


Sahife 2 

lzmirde biiyiik askeri 
manevralar yapilacak 

Ay1n on be~inde ba9hyacak manevralara kara 
kuvvetlerimizle motorlu vas1talar, tayyarelerimi 

i~tirak edecek ve bir gecit resmi yap1lacak 
izmir 7 (Teleion) - Kahramnn ordumuz bu aym on be~indc buradn 

bfiyiik .innncl-Talara ba~hyncaktu. 
Dort giin siiccck oln bu mnnel-·ralarn kara kuvvetlerimzle en miitckU

mil motorlii askeri vaSitalannuz,, tayyarelerimiz i~irak edecektir. l\la
nena mmtnkasmm muhtelif laSimlnnnda ~diden haztrhklara ba~lan
m1 tir .• lnnc\Tnlann sonunda, Scydikoy, ile '.l'orbnl.J araSilldaki gcni~ 

meydandn biiyilk bir resmi g~d yapllacaktu. 

Fransada giirUltli 
koparacak bir hidise 
Ba~vekil ve maliye naz1r1 hakk1nda 

suistimal davas1 a~1lmas1 isteniyor! 
Pnri 8 (A~m) - Vergi verenlcr oemiyeti re1s:i 1\1. Dubre adliye nazmna 

bir mektup gondererek ba~·ekil I. Blum ile maliye nazm 1\1. Oriol aleyhin
de d~lamlmc1llk da\'as1 ntllmasm1 istemi~tir. Mektupta deniliyor ki: 

«Ba ckil ve maliye nazm, son hazlnc tahviJah ~1kanhrkcn suiistimalclc 
bulunmu~lard1r. Bunlnr bir taraftan frnngi dii~Unnck i~in haz.irhk yaparken 
digcr farnrtan drank dii~ilrillmiyccektir.» diye rcsmi beyantta bulunarak 
yalan oylcmi..;ler<lir. Bu yilzdcn hazine tahvilatJ alanlar zarara ugran11~lar
d1r.» 

Amerikada altzn 
bollugu 

leap ederse dolar daha 
on sent dii§iiriilecek 
V~ngton 7 (A.A.) -Frank klymet

ten dl.i~lidcnberldlr mali mesail i.ize
rine matbuata vaki olnn ilk beynnat 
s1rasmda M. Ruzvelt demi~Ur ki: 

cAmerlka birl~ik dcvletlerinin elin
de o d rece miihim bir aJtm stoku \"nr
cbr Id, bunlarla diinya altm piyasaSI 
iiz rindc her zaman bliyiik tcsirler ic
ra edebiliriz.» 

M. Ruzvelt aynl zamanda, hi.ikfune
tin dolan daha 10 i;ent kadar loymet
ten di.i~i.irmek sala.hiyetinden vaz ge
~yeccgini, zira Amcrikan para si
yasctlnfn esas gayesl dahili loymeUeri 
rnuhafaza ctmek olduguna gore her 
hangt blr yabanc1 devletln bu yolda 
bagtetcn yapacagi b1r hareketfn onilne 
ger;mege hazir bulunmak lazim geldi
gini soylemi~Ur. 

Diger taraftan, Amerika cumhur 
reisl, htlkflmetin, parayi dil~i.irme ka
nunu muclblnce kendfsfne verilm~ o
lan salahiyetlerin yenilenmesini kon
grede isteyip fstemiyccegine dair olan 
sualc cevnp vermekten 1stlnkAf etn11~
tir. 

Miithi~ bir yang1n 
<:inde bir ~ehrin yan s1 

kiil oldu, ankaz albndan 
insan cesetleri ~kanhyor 

9anghay 7 (A.A.) - Qok ~lddetll bir 
yangm Yangtsekiang nehri iiezrinde 
k!in isang ~chrinln yans1m kill etmis
tir. Ytizlerce ev harap olmu~tur. Bin
lerce insan ac1kta kal~trr. 

insan zay1natmm mlktan heniiz 
belli olmamakla beraber bunun biiytik 
bir yekun tutacagi tahmln edilrnekte
dir. Harabelerin altmclan yanrm~ bir
~ok cesct ~1kanlm1~tir. 

