl fevkallde lnldpf ettirmlf
tir.> 

Flnllndiya cumhur reJslnjn beyana-

tl burada bltlJOl'. 

FiDJaIMliya mebalan mecllll biDaa 

FiNLAND1YA PARLAMENTOSU 
Finlandiya parlamentosu, ~k bu

yilk ve son derecede modem bir bina
c:hr. Bu giizel bina 1931 senesinde biti

tilillVJ ve 30 milyon franga yani 2,400,000 
Tilrk lirasma mal olmu~tur. 

Meclis salonunda rey vermek ~l elek
trikll tertibat lle yapllmaktadlr. Her 
mebusun masasmda elektrikli iic; diig
me vard1r. Bu diigmelerde ceveb cha
yt.r> , cmilstenkif> kellmeleri yazibdu'. 
Mebus rey verdigi zaman lehte veya 
aleyhte rey verecegine gore, yahud 
milstenkif \alacak ise bu dutmeler
den lbrlne basar. Mebusun verdlli rey
ler, derhal flektrikli rey sandllmda 
y&Zlllr ve rey pusulalanm saymak gi
bl l\izumaus blr killfete bacet lralmaJr
IDlD derhal neticeyl Oirenmek bbll 
olur . 

Mecllsin dahlll taksimati son dere
cede modemdlr. Binanm ilk kabnda, 
l~tima salonu vardlr. Yukan katlarda 
yemek, okuma, muhabere salonlan, 
mubtellf bUrolar, kadm mebuslar l~ 
mavi ve pembe boyall fevkalide mttkel
lef lld salon ,l~tima salonunda bulun
madlklan zamanlarda bile, mebuslann 
bafka odalardan mUzakerelerl taldp 
ebnealnl ve dlnlemelerlni temin eden 
hoparlorler, dinlenme odalan ve saire 
vardlr. 

K!(UTCILIK 

Finlindiyada en miiterakki sanat
lardan biri kigl~lllktlr. KAgid fabri
kalannm hisse senedlerinden yilzde 
doksam hil.kfunete aittir. Bunun eta se
bebl, ~dur: FllAndiyada kliid fabrl
kalanru Non~er kurmu~Iardl. 1918 
senesinde Flnlindiyada istiklfil muha
rebeleri b~ad!gi zaman bu fabrika
lan satmak lste~Ier, fakat miifterl 
bulamadlklan clheUe sonunda Finlin
diya hilkiimetine miiracaat ederek o
na devtr ve ferag etmVJ!erdir. Bu su
retle klg1d¢lk sanayll, hilkfunetin 
ellne g~~ir. Kltid~1hk siyasl a
clamlardan ve milteh8S81Slardan mil
rekkep bir meclls tarafmdan idare e
dilmekte ve saft kAr yiizde onu bulmak
tadlr. YalmZ blr kAgtd fabrikasmm 
senellk kijld ihracati 20 kiisur mllyon 
lira tutmaktadlr. 

AMELENtN V AZ1YET1 
Amelenin vaziyetine gelince, ~di

ye kadar bu fabrikalarda hi~ bir grev 
Vuku bulmadlguu kaydetmek lizun
Cbr. Amelc yevmiyeleri mi.itemadiyen 
yiikselmil?, son sene i~inde yiizde 10 nis
betinde ar~trr. Amele, kabillyet ve 
bittsaslarma gore .ayda 350-1000 frank 
tam bizim paranuzla 28-80 lira kazan-
maktad1r. Amelenin tedavisi hemen 
hemen meccantdir. Ber fab1ikaliln a
mele i~in son derecede modem ve ucuz 
evl!l'l v~. llemQl!NJD ~k l&[if 

M. Hitlerle bir miil•lcat 

Muvaffak olmak i~in 
nikbin olmak liz1m 

Biitiin plinlar1m1 gen~ken haz1rlad1m" 
bugiin bunu yapamam, ~iinkii •• 

M. Bitler olimpiyadlarcla birinclllk bzanan AllBlll 1ozlan arasmda 

Oen~ inglliz gazetecilerinden Mis 
tnga Anod M. Hitlerle uzun bir mii
IA.kat yapm1~tlr. M. Hitler bu millA.ka
tmda dii~iincelerini, arzulanm, gen~
llgmde hazirladlg1 plinlan anlatm1~
tlr. tngillz gazeteci millakat1 ~u suret
le anlatiyor: 
~vekAlet binasma yaklqtlgim za

man SQkakta bi.iyilk bir kalaballk gor
dilm. Bir~ok kimseler, ellerinde fotog
raf makineleri oldugu halde M. Hitle
rln ~1kmasiru bekliyordu. Fiihrer belki 
birka~ dakika, belki bir~ saat sonra 
~cak, belki de o giln hie; sokaga c;1k
nnyacak. Fakat ne zaran var. Bu ihti
maller halkm i1?tiyalom azal tamaz. M. 
Hitler <_;1kmca resmini i;ekmek ii;in sa
atlerce beklerler. 

SALO ND A .. 
Milsaadanamemi gosterdim, kap1dan 

l~rlye girdim. Beni bir odaya alcblar. 
Uzun blr oda ... Sade ·d~nm~. Oenif 
rahat bir~k llol~ var. Her tara
ta ~~kier lronmUf. 

Etrafa usun boylu bakmama vakit 
kalmadl II. Hiller kap1yi ~ hafif 
adunlarla bana dojru geldl. Arkasmda 
dalma giydlgi kahve rengi iiniforma 
vardl. 

Kendisini kon~aga ve her sordu
lum suale cevap vermeye rniiheyya 
buldwn. tptida olimpiyadlardan bah
settik. Te'1d!Attan pek memnun kal
madlguu anladlm. Birdenbire ciddlle~
tl: 

- M\isabakaya girenlerin harp ve 
harp sonu nesillerlnden oldugunu u
nutmamahsuuz, dec:U. Bu neailler i~
de en ~k zarardlde olanlar da Alman
lardl. 

Bu nesil kii~iikliigiinii harp i<,;inde 
g~irdi. Harpten sonra ise ihtilal ve 
~bk bq g0sterdi. 0 zamanlarm fena 
tesirleri elan goriilebilir. 

Bunun l~ kadmlannuzla bilhas
sa iftihar ediyorum. Muvaffaklyetlerl 
~Ok parlakb. 

KADINLAR VE SPOR 
Sezilnii keserek Nazi programmm 

kadlnlan evde bulundurmak oldugunu 
s0yledim, kendisinin kadlhlarm spor 
yapmasma iyi bir nazarla bakmadli'J. 
kanaatinde oldugumu ileri si.irdiim. 

Derhal cevap verdl: 
-Ne kadar yamliyorsunuz. Biz ka

chnlan spordan ve i~ hayatmdan utak 
bulundurmak hevesinde degiliz. Bir
~k ecnebi gazetelerde bu noktai naza-- •a ............................................. .._.... .. ,.., ... _, -
bir kli.ipleri mevcuttur. Ayda kahvaltl, 
Oile ve aqam yemelderi i~in bu klu
be ancak 150 frank yenl blzim para
JDJ.Zla 12 lira Odiiyorlar. 

FiNLAND1YADA UCUZLUK 
Flnlindlyada ~~lacak ucuzluk var

dlr. En gi.izel bir otelde, yernek i~mek 
paras1 da dahil oldugu halde, bir giln
liik masraf bir lirayi bulmaz. tyi bir lo
kantada otuz kirk kuru~a yemek ye
nir. On be~ kuru~ c;ok s1hhi ve bol ye
mek veren lokantalar vardir. 

Finlandiyada bir adam ayda 15-20 
lira ile mi.ireffeh bir surette gecinebi
lir. 30-40 lira sarfeden bir aile pek iyi 
yqar. 

Finlandiyada tiyatro, sinemalar ve 
eglepce yerleri de pek ucuzdur. 

nn tekrar tekfar nep-edildigini gor
dilm. Faket bu tamamile yanli~tir. BiT· 
,ok yuks~ mevkilerde ~ali$an kadin
lanmiz var. 

Hay1r bl2 k8'dlnlar1m1zi spordan ve 
i~ hayatmdan uzakl~brmak istemiyo
ruz. Yalmz bu gibi i~lerde cinsi karalt
teristiklerlni Jtaybetnityecek tarzda ~ 
111?malarllll istiyt:>ruz. 

Kadlnlann yapabilecelderi ile yapa
m1yacaklan f'!')'1er arasmda bir hat 
~izmenin taraftanyim. Fakat onlan 
spordan uzakl~tlrmak asla ! ... 

EM BCYUK SAADET 

Tabii kadmlanmmn ~ocuk dogur
ma,1 fakat aym zamanda kuv
vetli ve S1hhatli olmalan arzusunda
y1z. HayaUa en biiyiik saadet birbiri
ne ll!?Ik blup evlilik hayahna giren • 
~iftte bulunur. 

11k ~uldan dogan bir anne ve 
l;>a.J>aya bakm. Onun l~n ne pllnlar 
~eler!. Onlarm em~slz nikbi~
iini diif\iDUnJ. 

Sustu .. 8Ukat6nden istifade ederek 
~ bir suaJe ge~tlm. 

- Haya4a nlkbinllgi elzem ml adde
diyorsun~. 

Bir ~ am1,. derl.n derin dii.,andil 
sonra ~v'fP'T~: 

cNiKBtN Ol.MAYAN QLt};oj}a.. 
- Nikl:lin olmayan bir 1nsan iJllld4r. 

Nfkbin ol~nca hayat mevcut de
gildir, ~ ol.!a bile kiymetsiz bir 
hayattir. 

Nikbin allnazsaruz hi~ bir pllm mu
vaffaloyef* edftiremezsiniz. FiJdr 'a
hibi bile ot.ntormz. 

Oen~lerin htr zaman ni~ bir~k 
fikirler otte,ya attiklanm bilir misi
niz? <;iinkti onlar nikbindirler. ~
l~agumz m~killleri, gen~ikte da
ha tahmin edemez bir vaziyette oldu
gumuz l~ln ~n\iz bedbin olmam1~ 
dlr. Fildrlerimise sonsuz inancuruz var
d1r. 

Biitiln :plinlanm gen~ken yap11cb. 
~imdi in!}& ettigimiz otomobil yollan 
bile kafamta 15 sene evnl yer alnuf
ti. Bugiin yeni plinlar ~izmek ve icra· 
ya koymalr sen derece mii,kiildiir. 
~ilnkii biitiin tftgelleri daha bidayette 
vuzubla gtiftGejim. Hem o kadar bii
tatbiki 1D1111ett kalm1yacak! (}JU doja
yiik bir vusuflla Id fikirlerin bl~ Mr 
caklar. 

Vaktimln buyiik bir lnsmm1 tarlh o
kumakla ~· Nikbinlerin tarlb 
okuduklaruia dtkkat ettiniz'ttli?, sen 
de bir niklltn elmaga ~up.yor\iltt. Ba· 
yatta anclk b'1 suretle bir ~y yapila
bilir. 

Bizim f'.pllacak daha bir~k ~ 
var. Biz yinni y1l ilerisinl gdrmeye ~
h~yoruz. Blitlin plAplanmm tatb1k e
dildigini goremiyecegimi samyorum. 
Fakat gelecek nesil buna devam ede
cektir. Ben de elimden geleni yapaca
gun. 

.Avrupanin butii.n mzlletleri i~nb, 
insanligin terllkkisi i~n en iyi pldnla
N malik olan millet zannima gore Al
manyadir. Bu pUinlan tatbik ~ 
koymak ~ yegane ihtiyacimu olaa 
fB11 sulhtur. 
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Balkan ~mpiyonlQiunu kaunm•SJ m uhakkak olan Yunan atletlerl 

Balkan ayunlar1 ikinci · gOnii 
Balkan oyunlannm ikincisi cumar· 

tesi giinil Atina stadmda on bine ya.
km seyircl oni.inde yap1ldl. 

Kralm karde~ de miisabakalarda 
bulunmu~tur. 

Cumartesi gilni.i ~u miisabakalar 
yapllnu~t1r: 

- Disk atma. 
- Uzun atlama. 
- 5000 metre. 
- 400 metre mantall. 
- 200 metre. 

daha muvaffaklyetll blr yan~ yap
Jlllf ve iSOll tura kadar sonlarda ko~
tuktan sonra yan~m bitmesine dog· 
ru birer ibirer biltiin ko~culan ge
~erek ikinci olmu~tur. 

R1za Maksudun bu g\izel k~u 
on binlerce seyirci tarafmdan biiytik 
bir heyecanla dakikalarca alkl~lan· 

Im~, bu suretle Balkan oyunlann· 
dakl bir Tiirk atletl bi.iti.in Yunan 
halkmm scmpatisini kazanmi~trr. 

Teknik derece1er: 

Atinada diinkii 
miisabakalar 
gapi/amadi ' 

Sah gunu yap1lacak 
Maraton ~ampiyonuna 

Ataturk bustunu 
Yunan krall bizzat 

verecek 

Atinadan telefonla: Balkan oyun-
lanmn son giinu havanm gok bozuk 
ve yagmurlu olmasz yilziindeJ1, 
yaptlamadi. Mii.sabakalar sali 
gii.nil yapzlacaktzr. istanbuT.da btr 
Rum gazetesi tarafmdan Mara
ton galibine verilmek ilzere bura-
11a getirilen Atati.irk bilsttUnil Bal
kan Maraton ~qmpiyonuna Yu
nan krali 'bfzzat verecektir.. Yu
-nan kralur.in bu dostane hareketi 
bizde ~ok buyuk bir tesir yapti. 

- Balkan bayrak yar1~ 1 - Kristea (Rumen) 15.52.8 daJdka 
- Cirid atma. 
-x-x-x-

Disk atma: 
Veysinin derecesl 41.24 tiir. Halbuld 

Yunan diskinde Veysi bu dereceye bl· 
le ya~1yordu. Cok giivendigim.iz 
Veysi eger tabii atl~lanndan birini 
yapsayd1 (44) veya (45) metre at
&aydl ikinci olar.akt1. 

Bu sene Veysinin en iyi a~1 46,68 
m tre idi. Berlin olimpiyadma at. 
le rimizin haksiz yere gonde1ilme
m 'ii yilzlinden idmanlan birakan 
Ve .,i Atinaya ancak bir iki id.man ile 
gi ti. 

veysinin be~incl kalmasmda ka· 
b~ at kendisinde degil, onu d~iln· 
mi en , vaktile onu Yunan disk~isi gt. 
bi haz1rlam1yan idarecilerimizded.ir. 

Disk atmada teknik dereceler: 
l - Sillas (Yunan) 48.44 metre. 
2 - Havalet (Rumen) 44.25 > 
3 - Kovai;evi~ (Yugoslav) 43,03 > 
4- - Firuyotis (Yunan) 42.51 > 
5 Veysi (Turk) 41.24 > 
u~n atlama: 
l - inonesku (Rumen) 6.82 metre 
2 - Lambrakis (Yunan) 6. 73 > 
3 - Bradovi~ (Yugoslav) 6.59 > 
4: - Liupen (Rumen) 6.40 > 
5 - Elefieudls (Yunan) 6.35 > 
Bizlm atlayicllardan Bi.i.Seyin ~ilk· 

rO. ve Semih Lfttfi girdiler. Fakat 
1sknbulda yapt1klan dereccleri ma· 
ale ef yapamadtlar. 

Atletlcrimiz burada kolayl1kla 6.60 
ve 6.80 metreyi atlamakta icliler. 

5000 metre: 
Bu ko~uya bhincl giln (10.000) 

metrede guzel blr k~u lle dordilncn 
olan Rtza Maksut Tilrkiyeyi temsll 
ediyordu. 

K~cum~ bu sefer evvelkinden 

2 - R. Maksut (TUr.k) 16.03 J. 
3 - Kiryakidis (Yunan). 
4 - Kreos (Yugoslav). 
5 - Guits (Yunan) 
400 metre mlniall: 
1 - Mantikas (Yunan 54.3 sanlye 
3 - Skiadas (Yunan), 
3 - Maeskin (Rumen) 
4 - Gobcrsek (Yugoslav): 
5 - Lapusan (Rumen) 
Bu yan~a bizden Faik te finale kal

~ti. Fakat mania.Ian devlrdigtn· 
den diskalifye edlldi. Puvan alamadl. 

200 metre: 
1 -Frangudis (Yunan 22.9 saniye 
2 - Sakalariu (Yunan) 
3 - Larsan (Rumen) 
4 - Kova~ (Yugoslav)~ 
5 - Neru (Rumen). 
Blzden Vedad ve Melih girdiler. 

Fakat dordilncil olduklanndan finale 
kalamad1lar. 

Balkan bayrak yan~: 
1 - Yunan talrun1 24:.3 daklka 
2 - Yugoslav takmu 
3 - Rumen taklrm 
4 - TUrk taklm1 
5 - Bulgar talrum. 
Bizim taklm; Recep, Galip, Vedad 

ve Nazmiden miirekkepU. 
Clrlt atma: 
1 - Papayorgiu (Yunan M.09 metre 
2 - Mihalls (Yunan) 
3 - Negrus (Rumen) 
4 - P~ef (Bulgar). 
5 -Melih (Tiirk). 

ikinci giin sonunda 
idi: 

Yunanistan 102 sayi 
Yugoslav: 49 sayi 

Romanya: 47 sayi 

Tiirkiye: 22 sayi 

Bulgaristan: 5. 

sayilar ~yle 

Atinada ~ok muvaffaloyetli bir ko~ 
yapan atletimiz Riza maksud 

Lig maclar1 ba,hyor, 
klupler bu ak~am 

toplanacck 
istanbul futbol ajanllgmm ge~en 

giln gazetelerde bir tebligi ~1~tJ.. 
Bu reblige gore istanbUl lig m~lan 
iizerinde gorti§illmek tizere kliip mu· 
rahhaslan bOlge merkezine davet 
edilmi~erdi. 

istanbUlun futbolle mefglll olan 
kHip murahhaslar1, bu akpm, Bey· 
oglunda Halkevi merkezinde t.op'lanar 
rak !utbol ajanile go~klerdir. 

Bu garilfme neticesinde bir karar 
verllip verilmiyecegi belli clePklir. 
Bununla beraber bu gor~ bu 
sene olimpiyatlar ve Rusya seyahatt 
dolay1sile hayli g~ ~ olan lig 
ma~larma yeni bir ~kll verilme&lni 
beklemek pek te yan~ olmaz. 

Ankarada at yar1,1ar1 
Ankara 4 (Telef onla) - Sonbahar 

at yan~lanna bugiln yeni ipodromda 
bqlanu~r. Misli nadir gorillen seyircl 
kalaballgmdan, halkm bu y~a 
pek fazla a!Aka gosterdigi anl~1J1yor· 
du. B~ekil ismet in0nu ve Ankara· 
da bul unan diger vekiller de seyirciler 
arasmda idiler. Prens Hallin de bu ya,. 
r1f mtinasebetile Ankaraya gelml~ 

Btrincl kO,Ju; ~ ~da ~ye 
kadar ko~ kazanmam.i~ yerll yanm 
kan ingiliz taylara mahsustu. Birin• 
ciligi prens Halimin Tacu:na.hall ka· 
zand1. 

iklncl kofU; Uc y~m d.an yukan !{a. 

Us kan ingillz at ve klsraklanna mah· 
sustu. Birinciligi gene prens Halimln 
Su and airi kazanch. 

J'~ilncii ko$U; dort Y8$ndan yuka.n, 
yat'lf kazanmanu~ yerll yanm ve halls 
kan Arap at ve klsraklanna mahsustu. 
Birtnclligt Alinin Tayyan, iktncillif 
Ramizln Bilali kazandl. 

DOrdtincii ko$U; Halls kan ingilia 
at ve losraklara mahsustu. Birlnclli~ 
prens Halt.min Kopeni, ikinclligi Ah .. 
med.in Grandezas1 kazandl. 

110 metre manill1 bfi"lt" bir ~ ' 

Befinci ko~; yerll yanm kan tngt. 
llz atlanna mahstl.!tu. BlrincWl1 §a

, baWll ~ klTJm'lbr.j 
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SPOR 0 

Rast gele gOriitmeler 
Adet olm~ milllkat veya anket 

¢k]ini deiiftirmek istedim. Bu mak
satla bir kagtdln iistiine spora aid bir 
takun sorular maladun. Ve bu soru
lara birden bafbyarak Sll'8. ile numara 
koydum. int rastladlgun bir tamdlga 
blr numarah, ildncisine iki numaralJ. 
U~ilnciistine ii~ numarah ve ilh ..• SO
ruyu sormak kararile sokaga ~m. 
Boylelikle soracag1m ~ylerde, cevab1 
verenler ve ~gt cevablar da pi
yanko gibi bir ~Y olacaktl. Ve ayn 
ayn yedl muhtellf meselenin her bl
rinl ayn ayn yedi kifiye rast gele sor· 
dum. ~yle bir netice clkti: 

Bay KA.mi ilk rastladlgml spor me
raklllann~ idi. 

- Berlin olimpiyadlanna ~tiraki
miz ve orada ald1gmuz neticeler hak
kmda ne dii~iiniiyorsunuz?. dedim. 
~yle cevab verdi: . 

- Gilre~leL ve biniciler iyi. tlst ta· 
raf1 i~tirak etmeseydi daha iyi olurdu. 
Alman neticelere gelince, bu soyledi
gim ona da bir ceveptlr. 
Fencrbah~enin ve Milli talmmn es

ki ve maruf sola~1gi Bedri Hakk1ya 
sordugum ~ey ~u idi: 

- Sizce istanbulun sporda en bii
yiik eksigi nedir ve bu eksik ne ~
de telifi edilebilir? 

- Bence en bilyiik eksik sporcula
nn idare ~eklidir. Bizde otedenberl 
daima soyledigtm glbi sporda tdare 
yoktmr. Blzde sporcu yetl~tl. Fakat 
idareci yetl~edi. Bunun telft.fisi spor
culan !dare edebilecek elemanlann 
meydana ~1kabilmesile 'kabildir. 

U~iincu olarak kalllma ~lkan Zeki 
R1zarun kardell!i Arif Rtza oldu. Ona 
da ~nu sordum. 

- Menilekette yeni ten~iler yeti~ 
miyor. Sizce buna nasll bir ~ bulu
n&bllir? 

- Tenis rnemlekette futbOlden son· 
ra hemen, hemen en 9Qk yapllan spor
dur. Yabuz istanbulda e.lllyt mnteca
viz kort var. Bu oyun nlsbeten biraz 
ya~1 oyuncular tarafmdan oynanch
gi J~n biiyilk ten~er yetlfIIlemek· 
tedir. Tek tilk ye~ gen~ teni~iler 
ise muntazam ~lar yapilmamasi, 
ecnebi tcmaslarm hemen hi~ olmama
m, ve her spora bir .antrenar geld1g1 
halde bu kadar ~ok ldfltdn ifUrak et-

tii1 bu spora bir antrenor olsun geti
~ olmamasl ilerlemesine en bilyiik 
8.mlildir. 

DOrdiincil soruyu eski futbolcii ve 
atletlerden aym ~anda atletizm ida
recllerlnden Adil Giraya sordum. 

- istanbulda mi.icadele sporlan igin 
bir kapalI salon yapmak l~m gelse 
en milnasip yer neresidir? 

0 da ~ cevab1 verdi: 
- Taksim en merkezi yer, her tara

f.a yakm nakil vas1talan bol. Taksim
de iyi bir yer bulup yapmah. 
B~cl sorumu Vefa klilbil idare

cilerinden Edibe sordum. 
- Futboldekl maglubiyetlerimizi 

neye atfediyorsunuz? 
f?unlan s0y1edi: 
- Bir tek kelime ile; idaresizlik. 

c;ocugun evinde yiyecek yok barda 
gezer. Memlekette stad yok, seksen 
bin lira sarf eder olimpiyadlara gide 
ler. ~ boyle olduktan sonra ycnilmek
ten kurtulamay1z. 

Altmci olnrak Galata.saraym esld 
kalecilerinden Giin~ Niizheti gor
diim ve sordum. 

- Klilp1ere kimler ve ne ~ckillerde 
yardlm etmelldirler? 

- Her ~eyden evvel kliipler kend.1 
yaglalile kavrulma11dlrlar. Maaleset 
bu bizde olanuyor. f?imdiye kad.ar ol
dugu gibi hi.ikftmet ve partinin yar· 
chmlan muvaf1k olur; bu da mahalli
ne masruf olmak ~rtile. Bundan ba.,
ka mail miieaeselerle memleket zen
ginlerin1n de kliiplerle a1•Jcedar olarak 
yardunlarda bulunmalan lfl.zunchr. 
Yalmz ~u da ilAve edeyim ki: Sene
lilt biitgesl ~ ~ llrayi ge~yen 
kliiplerden :memleket sponma btlyiik 
fayd&lar beklemek hem yanW, hem 
baksrzl1k olur. 

Yedinci stialimde karfuna sigorta
cllardan Giln~li bay Malik ~· Ona 
da ¥iYle bir soru .sordum: 

- Sporumuzun yiikselmesi icin mek· 
teplere sokulmas1 llznn geldigt bir 
kanaat halinde iken sporun mektep
lerde ne ~e yap1lIDaSI tarafdan· 
suuz? 

- Spor mekteplere tekrar esah blr 
surette konmab ft 8lla btr disipUn 
altand& ldare edllmelldtr. 

800 metre kOfUdan bir enstantane 
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~aziye gene c.Saksafon>a fena hal
de sinirlenmi~ti. Saksaf on evdeki gen~ 
inaymunun ismi idi. Kocas1 Hayri aca
ip acatp sesler ~kardlgt 1¢11 maymu
nun arum Saksafon koym~tu. 

Saksafonun taklid kabiliyeti harlku-
1~ idi. Bu hayvarun gtirilp de yapma
dlgi, taklid etmedigi ~y yoktu. 

Fakat Saksafon ~yeyi hergiin 
fena halde sinirlendiriyordu. Genft ka
dm bu hayvandan katlyen hazzetme
zn~u. Hayri korumasa, ~aziye Saksa
fonu par~a par~ edecekti. Saksafon 
da kendisini kimin sevdigmi, kimin 
sevmedigimi gayet iyi hissediyordu. 

Rayrt eve gelince etrafmda fir doniiyor, 
kap1dan girer girrnez mahir bir ~ 
tavriie onun ~pkasm1 abp as1yordu. 
llalbuki hayvan f?aziyeye adeta d6'
Jnan kesilmi~ti. 

Saksatonun en biiyilk eglencesi ~a
ziyenin taklidlni yapmakb. Flrsat d~
tiik~ bir ellne kii~iik bir ayna, oteki
ne ~yenln rujlarmdan birini ahyor, 
tipla gen~ kadm gibi gozlerini siizerek, 
aynada dudaklanm boyuyordu. ~
ye bu hali gorilr gormez ¢1.eden ~lla· 
yor: 

- Hmm maymun ... Geber ~
lah ... diye hayvana bir tokat yerle~ti
riyordu. Nastl lazmasm ki biitiin du
dak boyalan bu pis maymonun tiikil
liliile berbad olm~tu. 
~ye hayvana fena halde Jmdlp 

I~ onu cSaksafon> diye adile ~atu'
nuyor. Hep cMaymun, pis maymun> 
diyordu. 

Sank1 Saksaf on da bu saze f ena i~er
llyormllf glbi her cmaymun> kelime-
8lnden sonra hiddetli hiddetli homur
daruyordu. 

Saksafon bazan ~aztyenin butiin ha
reketlerlol tak1id ediyor, onun gibi goz
lerinl s\izilyor, hattA ~k defa ~ye
nin blleziklerinl koluna, y(iztlklerinl 
parmaklarma, pandamm boynuna ta
karak evin t~de lSyle dolqiyordu. 

'1UIYe bu hall gorilnce: 
- AJ Rnldmden pat.llyacagun.. ell-

- ftl'lleler f11 hayvam bir kqik suda 
IM>facatun .. dlyordu. 

Fakat ah Hayri .. 1~ bu hayvana 
~ veren hep o idi .. 

••• 
Hayrl o gQn ~den blraz erkence 

pldi. Gene Baksafon o kap1dan gi
nr girmez bin tilrlii p1rlabanhklar 
etti. ~pkasuu ellnden aldt. 

Hayri salonda, masanm \izerinde 
duran yeni fotograf makinesini eline 
alc:h. Bu yen! ~ cat pahall matl
Delerden b1rl idl. Ne kadar alim oekl
Urse otomatik bir filet makinenin ke
bannda bunu gasteriyordu. 

Hayrl bakb .. makine 20 filim ~ekil
clliinl gc'laterlyordu. Halbulrl bu sa
llah makine ~Jdlen filimlerin adfdini 
19 olarak g&rterlyordu. 
~yeye sordu: 
- Realm ml ~kUn kancifun?. 
~aziye hayretle cevap verdi: 
-Yooo ... 

- O halde bize birisi geldi .. fotograf 
merakl1s1 biri ... 

~aziye: 
- Hayir.. dedi. hi~ kimse gelme

di ... Ben de sokakta idim, ~di gel
dim.. fimdi hatirladun. Eve geldigtm 
18man fotograf bu pis maymunun elln
de idi. Makinenin ~ekilecek yerine o k8.
fir basm1~ olacak .. evet evet .. onun e
linden zorla al chm f otograf1 .. 

Hayri gillfunsedi. Fotografl alarak 
karanllk odaya ~ekildi. Filiml banyo 
etmege b~adt. 

Kendi ~ektlgi fllimler ~ok gi.izel ~k
~ti. I.Akin en sondaki yinninci fili
me, Saksafonun ~ktigi filime goz atin
ca kafasma bir balyoz tnmi~ gibi ser
semledi. Bu resim dudak dudaga bir 
erkekle bir kachm g0steriyordu. Hemen 
filimi klgida bastl. Maymun fotograf
ta mesaf e tahminini filln bilmedigl i~in 
fotagraf hi!; net degildi. Fakat bu ka
ranhk resimde kans1 ~ye ile arka
d~1 Necmiyi ~ok iyi farketti. Hele 
Necmi yeni elbiselerile resimde ~ok 
belll idJ. 

Demek onlar bayle birtbirlerile met
gulken Saksafon Hayrinin resim ~ek
mesini taklid ederek bilmeden Necrni 
ile ~yenin bir ciirmii me.,hud vesi
kalarm1 tesbit etmi~ti. 

Hayri ac1 ac1 giiliimsedi: 
- Saksafon hayatum kmh amma 

bent ~k gQlOJ19 blr vazlyetten de kur
tarc:h.. dedi. 
~ ~1kt1. ~aziyeye sordu: 
- Bugi.in buraya kimse gelrnedi mi? 
Gen~ kadln sinirlendi: 
- Demin de sordun ya Hayrl .• 
- Sen benim sualime cevap ver. 
- Ne oluyorsun canun .. bu halin ne? 
- Buraya bugtin .ldmse gelmedl mi? 
-Bayir. 
- Necmi?. 
Bu lsm1 .sOyleyince ~ye lnpklrmlZl 

balldl. 
- Necmi ml? Evet.. dedi, gelcll .• 
- KAfi.. bu kadar yeter .• 
Ve blr llCY saylemeden ~anm 

topladt. Evden ~kb, gitti. Tamarn ikl 
ay Yakaclkta halasuun yarunda kal
dl. 

Bir giln bah~ede otururken ~ fun1d 
etmedigi birislle kaqllafb. Necmt ... 

Necmi bahce kap1S1m a~arak i~erl 
glrdl: 

- Yahu .. nerelerdesin can1mm i~i.. 
diye biiyiik bir samimiyetle Hayrinin 
yanma yaklqti. Hayri ona soguk bir 
seIAm verdi. Necml maksad!m klsaca 
anlattl: 

- Ben hayirll bir ii;; yapmak iizere
yim Hayrt ... Senln balchzmla evlene
cegtm.. Nazanla bir senedenberl sevi
iiyoruz. Nihayet evlenmege karar ver
dik .. sen evden gitmeden bir giln evvel 
bm lfumu gOrmete gelmiftim. ~
ye, kann sokaga ~yordu. ~aziye 
kardefile blr evde benim ya.pa yalmz 

kaldlitm1 tabii istemiyordu. Lakin biz
de ~ alevi bacayi sarrru~ .. ~aziye: 

- Kuzum ~aziyecigim ... Ben senin 

• 
KARA YELKENLI KADIR&A • 

• Yaun: !SKENDER F. SERTELIJ No.114 • 

Yernek yiyorlardl. 
Klb~ Ali ~ uzun yillardanberi 

1stanbulda olup bitenleri Yunusa an
lattlktan sonra, otuz bef ~ geml 
Ile Akdenize ni~in ~lkt1klanm sayle
di: 

- inglltere krali~ Tilrkiyeden 
Yarwm istiyor.. ispanyollarla harb 
ediyormu~. 1spanya donanmas1 ingi
liz adalanm ~ok tazyik ve tehdid edi
Jonnllf .. 

- Padifah krali~eye yarduna taraf
tar DU? 

- Evet .. sbz bile verdi ingiliz elf;isi
ne. 

- 0 halde ne yapmak fikrindesi
niz? 

- istanbuldan aynhrken, padi~ 
~ salihiyet vcrdi: cGiderken Geli
l Iu tersaneSinden de icab eden gemi
~rt al.. gemilerin eksiklerinl tamam
al .. ve degerli bir reisin kumandas1 
di bnda Ingiltereye bir filo gander! > 
?eye ferman buyurdu. Ben de gemlle
~ 8.Sker doldurdum.. cephanelerini 
t.!.:~9:1danm yiiklediler.. eksiklerini 
~adllar .. buraya geldik. Fakat, 

inglltereye gitmek i~in hi~ bir reis bu 
vezif eyi tizerine almlyor. Mal fun ya, 
oralarda dol~ sade cesaret degil, 
aynl zamanda da bllgi meselesi. ingi
liz ada1anna ~diye kadar kaptanla
rumzdan hi~ biri gitmemi~ .. 

Yunus reisin gOzleri i~damaga baf' 
ladl: 

- Mevcud kaptanlar l~inde orala
nm benim kadsr iyi bllen yoktur, pa
f8D1! Fakat, bu ifl ben de doiludan 
dogruya iizerime atamam. Ciinkii si
zi benim yiiziimden hi~ bir zaman 
mii~ill mevkie d~rmek istemem! 
KW~ All pap elini .pkaima daya

llllf diifiinilyordu: 
- Ben zaten flmdiden ~t mOfldll 

vazlyete dilftilm, Yunuscutumf Bu i~ 
b~adan donersem, WA Mustafa 
P• benimle alay edecek. ~mat pa
~ da ondan ~ kalm1yacak. Bu i1>in 
i¢nden bir suretle kurtulacagim1 dii
~iindiim: Cezayirde Portekizlilerle c;ar
p~p muzaffer olan Sinan reis vakti
le bir ticaret gemisile ingillz sulanna 
gitmi~ti. Bunu d~iinerek kendisine 
haber gonderdim.. bugiinlerde miisbet 

. ~ad 0 1 
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istanbul - 6gle ne~riyat1: 12,30 
Plikla Tilrk muslkisi. 12,50 Havadis. 
13,05 PlA.kla hafif miizik. 13,25 - 14,00 
Muhtelif pllk ne¢yati. 

Aki;;am n~riyat1: 18,30 cay saati, 
dans musikisi. 19,30 Doktor Salim 
Ahmet tarafmdan konferans. 20,00 
Rif at ve arkada~an tarafmdan Ti.irk 
musikisi. 20,30 Vedi~ Riza ve arkada~
lar1 tarafmdan Tilrk musikisi ve halk 
~kllan. 21,00 Solo pl8.klar. 21,30 Or
kestra. 1 - Suppe (Giizel Galetea uver
tiir). 2 - Lanner (Vais, 3 - Kalinikoff 
(~an son trist). 4 - Donize'tti (Don pas
kale operasmdan par~alar). 5 - Labits
ky (Koylii klzmm rilyas1). 6 - Leopold 
(Pyemonte serinach). 7 - Yvain (Du· 
kaklann operetlnden) pa~alar. 8 • 
Kalman ) cayirhk giilii). 22,30 Ajans 
haberleri. 23,00 Son. 

Nobetci eczaneler 
Bu ak$am nabet~i eczaneler 

$ftnlardir: 

$i$li: Osmanbeyde $ark Mer
kez, Taksim: lstikldl caddestnM 
Kemal Rebul, Beyoglu: Tilnelde 
Matk~ Yii.ksekkaldmmda Ve
nikopulo, Galata: ToWUZar cad
desinde Merkez, Kasim~a: Mii.
eyyed, Haskiiy: Aseo, EminOn.u:. 
Yem~te Bensason, Heybelfada: 
Halk, Bii.yilkada: Halk, Fatih: Vez
necilerde Vniversite, Karagumrilk: 
Mehmed Fu.ad, BakirkOy: Hildl, 
San11er: Osman, Tarabya, Yeni
kOy, Emirgtin, Rumelihisannda
ki eczaneler, Aksaray: Yenikapi
da Sanm, Bepktaf: Silleyman 
Recep, Kadzkoy: lskele caddesin
de Sotiryadis, Yeldegirmeninde 
Vt;Zer, Fener: Balatta Merkez, 
BeyazuJ: CemU, K~ii.kpazar: 

Yorgi, Samatya: Kocamustafapa~ 
fad.a Rzdvan, Alemdar: Ali Riza, 
~ehremfni: Ahmed Hamdi. 

yar1 eni~ten sayllinm .. Nazam bir da
kika goreyim, sonra giderim.. dedim, 
milsaadesini aldun. 

- 10 dakikadan fazla durma am
ma .. dedi ~lktt, gitti. ~aziye nastl ol
sa Nazanla evleneceguru biliyordu. 
Onun Icin bu mtisaadeyi bana verdi. 
LA.kin biz Nazanla salonda otururken 
o sizin hmm saksafon pek samlmt 
bir vaziyette c~tl > diye resmimizi ~k
mez mi?. 

Nazan ~ok korktu amma ben bu hay
vanm ~ekecegi resmin c1km1yacagma 
dair onu temin ettim. 

r;Jimdi kardefim biz Nazanla evleni
yoruz. Bu hayirll ifle beraber seni de 
~ye ile ban~trmag1 pek isterdim. 
~azlye sent dort gOzle bekliyor .. 

Hayri yerinden firladt: 
- YiirU haydi hemen gidellm. 
Bir ay sonra Necmi ile Nazan evlenl

yorlardl. Hayri onlara dilgtin hediyesl 
olarak Saksafonu verdi. 

(Bir yildiz) 

bir cevap alacaguru umuyorum. Eger 
Sinan reis bu vazlfeyi kabul ederse, se
nt de onunla birlikte ingtltereye gon
dermek isterimf. 

- Boyle olursa, kulunuz da iftihar
la bu vazif eyi kabul eder ve Sinan re
isle birlikte giderim. 

SiNAN VE YUNUS REiSLER iNGiLiZ 
SULAIUNDA •• 

Sinan reis Cezayirde bulunan ingi
llz tebeasl esirleri serbes birakarak ge
milere yiiklemlfti. 

Yirmi dort parcadan tbaret olan bir 
ftrka Tiirk donanmasile tngiliz sulan
na ~an Sinan ve Yunus reialer tn
glltere kanalmda inglllz amirall Rily 
Ile bulupcaklardL 

ingUtereye yardlma kOf&ll Tiirk ge
mllerinde Cezayir goniillil levendleri 
vardt. KWc All pqa aynca Yunua re
lsin maiyetine de d6rt bin ~Uk bir 
tstanbullu talim gtirmiif asker verllili;
tl. 

inglltereye glden donanma kuman
daru gOriiniifte Sinan reiatl. Fakat asll 
donanmayi idare edecek olan Yunus 
reisten b~ka kimse degudi. Yirmi dorl 
par~ahk bu Tiirk donanmasmda ~ok 

degerli denizcller ve deniz f enninden 
anlayan kaptanlar da yok deglldi. Fa
kat hi~ birisi Yunus reisle boy ol~· 
mezdi. 

.Sinan ve Yunus reisler yolda ~ok lyt 
aniapn1f1ar ve donanmayi aralannda 

Malgaca i~mesin 
ratbet ~otald1 

lngiliz tuzuna benziyen bu sudan 
i~enler kum ve ta1lar1 dii1iiriiyorlarm11 

Malpca lpnesinde sabahleyin erkenden su ~er 
... '\ 

Urla 2 (~m) - Urla kazasma ainde acunbrak olarak sudan ictitten 
yedi kilometre uzakta deniz kenann- sonra yakmdaki fundahklarla ortillii, 
da ve bir dag eteginde bulunan Mal- hafif yokufl.u tepeye tlrmanmak Ii· 
gaca i~melerinden bu sene pek ~ zimdlr. Bu tepeye ~1karken hafif ve 
halk lstifade etmiftir. Malgaca icme hazlrhkh bulunmak llzundlr. c;unki.l 
suyu, tstanbul yakmmdaki Tuzlaya suyun tesiri derhal kendinl g0sterir 
benziyor. Suyun mlde ve barsaklan ve tepeye t;lkanlar, fundal1klar arasi
temizlemek ve viicudun fazla yagla- na ~elirler. 
nm eritmek hususundaki hassam fev- Bu sene bazl kimselerden top ha
kalAde imif. Suda doktorlann yapnu~ llnde tenya ve solucanlar dil~ttigi.i 
olduklan tedklklere g0re bu suyu gibi slyah bOcekler, oksiyor dcnilen 
l~erin bObrek, karaciger ve mesa- lrurtlar, hattA yag ve et par~alan da 
neierindeki ~ar kum halinde dO- d\iflniiftur. 
killmekte, hattA apandlsite yakalan- Malgaca i~me suyundan istif ade 
mak iizere olanlar bile (Apandisit) in f~in orada ft~ giin kalmak lazimdir. 
agzmda blr~ kum, t~ ve ~ekir- Bu sirada yalruz pili~ eti ve civarda
deklerin temizlenmesi neticesinde ki denizae bulunan yilan ballklarile 
hastahktan kurtulmaktadlrlar. gidalanmak icap ediyor. 

Bu aene Malpca ~ giderek t~me suyu, denize dokilldiigu yerde 
istifade edenlerin mikdan on bef bin bir batakbk ~ etmektedir. Bu 
tahm1n edllmektedir. Vlllyet hususl yiizclen i~meye clbinllksiz gldenler her 
ldares1 tarafmdan 5000 lira sarflle halde SJtmaya yakalaruyorlar. VllA· 
l~melerde yaplan otel ihtiyaca yet- yet, onfuniizdeki yll buradaki btl
medlilnden miiteahhid tarafmdan ay- y\ik~ batakllit kurutturacaktir. 
nca sazlardan barakalar ve tahtadan i~me suyunu, teneke ve damaca· 
evlcr yptmlml~, ~adlrlar kurdurul- nalarda izmire getirerek i~mek sure-
m~tur. Otel, baraka ve t;adirlar, dai- tile onun 'ifall hassasindan istifade-
ml surette bu ~all sudan istifade et- ye ~al1~ar gorillmii~e de kaynak-
mek icin gelenlerle doludur. tan allntp kaplarn konan ve fzmtre 

istifade i~in, suyun sabahleyin er- getirilen suyun, kaynaktaki derece-
kenden l~ilmesi ~tir. Baat seki7.den de ~ifa hassasi kalmamaktadlr. Bu 
sonra suyun kimyevi hassasi degii;;i- sene damar sertligi bulunan bir has-
yormu~. Onun it;in (i~me) ye giden- ta, fazla su ic~. hastalanrn1~ ve 
Jer ellerinde SU bardaklan oldugu hal-1 izr.-.li-e getirillnce olrn\iftiir. 
de erkenden kaynailn bafmda topla- Malgaca i~mesi cfvannda yilan ba· 
narak sudan f~ete baflarlar. (ingna • ilit avCllliJ yapan bfr k~ bahk~1. bu 
tuzu) denllen tuzlu miishil derece- I sene epi para kazanrrufl.ard!r. 

ikiye oolerek on iki gerninin b~ma Si
nan diger on iklnin kumandasma da 
Yunus reis g~mi~ti. 
KW~ All P• tstanbula dondiigii 

zaman ~ Cezayir gtinilllil levend
leri relal Sinam ingiltereye ganderdi
lini s0yliyecek ve Yunustan bahsetmi
yecekti. 

Yunus reis, tersane kethiidas1 Ha
san beyden aldlit gemiden ~ak, dii
mencl Mehmedl ve seksen kadar gemi
clyi allp biiyiik bir kalyona g~ti. 
Yeni geminin direklerl uzun ve arka 
kasaras1 g~ ve yiiksektl .. yolda gider
ken raslayac&gi f1rtmalara .kulI bu 
gemfnin tahammiilii ve mukavemeti 
6teldlerden fazla olacaktl. Yeni kalyo
nu Slnan reis Portekizlllerden miisa
dere etmi.ftl. Gem1nin kiire~eri sek
aen es1rden fazla ldi .. aynca dOrt buyiit 
topla ilcehhezdl. Ve orta giivertesi al
tmda bilJGk blr amban ft!'dl. Yunus 
re1s amban, :tendllertnl uzun zaman 
ldare edecek erzak ve harp levamnlle 
doldurmlJftu. 

Yen! kaptan gemisinin denbe o ka
dar ~k mukavemeti vardl kl, yolda blr 
~ futma g~irdiklerl halde Yunus re-
1s gece vardiyada muavin kaptarum 
biraklp kendisl emnlyuUe kamarasmda 
uyum~ ve rilzgdnn ~iddetini, dalga
lann deh¥t1e gemi teknesine Vlll1lfla
nm duym8JlW1tl bile. 

Yolda 1k1 deniz kurdu blr kii~iik ll-

manda birle~tiler .. b~b~a verdiler .• 
konu~tular: 

- Yunus reisf Sen amiral Rily'ye 
iltihak etmek fikrindesin, degil mi?. 

- Evet. Sen de amiral Drik donan· 
muma lltihak etsen fena olmaz! .. 

- Ben de bOyle dlifiiniiyorum .. yol· 
da ~evirdigimiz ingillz tacirleri bize 
bu amirailarm ikisinin de vaziyetleri
ni aniatWar. Amiral Rily daha s1klflk 
bir vaziyette lm1f. ilk once ona yar· 
chm etmeliyiz .. 

- Sen de (Olfun bumu) denllen 
adaya yakla.,maga ve orada i.spanyol• 
1ann muhasara ettigi ingiliz donan
mas1m kurtarmaga gidersin ! . 

iki reis, yapacaklan ifi aralanndtl 
bOylece kararlqtirchktan sonra yolla
nna devam ettiler. 

••• 
TCRK VE iSPANYOL DONANMAIA-., 

RI KAB$1 IL\RflJIYA GELiNCL 

(Olil burnu) denilen 1ngiiiz adala
nndan birinin fuliinde demirlemif olaJI 
lspanya donanmasmm bafmda am1rd 
Don Alvaro bulunuyordu. 

Amlral Alvaronun idaresinde lark 
bef geml ve aynca on bef cephane ma
vunas1 vardt. ispanyoll....r ingili! ada&l• 
ru iyice sarDllflardJ. Adanm limanm& 
s11immf olan ingillz donanmasi da ~ 
y1ca onlardan apgi kalmlyordu. 

(Arkall ... 
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CAFER F AHRI nin 
eserlerinden 

KUJ'Uf -YENl HARFLERLE 
Savat ve Polia ki:ipeii SO 
Tavuk haatahklan 21 
Tavuldan c;ok yumurtlatmak 
i~n ne yedinnelH 25 
Ne zaman civciv c;ak.armal1) I 
Tavuk~ulukta muvaffakiyetia 
aarn) 21 
Tavult~uluktan nual para 
kazanalar) 21 
Na.ail tavUkc;ulult yap1lmaladar) 21 

ESKl HARFLERLE 
Mufasaal yeni tavuk~uluk 100 
Kec;i bealemek uaulii 21 
Av ve salon kopekleri 25 

Sabt yeri: IKBAL ldtalMri 

Selinik Bankasi 
T eaia tarihi : 1888 -·-/dare merkezi : 

iSTANBUL ( 8alata) 
Tiirlr.iye ~ubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenicami) 
1ZMlR, MERS1N 
ADANA Bftroaa 

Yunanistan ~ubeleri: 

SELANIK, A TINA, PlRE 

Her tDrlD Banka muamellt1 
Kirabk kaaalar 

Kurtulu~ta i~lek yerde 
kirahk guzeJ dukkan 

Beyoglunda Kurtulut tram-
vay cadde ve i1ta1yonunda 23 
numarah Miizeyyen apart1ma• 
mnmaltinda elyevm bot ve ka
pa.h olan diikkan kirahktll'. 
Alt1nda ardiyeai bulunan ve is 
i~e her eanaf a elTeritli ve bil
yiik olan mezkur dukkina ta
lib olmnlar apart1man kap1c1· 
sina miiracaatla teraitini anh
yaLilirler. 

AK$AM 

NE~RIYATI 
~U YERLERDE SATILIR: 

A•eam Matbaa11n'd1 
Bab1A.li, Narbbah~e sokagi 

istanbulda 
HALiT, ki.itilphaneslnde 

Ankara caddesl 

!!_yoglunda 
HA1?ET, FranSiz Kitap Evinde 

Tiinelba~1 

KfprCda 
KEMAL, Kitap Ko~kiinde 

Koprii Kad1koy iskelesl. 

Haydarpaf~ 
SiMENDIFER GARINDA: 
' Gazete ve Kitap arabasi 

sahibi ism&.11 

Kad1klyda 
NET, K1rtasiye magazasmda 

Albyol No. 1. 

BDyOkadada ------
NiKO, Tiitilncii dilkklnmda 

iskele ~ 

latanbul'dan ba,ka ~· 
biitiin kitap •• ruete aaa.larcla 
bulunur. 

* M Kitapldnmd her ~· 
iizerindelri liyete Mlllr. 

AK$AM NE~RIYATI 
lskontolu Sat1~ Listesi 

Nn. 

1 Kii~iik flanlar 75 
2 K1v1rc1k Paia 75 
3 Deli r30 
4 Yah <;apkm1 30 
5 Bu Perdenin Arkasmda .~O 
6 Du~n Gecesi 100 
7 Sumer Klz1 125 
8 "Asyadan Bir GUne' Do~yor,. 180 
9 Dipsiz Kuyti '25 

10 Kadm Asker Olursa so 
11 Pembe Ma,lahh Han1m ,70 
12 Pembe Pirlanta 25 
14 lki cinayet · gecesi 25 
15 ltalyadan Amerikaya nasll 

U~tular 35 
16 tllanektepler l~ln Yard1mc1 

Tarih Hullsas1 10 
17 lttihat ve Terakki Tarihinde 

Esrar Perdeu 150 
18 Karacaahmedin esrar1 25 
19 'Arzin Merkezine Seyahat '25 
20 l>oo Ki'°t 25 
21 Karde, katm 25 
22' Hayvanlar Alemi 150 
23 Sinema Yaldizlan 100 
24 Bir kadm g~ti 20 
25 1stanbuldan Londraya ~ileple 

bfr "yolculuk' '75 
26 Nereden geliyoruz ~ 
27 lstiklal SaV'a,1 Nas1l Oldu 80 
28-33 Arsen Lil pen (Bir· Cildi) 'so 
34 Tarih Ogreniyorum 30 
35 'cograf yada tlk Adun 50 
36 <;ocuklara Cografya K1raatleri 50 
37 Faz1l Ahmet 80 
38 Devier Kaldmm1 75 
39 

1A~k P'1rtmasi '50 
40 Yeryiizil Gokyiizil 150. 
41 Cilceler ve Devler memleke-

tinde Gi.illiverin Seyahatleri 75 
42 Edebi Hahralar 80 
43 Bir Turk Kizmm Amerika 

Yolculu~ 75 

AK$AM okuyucularana 
mahsus % 20 

ISKONTO KUPONlJ 

Bu kuponu kesip • Alqam Matbaau 
Kitap Servisine'• getirir veya gonde
rirseniz, yukandaki listede beQenece
iiniz kitaplarm fiatmdan size yuzde 
fa iskonto yap1lacakllr. 

BtNKA KOMERCiYALE 
iTALYANA 

Sermayeai Liret 700,000,000 
lhtiyat ak~eai liret 145,769,054,50 

Merkezi I dare: MlLANO 
ltalyanan ba1laca 1ehirlerinde 

. ~UBELERl 
lngiltere, lavic;re, Avuaturya, Maca· 
riatan, Yugoalavya, Romanya, Bul
gariatan, M1a1r, Amerika Cemahiri 
Miittehideai, Brezilya, ~iii, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvati:ir ve 
Kolumbiyada 
Afilyaeyonlar 

lsTANBUL ~UBE MERKEZl 

Calata Voyvoda caddeai Karakoy 

Palu (Telef. 44841 / 2/ 3/ 4 / 5) 
$ehir dahilindeki acenteler: 

latanbulda: Alalemciyan hananda 
Telef. 22900 / 3/ 11 / 12/ tS Beyoi
lunda: lstiklal caddesi Telef. 41046 

IZMIRDE $UBE 

Dr. AHMED ASIM ONUR 

\ OrtakOy 
$ifa Yurdu 

Yatak iicnt.leri 2 liradan itiba· 
,-.. 

3 iincil aaufda ameliyat iic:nti 
aim mu. 

Doium ye luulm uneliyatlarile 
fabk, a.,.ndilit. buar .... diier 
..... y ....... ~ .... hUIUll 
flatl•. Orb1ldSy tramvay :rolu M.. 
.Dim N.d cad. 111 • 11 IS 

T.Won • 42221 

Dr. FETH I 
LABO RA TUV ARI 
C2RRAllPAfA HASTANEll 

BAK'l'f.iUYoLOOO 
Kan, idnr, .......... ·~it! 

ndl pita alhi tabl»I t.1aHJ1er •41 
w,olo)ik t.....ldl• pyet atle 
ppabr. 
Beyotlu 1 Tabime rid•rken Me .. lik 
tokait Ferah apart1man1 Tel. 40H4 

Istanbul komutanhg. 
Satmalma Komisyonu llanlar1 

Istanbul Komutanhgma bagh ki
talar hayvanab i~in 600 ton yulaf 
19/10/936 pazartesi giinii saat 15 
de kapah zarfla satin almacaktir. 

Muhammen tutar1 37500 lirad1r. 

~artnamesi komisyonumuzda gO. 

riildiigii gibi 250 kurut mukabilin-

de verilebilir. hteklilerin 2813 li
rahk ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplarile 2490 numarah kanunun 
2, 3 cU maddelerindeki yaz1h veaa· 
ikle beraber ihaleden en az bir aa· 

at eVTeline kadar teklif mektuplar1-
n1 F1nd1khdaki komutanhk aabnal
ma komiayonuna vermeleri. (1754) 

* Y oldan 100, 150 metre dahilde ve 
beheri 12X7X3,45 eb'ad1nda olmak 
uzere dort yeni bina yaptir1lacak
tlr. lbaleai 16/10/936 cuma 1ii· 
nil 1aat 15 de kapah zarf ile yapila· 
caktar. Hepainin muhammen ketif 

be deli 12250 lira 36 kuruttur. Ilk 
teminab 918 lira 75 kuruttur. ~art· 
name ve ketif vesaireaini komutan
hk intaat f.Ubesinde goriilebilir. t ... 
teklilerin ilk teminat makbuz veya 

mektuplarile 2490 numarah kanu
nun 2, 3 maddelerindeki vesaikle 

beraber ihaleden en az hir saat ev· 

veline kadar teklif mektuplar101 
Find1khdaki komutanhk satmalma 
komiayonuna venneleri. (1755) 

* Ordu Sihbi ihtiyac1 olan 5 ~etit 
diKi makinesi 9/10/936 cuma 1ii
nii saat 16 da a~1k eksiltme ile aa• 
tin ahnacakbr. Muhammen tutar1 
2535 lirad1r. ~artnameai komiayo

numuzda goriilebilir. lsteklilerin 
191 lil"ahk Uk teminat makbuz ve
ya mektuplarile beraber F1ndikh· 
da komutanhk aabnalma komisyo
nuna gelmeleri. (1752) 

* Ordu S1hhiye ihtiyac1 i~in 700 la-

ne Tahlisiye ipi 9/10/936 cuma 1ii· 
nii eaat 16, 15 de a~1k elailtme ile 
satin ahnacaknr. Muhammen tu
tan 525 lirad1r, ~artnamesi komia
yonumuzda 1oriilebilir. lste1dilerin 
40 lirahk ilk teminat makbuz Teya 

mektuplarile beraber F 1nd1khdaki 
komutanhk aatanalma komiayonuna 
gelmeleri. ( 1753) 

Sat1l1k ve kiral1k 
Modem yal1 
Miicedded ve modern on iki 

odah iki kath birinci katta bet 
ikinci katta yedi odah i~i ve 
dtfl boyah telefon, elektrik, 
havagaz1, terkoa, alaturka ha
mam1, bah~eai, nhbm1 mevcut 
Boiazm en nezib bir aahill 
olan Vanikoyde iakele yaki
ntnda (76) numarah kulell 
yah hem kirahk hem aahhkttr. 
Mezkiir yahya miiracaat. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM $1RKETI 

TES1S TARlBI: 1868 

Sermayest: t0.000.000 lngill1 Urafil 
• •• 

TOrktyenln ba~hca pbirlerUe 
Parts. Marsllya, Mis, Londra n 
Kan~ater'de, Mlm, Klbna, lrak, 
Iran, :Elllstin n Yunanlatan'da 
fllbtlerl. Yu101lavya, Romanya, 
Snrlye n Yunani&tan'da Filyallerl 

vard1r. 
••• 

Her tOrlO banka muamelelerl 
yapar 

Kapah zarf usulile eksiltme ilan1 

Erzurum O~iincii Umumi 
Miifetti§ligiinden : 

1 - Eksiltmeye konulan it Erzurum Vilayeti dahilinde Ciimhuri
yet meydam 1-stanbul caddesi ve Hakka pata kofkii arasmdaki araada 
yt.p1lacak ii~iincii Umumi miifettitlik Kolordu Halkevi m1ntaka jan· 
darma Miifettifligi posta telgraf otel gazino ilk mektep miifettiti 
umumi evi Kolordu kumandam evi mevkii miistahkem kumanadn1 ilo 
on bir memur ve zabitan evleri intaab muhammen ketif bedeli 720 bia 
yeid yiiz yirmi bin lirad1r. 

2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlar1drs 
A - Ekailtme tartnamesi. 
B - Mukavcle projesi. 
C - Baymd1rhk itleri genel tartnameai. 
D - O~iincii Umumi Mufettitlik gurup intaatl Umumi fenni 1art-

name1i. 
E - Sikilei fiat ced veli. 
F - Plin ve proje li1tc1i. 
G - Plin ve projeler. 
lateldiler bu 1artnameleri •• evralu 36 otuz alta lira bedeli mu

lc:aJ>ilinde latanbulda Nafia Miidiirlugiinde Ankarada Bay1nd1rhk Ba
kanbi1 yap1 itleri Umum Miidiirliii\inde Erzurumda O~iincil Umumt 
Miifettitlik Nafia Miit.aTirliiinden alabilirler. 

3 - Ekailtme 30/10/936 Cuma giinil saat 15 de Erzurumda O~iin
cii Umumi Miifettitlik daire:;inde yapalacaktir. 

4 - Eluiltme kapab zarf uaulile yap1lacakbr. 
5 - Ekailtmeye girebilmek i~in nteklinin 32550 otuz iki bin bet 

yuz elli lira muvakkat teminat vermesi bundan bafka ataiidaki -ve-

1ikalar1 haiz olup getirmesi li.z1md1r. 
A - Nafia Vekaletinden ahnm~t yap1 miiteahhitliii chliyeti vesikaai 
B - O~ yiiz bin lirahk it yapbg1,na dair Nafia Veki.letine tasdikli 

vesika. 
C - 1936 Y1hna aid Ticaret Oda11 vesikas1. 
D - lsteklinin Muhendis veya mimar olduguna dair diplomaai 

veya sureti Miihendis veya Mimar olmad1g1 takdirde intaatin devama 
miiddetince mesuliyeti deruhte etmek iizere bulunduracag1 miihendia 
veya mimarm noterden musaddak taahhiitnamesi. 

6 - Teklif mektuplart yukar1da ii~iincii maddede yaz1h aaatten bir 
saat evveline kadar ii~iincii umumi miifettitlik dairesine getirilerek 
eksiltme Komiayonu Reisliiine makl;uz mukabilinde verilecektir. 
Poata ile gonderilecek mektuplar1n ii~iincii maddede yaz1h 1aat~adar 
gelmit olma11 ve dit zarf 1n miihiir mumu ile iyice kapablmif olma11 
tartt1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1777) 

Tlirk Hava Kurumu 
Biiyiik Piyangosu 

$1mdlye kadar blnlerce kl,lyl 
zenaln etml,tlr 

6. c1 Ke,ide 11 Birinci T e1rin 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 200.000 Liradu 

Ayr1ca: ao.ooa, 21.0IO, 1&.•o, 12.000, 10.000, liral1k 
ikramiyelerla (50.000) llrahk ikl adet mDklfat 1ard1r. 

<;anakkale Miistahkem Mevki · · 
Sat1nalma komisyonundan: 

1 - Miiatahkem mevki k1taat ibtiyac1 i~in kapah zarf ile 
(336,000) kilo un aatm ahnacakbr. 

2 - Unun beher kiloauna (14,50) kuruttan ( 48720) lira b~ilmittir. 
3 - lhalesi 9/10/936 tarih cum- giinii saat 16,30 da Canakkalo 

miistabkem mevki ahm komiayonunda yap1lacakbr. 
4 - latekliler ihaleden bir aaat evvel teminat ak~alar1 olan (3654) 

liray1 ve ihale kanununun 2. 3. uncii maddelerindeki veaaik ile bir 
saat evvel komisyona miiracaat etmeleri ili.n olunur. (1410) 

oovc;E ORIENTBANK 
Drasdner Bank lubesl -
Dlerkezi: Berlin -Tnrldyede ~ilbeleri: 

istanbul (&alata ve Istanbul) 
Depoe Tntnn GOmrilk 

izmir 
Her tnrln banka muamelib 

Kulak. boiaz. burun miitehah1•1 
Doktor 

ihya Salih 
Oaialoilu : Hamam aaraamda 

24 nwnarada - Pazardan bafka 
her giin • oileden aonra aaat 
15 t.est itibaren haatalanna ka· 
bul eder. 

UmumEmlak 
Acentesi 

Bah~ekapa T A~HAN No. 29 

EHVEN 'ERAITLE 
A 

EMLAK iDARESi 
KiRALIK AP ARTIMAN 

EMLAK 
ALIM ve SA TIMI 

TELEFON: 20307 

Dr. MEHMED IZZET 
£mrN1 dabiliye ve aari:r• miitebauua 
Muayenehane: <;ataloilu Nuruoama• 

Diye caddeai No. I 7 Eaha Bey Apart ... 
man• pazardan maada hergiin I 3-1 7 b ... 
talann1 kabul eder. Telefon: 2392~ 
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DOY~E LEV ANT LINYE 
G. M. B. H. HAMBURG 

Doy~e Levant Linye Hamburg A.. 
G. Hamburg. Atlas Levant Llnye 

;\A. G. Bremen. 
H.mburs. Brem. /;.nYen. !.tudMal 
Y• Bahrili)'all arumcla uimet •• 

&Ydet muntu•m podalari 
latanbulda beklenen vapurlar 

Smyrna vapuru S T. evvele doiru 
Athene vapuru 8 T. evvele doiru 

Derindje vapuru 1 7 T. evvele dogru. 
Derindje vapuru 14 T. evvele dogru 

Burgaz, Yama, Kostence, i~in 
limanmuzdan hareket edecek 

vapurlar 
Athene vapuru 1 1-14 T. evvele doiru 
Derindje vapuru 17-19 :r. evvele 

doiru 
Alla vapuru 30-31 T. evvele doiru 
~ aJunda Hamburs, B~ AnY•n 

•• Roterdam limanlan i9n 
hareket ~ecek vapurlar 

Angora vapuru 9-10 T. evvele doiru 
Kythara vapuru 12-14 T. evvele doiru 
Athene vapuru 23-24 T. evvele do~ 
Fulda vapuru 7-8 T. evvele doiru 

doiru 
Fala tafeillt i9n Calata da On.

kim.Tan unmdaDOY~ELEVANTE 
llNYE Yapur aoentahima mGracaat. 
Telelon: 40319 

Scandinavian Near 
East Agceny 

Galata Tahir ban 3 ii.ncii bt 
Tel : 44991-Z..3 

Bvemb Orient Llnlen GotbeDIRBI 
Gothenburs. Stokholm. Oelo Dubis. 

Cdynia Copenh .. Abo Renl ft h&tla 
Baltak limanlar ~ n Karadeniz 'h.,h. 
ca limaalan arumda 15 pnde l:rir ui-
met ..,. aYdet ~ muntazam po.taler. 

Gd7Dia - Dane.is - Goth-bms " 
Oelodaa heklenen Yapadar. 

Siguria vapuru 6 T. evvele doiru
Viki!lsland vapuru 2 I T. evvele dogru 
Notdland Yapuru S T. aaniye doiru 
Yabada l.taabuldan Hamburs Roter-

dam - Kopenhq. c.- Gotbenhers. 
D tzi1 - Stokholm. n o.lo. limanlan 

hareket edecek vapurlar. 

iguria vapuru 7 T. evvele doiru 
Nikingland vapuru 22 T. evvele doina 
Nordland vapuru 6 T. saniye doina 

Fazla wallt ~ Calatada Tahir han 
J iincii katta klin acentahitna miiracaat. 

Tel: 44991-2-l 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en hot 
meyya uarelerile hazirlammt
br. Hamn kolaylqbnr. 1nki-
baza izale eder. Kan1 temizliyerek 

ricucla _... •• caahhk Mi.,. 

eder. 
INGILIZ KANZUK ECZANESI 

BEYoCl.U • ISTANBUL 

Afyon • Antalya hatt1nin Baladiz • Burdur araai ihtiyaci ~in mezkur 
k1am1n kilometre 4yarmaa1n1n1olundaki ocaktan (5500) metre mikip 
ocak balaat1 ye kilometre 7-13 araamadn (3500) metre mikip toplama 
balaabn ihzar nakil ve hat keDariDa depo edilmeai kapah zarf uaulile 
eJuiltmeye koDulmuttur. 

l - Ek1iltme 20/10/1936 Tarihinde aaat on bette Vekilet binaa'in
ila demiryollar intaat daireaindeki ekailtme komisyonunda yap1la-

cnkbr. 
2 - Bu itlerin muhamen bedeli 9750 ve Muvakat teminati (731,25) 

Liradir. 
3 - Mukavele projeai, Bay1nd1rhk ltleri genel f&rtnameai ile ek-

iiltme fAJ'lnameainden miirekep bir tak1m miinakasa evraln (25) ku
tuf mukabilinde demiryollar intaat dairesinden verilmek.tedir. 

4 - Bu miin~kasaya girmek iateycnlerin 2490 No. h kanuD muci· 
biace ibraz1na mecbur olduklar1 evrak ve veaikalarla 7 /5/1936 T. ve 
3297 No. b reami cerideck ilin edilen talimatname mucibince veka
letten almit olduklari miiteahhitlik veaika&1 ile teklif zarflarmi mez
kUr kruiunun tarifab dairesinede hu1rbyarak 20/10/1936 giinii 1aat 
OD dorde kadar makbuz mukabilinde demiyorllar in~aat daireaine tevdi 
eylemeleri liz1md1r. ( 1173) (1782) 

Istanbul Ziraat Bankas1ndan: 
Bankam1z10 mah olan Oakiidarda Hayrettin Cavut mahallesinde 

Selim pafa Tat aokak 10 No. da on odab ve ba~eli ev pefin para 
ile yeya bedeli dort aenede bet miisa vi takaitte odenmek iizere ~·k art· 
brma ile aablacakbr. Mtizayede 6/10/936 to.rihine miiaadif Sab sfinii 
aaat 14,30 da Istanbul Ziraat Bankaa1nda yap1lacaktir. Pey ak~eai 
maktuaa (200) Lirad1r. Buna aid tartnameyi gonnek ve fazla malU
mat almak iateyenlere Bankan1n Kredi serviaine miiracaatlar1 rica 
olunur. (1486) 

f Istanbul Harici Askeri Kitaab hinlan I 
1500 adet arka ~ntau ve 1800 adet ekmek torbaa1 kapah zarfla 

ekailtmeye komnuftur. Tahmin edilen bedeli 11370 lira olup ilk temi
nab 852 lira 75 kuruttur. lhalesi 19/10/936 pazarteai giinu aaat 11 
dedir. 

$artnamealal aOrmek ~ almak uteyenler ya bizzat veya bir vekil 
va11ta1iyle M. M. V. Sabnalma komuJODundaD alabilirler. Muhabere 
ile tartname gonderilmez. Ekailtmeye sireceklerin 2490 1a,..J1 kanunuD 
2, 3 iincii maddelerinde iatenilen belgeleriyle teminat ve teklif mek
tuplar1m ihale giinii aaat 10 na kad11.r Lnkarada M. M. V. aabnalma 
komiayonuna vermeleri. (351) (1709). 

* 1 - Ekailtmeye koDan it: De mirkoy alay1n1n 376,000 kilo ek-
meklik uau. - • 
2- lhale pazarhk auretile yap1 lacakbr. 

3 - Unun bedeli 52,640 lirad1r. 
4 - lhaleai 7 /Birinci tetrin/936 ~artamba giinii 1aat 15 de Vizede 

7ap1lacaktir. 
5 - Ilk teminab 3948 liradir. 
8 - ~artaameai her 1iin Vize aa bnalma komiayonunda 1oriilir. 

(359) (1821) 

Agvalzk Beledige Reisliginden: 
Belecli:remizin lrll'k lira aali maath fen memurluiu miinhaldir. Ba 

itin ehli naaf1 ~ h.ai7e ve reamiyeyi haiz taliplerin BayiDdirbk ha· 
kaDhi1nca kabule f&J•D veaaiki ile Belediyemize miiracaatlar1. (1834) 

Istanbul Deterdarhg1ndan : 
Cinai ye meYkii Senelik Miiddeti 

Kiraai 

Kabatatta Vapul" i1kele1i yaninda komiir kay1klann1n 
durduiu Te s1j1nd1i1 ha vu: 
Beyoglu: Galataaarayda Kulojlu mah~leainin yeni ~rti 
caddesincle elld Galataaaray polis merkezinin altinda 

Lira 

600 3 Y1l 

kotedeki bir No. h diikkiD. 360 3 • 
Ayn1 mahalle ve aokakta 7 No. h atci diikkin1 300 3 • 

• • • • • 15 • • • , 144 3 • 
Galatada Karamuatafa pap caddesinde Galata aim- -
riiiU karfl&mda 193,195 No. h diikkin. 
Topbanede Kih~ Alipap mahalk1inin T~ular, No-

180 3 • 

catl bey c..td..U.de 31& No. b dikkin. 50 2 > 
Ayai malaalle Ye 1aluta 373 No. b diikla )80 2 • ~ 

• • • 3'1 • • 30 2 • 
• » • 3&1 • • •z. 
••• 385 ». 302• 
lt •• 405 lt. 302• 
lt • • 4151 • • 24 2 :it 

SahHe 11 

Nafia Vekiletinden: 
17/Tetrinienel/936 cumartesi 1iinii aaat 10,30 da Ankara Naf1a vee 

kileti Malzeme ekailtme komiayonunda atai1da 7az1h iki parti kayin 
J"ravera ekailtmeai kapah zarf usulii ile yap1lacakt1r. 

l - Birinci parti Zonguldak viliyetiDin Devrek kaza11nm Yenidai 
Ak~u devlet orman1nadn keailmek tartiyle 105776 lira 40 kurut mu
hammen bedelli 68970 adet normal ve 1170 adet makashk kay1n tra• 
~era. 

2 - lkinci parti Bolunun Diizce kaza11n1D K1r1k devlet orman1nda1i 
keailmek tartiyle 77476 lira SO kurut muhammen bedelli 35640 adet 
normal ve 585 adet makaabk kay1n travera. 

3 - Birinci parti ~in muvakkat teminat 6538 lira 82 kurut ve ikin
ci parti i~in de 5123 lira 83 kuruttur. 

4 - Birinci parti eksiltme tartname ve teferriiati 529 kurut ve ikinci 
parti de 387 kurut mukabilinde Naf1a vekileti malzeme miidiirliigull4 
den verilir. 

5 - latekliler teklif mektuplann1 7 /5/936 tarih 'Ve 3297 say1h res. 
ml 1azeteck ~ikm•t talimatnameye gore vekiletreit ahnm•t vesika ile 
birlikte 17 /Tetrinievvel/936 cumarteai aaat 9,30 a '.ltadar vekilet mal· 
zeme ekailtm komiayonu reialiiine vermeleri liz1md1r. 

8 - Huauai mukaveleli orman a~hipleri de ke,pdi ormanlar1ndan ke
ailmek iizere ekailtmeye girebilirler. {t 132) (~) 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlan 1,1etme I 
Umum ldaresi llAntar1 

Bir aene zarfmda 156519,196 ton tahmin edilen Haydarpap limam 
ve depoau kok ve maden komiirii tahmil ve tahlixe iti 15418,16 lira be
delle Ye qai1da 101terilen etki.I dahilindeki ameliyeler bir aene i~· 
kapah zarf uaulile ekailtmeye konmuttur. Ekailtme 16/10/936 cuma 
giinu aaat 15 de Haydarpatada 1ar bina11 dahiliadeki 1 inci itletme 
komiayonunda yap1lacakbr. Bu ite girmek iateyenlerin 1156,37 lirahJr 
imwakbt teminat, ehli1et ft kananun tayin ettiji 1\iier wsaik, teklifi 
muhtevi mazruRan eluiltmeden bir aaat evvel koun.,... reialigine te .. 
lim d•eleri lizmadar. 

Teldif mektuplar1nda atai1daki miifredabn her birine ton ve cin1 
itibarile ayr1 ayn fiat dercedilecek ve bu fiatlar e1a1 ittihaz edilecek ye 
f&rlnamenin tamamen okunup kabul edildiiine dair metruhat verile
cektir. Fiatlann hataaiz ve 1ilinti1iz raJram Ye yurile yaz1lm1t o1ma11 
lizundll'. $artnameler ve mukavele projeleri koft\ia1ondan paras1z ola
rak daiJtilmaktad1r. 

Ameliye A- Vapur anbanndan 1upalan yapmak yani a~1k varon 
iizerine veya vapurun giiverte1ine veya r1htima getirmek. 

Ameliye B - Vagon iizerinedn aupalanadn ~~tk vagona bo,altmak. 
Ameliye C - Supalandan arka ii, vagona veya Jerden veya anbar

dan ~uvalb olarak alap Y•I.,.. M,altmak. 
Ameliye D - Cemnel!ifn f~iliden WJa ,.-den arlaa ile depoya veya 

vqona tatima'k. 
Ameliye E - Her ...i vacend .. ma ile elli llllBe •eafe tlabilin

de depoya ... ftya idare Yinci ile .... a r•m ahp ~·k .... nlara 
bopltmak. 

Ameliye F - Depo atmlnmdan m ' Lwlme ve~ ....-Ian yiildemek 
(1670) 

* Muhammen bedeli (11594,90) Lira olan 25 sabit ve 22 aeyyar te-
lgraf makineai ile bunlara aid 10 kalemden ibaret yedekler 16/11/936 
pazartesi ,UDu aaat 15,30 da kapah zarf usulii ile Ankarada idare bi
numda eahD abnacakt1r. 

Bu ite girmek; iateyenlerin (869,62) lirahk muvakkat teminat ile 
kanunuD tayin ttiii vesikalan, re.mi sazteDiD 7 /5/936 siinii ye 3297 
numarab niiahaamda intifar etmit olan talimabrflt7'1 .._,..ae Ye.ilia 
ft ~lerini ay1u gin 1aat 14,30 a kadar KOQliayon rehliiiDe verm 
leri lizimdll'. $artnameler para11z olarak Ankarada Malzeme daircsin
Clen, Haydarpatada teaelliim ve aevk tefliiinden dag1blmaktaclir. (178 

Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 
ldaremmn aia Cl8dtilderi veaair feJIDi teaiub ~in pazarldda 36 ba

~ton yerli kok k&alal Aba al1nacaha. 
Pazarhia girmek iateyenleria 80 a. teminat -~lerile beral.er 

8/10/936 Pertembe liinii aaat on dartte Galatada Merkez Rihbm 
ban1D1n dordiincii kabncla Tahliai1e Umam Miidirliip Sabaalma 
Komiayomma miiracaat etmeleri. Ba huau.taki prtname her tin ,Oz 
1~en komiayonda g&elebilir. (1756) 

K.imyager abnacakbr 
Aakeri Fabriblar U. Miidiirliigiinden: 

A•ra ciftriada htilul•m edilmek fizere diplomal1 kimPC• ..._. 
~· lateldileria s.tWa w 'ftllikala)'ile Umum Miidiirliiie ........_. 
n. (1187) 

:it•• ~» » M2•~~,~=,~============~=====~~ 
latanbut Levazun amirliiine bai- ~~ ~_..:?.:,m;.::i ...., .... -.. IOt s • inlaUarlar U. Mildilrlil.fibat/en: I 

b miieueaeler i~m 400 ton lava· Ali bey koyijnde yenik~ meri ve mandlJ'Ui. 120 3 • .1 - 15/IX/1938 tarihinde iateldiai ~achimdan dola71 ihalesi 

istanbul Levaz1m 
Amirllii Satlnalma 
Komisyonu i1Anlar1 

IDaria kiimiirii 6/l0/936 sab pnii Kii1thanede Cenckre yola ii1tiinde kotu kOtkii karti· palmamit olan 282,90 lira ketif beclelli Galata BalmneTi bir numarab 
aaat 14,30 da Tophanede Sabnal- 11nda 4166 mbe muraba1 tarla. ;ii 3 »: k1am1 oluk Ye derelerinin tamirab yeniden pazarbkla ek1iltmeye k 

d 1_1-1 11 Saray Lumuncla Culhane HaataDeai c::iYarinda Katin" nulmu ...... . Illa komiayonuD a pazar uua a • r .. . 
llacaktir. Tahmin edileD bedeli be- bey ~etmeainde ~ifte firinlar Ye fener kap1si yan1n- 2 - Ekailtme 6/10/19M tarihine raatbyan Sab ,Uni aaat 15 te ... 
her tonu 1205 kuruttur. Ilk temi- dr.ki mahzen ile oniincleki ocakhk yeri. '18 3 •· hiaarlar levazim ve m11bayaat tubeai mildGrliijiindeki ahm lromiaJO-
nati 361 bu~uk li?:adir. ~artnameai Yukanda cin1 ve mevkileri yaz1li yerler hizalarinClald ldra: v~ miiddet• mmda yapilacalmr. 
komiayonda goriilebilir. lateklilerin ler iizerinclen ~lk artbrma uaulile ajn •1" lriraya 't"erileceldlr. latek"'.. 3 - lateldilerin ke,ifnameyi 10rmek fizere her pD ve puarlik ~ 
Lelli uatte Jromilyona gelmeleri. lilerin ve traitini airmek iatiyenlerin l2/10/fB8 Puarte~i slnfl M&t tla Jbd• 7,6 siiftnme para1ile birlikte tayia olmum ... ve .. 

_._ _______ ___.L~~~t41..-1..JOD~d!!!ir!!!rtle!!!...lrl..:!...71!!..J!!l...!!S!l!dUllili!~•~tlAn.l!!l!!..._A~-~-lWnLlJJUDthuimi...a"'9 ._i1~.cma miiraaatlan. (I-) 



Sahlfe 1! 

Hastal1k, Oliim ve pislik 
getiren f areleri Oldiiriiniiz 

F-A R 

HASAN Fi macun ve butday ••kllnde olup bUyUk 
ve k ~Dk her nevi Farelerl, S19anlar1, derhal 

lldOrOr. Teslrl kat'ldlr. Fareler kokmaz 
&.iclaJ aeYilliial wpmeliclir. llacaa olanluam J•tk bir eU.ete •• Iler baDJl bir 

playa .._. fareleria balaadafu 1erlen ko,...hchr. Kalua 25 er, lkili bir uada 
40 '••ata. 9-a 0.,...: ISTANBUL. BEYOOLU, ANKARA. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEV$EKLlalNE KAR$1 

HORMOBiN 
Ni$anta$1nda 

• fJ Z JC eski "Feyziye,, Li SB Si 
Memleketimlzln en eskl hususi llsesldlr. 

Ana, Uk, Orta, ve Use kwmlan vardu. Yabh ve yatlstz taJebe kaycb i~in her giin miiracaat edilebilir. 
lsteyenw.re meldep tarifnamesi g6nderilir. Telefon : 44039 

KUM BA 

-

0 

BIRE, 
1000 

--
• 

:61 .... 4 .. -·-
-

" .. 

Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden: 
Cimi Az1 Coiu Fiyab Ilk teminab Tarihi · Saati ~Ii Giiai 

jladeyaj 5900 K. 7500 80 450 L. 12/10/936 15 Kapab Pazarte1i 
Edirne Orta okullaruua Ma111 1936 aoauaa kadar ihtiy~lan olaa miktan yukarida yazd1 1ade yai1na 

iateldi ~ikmad1imdaa tekrar 24/9/1936 giiniinden itibaren 15 pa micldeJle ek1iltmeye kbalilmuttur. 
V enaeje iatekli ol..larm f&rbaameyi 1onnek ve almak ilteyenlerin Dairemize b&f 'i'Urmalan •e 2498 1&• 

Jwwia1m jaiiJdimlsiae 1ore ~aklarlDI J&pank IH;lli Pa " ••ate tlairemiacle toplaaacak om 
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5 T~inievvel 1936 

CiLDiNiZi 
B ES L E Yi N i Zf 

28 gun zarfmcla bir~ok seneler claha gen~l~mi~ olursunuz. M~ur bir 
ilniversite prof es0ril, gen~ hayvanlardan cilt i~in hakiki bir cevher istihsale 
muvaffak olmu~tur. 

100 kadmdan 99 u beslenmemi~ bir 
cllde mallktir. ~ukluklar, sol· 
llUlf tenler ve se•k -yanaklar bu ha· 
1in bazi allmetleridlr. 

Zamamm1zda tecrtibe lle sabit ol
mUftur ki; cildiniz, milyonlarca me
sameleri sayesinde sureti hususiyede 
hazirlanrm~ b!~k unsurlan mas ve 
canh huceyreler ~kline ifrag ederek 
kaybettigi glizellik ve tazeligl kaza
nabillr. 

Cilt I~ en milkemel giindelik 
gilzellik ~tesi budur: 

Oen~ hayvanlardan istihsal edllen 
Biocel cevheri, taze krema ve musaf
fa zeytiny&gt. 

Butiln bu unsurlar, ~imdi Tokalon 
kreminin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem, tarumm~ cilt unsurlanrun en 
milkemmeU ve en fazla besleyjcisi
dir. YalDIS hlr gece zarfmda clldinl
zl taravetlendirecek ve inarulnuyacak 
derecede canlandiracaktir. Ve 28 giin 
zarfmda devamb bir gi.izellikte yeni 
bir ten temin edecek, bel$erenlzi blr 
gW yapragi gibi daha tath, daha 
nermin kllacak ve buru~ukluklardan, 
gev~k yanaklardan ve yUzi.in zayif
laDllf adalelerinden kurtaracaktu:. 

gllnc; h•rw•n,.r 
d•n latlhul edl· 

len " BIOCEL •• • 
cevheri 

Bu ~yam haj-ret semereyi, ayna
ruza bakarak tasdik edeceksiniz. 40 
ve 50 yqlannda blr~k kadmlar son 
derece besleyici bir unsur olan bu 
kremin muntazaman kullanmalan 
sayesinde hemen bir gen~ laZln te~ 
taze cildine ve nennin tenine maiJk 
olm4ga muvaffak olmuflardlr. At
f8!11lan, Tokalon kreminin pemb9 
rengindekt ve sabahlan (yapz) 
beyaz rengindekini kullarumz. Pem
be rengihdeki krem en fazla besleyl
cl bir kremdir. Fakat sabahlan (yat
SlZ) beyaz krem kullan1lmasi miirec
cahtµ-. Cilnkii fevkalide bir cilt un
suru olduktan ~ pudrayi gayrt
mer1 kllar ve son derece yaplfI11811-
na medar olur. 

Ambara; ve kompr1melerin uzeri;de halis· 

liOin timHli ora~~ marlcas1n1 arav1n1z 

PBOTEJiN 
Merhemini kullanan Freosi ve Sehoiukluiuna tutulmaz. Her eczanede bulunur • 

KARVO• A. ME$HERI 
Fabrikarun_ yeni binasmda hususl surette a~bta mqherin bir kerc gorillmcsini 

rica ederiz. Karyolalar ucuz ve satlamdlr. Somyelerimiz diinyamn en rahat som
yieleri dereccsindc olup en hassas kimselcri memnun edecek miikemmeJiyettedir. 

HALIL SEZER IARYOLA 11 Mllflf EIYI FAIRllASI 
Sirkeci, SalkamsOtild, Demirkapa caddesi No. 7 (Eski Ford Garaja bina11) 

Telefon: 216 32 

Muzada taaffUn ve deriyi 
takyjye buealanna malikiyeti 
Krem Pertev"in bqGnkii .Oh· 
ret ve fiimuliiniln bariz deli
lidir . 

... -. Dr. lhun &mi--· 
Alamz. 8oaokok Afl81 

K A B I z L I ~ I Belsoloklutu ve ibtilAtlanna ~ pek 
defeder. Yemelderden hirer saat ~irli ve tase &fldlr.Divanyolu Sultan 

sonra ahrursa : Kahmut tO.rbesi No. 11 S 
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ve yanmalanm giderir. Atazdaki taisWiti 
vekokuyu izaleeder. ~i7Sve 120kUl'Uf Sahlbl Necmeddln Sadak 

enipostane arlcu, umamt lllfllJld allllril: ._ n 
... No. 47. • ..... _ .... 
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