Zehirli peynir 
lzmirde 30 ki§i zehirlendi 

ve kurtan ld1 
Izmir 7 (Telefonla) - Bugiin bu

rc.da otoz ki~dc zehirlenme arazi gO
rillrnti~tilr. Yap1lan tahkikat ncticesin
dc bunlann lki~~eliktc bir bak
kaldan aldlklan peynirden zehirlen
dikleri anla~1lm19tir. Zchirlencnler der
hal tednvi nltma almm1~ ve heps! de 
kurtanlm~arc:llr. Bakknl hakkmda 
z~b1taca tahkiknt yap1l1yor. 

Dinar k1ymeti degi§miyor 
Bclgrad 7 (A.A.) - Avala ajans1 bil

diriyor: Finans bakanhg1, Yugoslavya 
dinannm klyrnetini rnuhafazaya ka
Tar venniftir. 

- ~v-a 

lspanya gardzm 
ist.igor 

Yard1m edilmezse harp 
uzun surecekmi~ 

Edimbourg 7 (A.A.) - Arnelc partl
si konfernnSl rnilzakerclerin1n b~hca 
mevzulan ~nlardir: Komiinist parti
sinin amele partisine Utihaklm 1ste
rnek1 f~tzme kar~ rnii~terck blr cephe 
vucuda gcUrilmesi Jehinde bir karar 
sureti tanzlm ve kabul etmek. 

Komiinistlerin iltihak1 talebi, bti
yilk bir ekserlyctlc reddedilmi~tir. 

Bundan sonra ~iddetle alk1~lanan 

!spanyol murahhasJan soz alnu~lar. 
chr. Kortezlerin re1s vekili B. Asua, 
konfcransa hitap edcrck adcmi mi.i
dahale mfsaloru cAdli bir redaeh cllye 
tavsif etm1~ ve ~oyle derni~tir: 

Biz, ~mdl ecncbi rnemlcketlerden 
yardim gonnekte olan asilere kar~ 
~etin bir milcadeledc bulunuyoruz. 
Bizc de yard1m cdilccek olursa bu mil
cadeleyi iki ayda kazanabiliriz. Fakat 
bOyle bir yardun yapllnuyacak olursa 
milcadele dahn uzun silrccektir. Siz
den silah tedarik etrnemize rnani olan 
engelleri kaldmnak hususunda bize 
yardlmda bulunmamzi istiyoruz. 

Ordu at1 
Musabakalara ..ay1n 

on be~inde Ankarada 
ba~lanacak 

Ankara 7 (Tclefon) - 1936 senest 
Ankarada yapllmas1 mukarrer olan 
ordu ab. milsabakalama 15 birincite~
rln 936 per~embc giinii ba~lanack ve 
17 birincitc¢n 936 cumartesi nihayet 
verilecektlr. 
Milsab~ka birinci gi.inii at terbiyesi, 

ikinci gun numiah mukavemet ko~u
su, u~i.incil gilnii rnanilerden a~mak 
miisabakalnn olrnak ilzere fie ~e~lttir. 

Bu rnilsabakalardan mksad harb 
atmm talim ve tcrbiyesini tc~vik et. 
mek ve iyi at yeti~tirmektir. Halk mti
sabakalara serbes girebllecektir. 

Turk - Yugoslav ticaret 
anla~mas1 

Ankara 7 (Telefon) - Turk - Yu. 
goslav ticaret anla~masi rntizakerele
rine cumartesi gilnil burada ba~lann
caktir. Yugoslavya ticaret nezaretl 
umumi kfttibi Mihailovi~in riynsetin
dekl heyct yarm (bugiln) burnya ge
lecektir. 

Buraya gelen malumata gore: ikti
sad vckaleti mtistc~an Faik Kurdoglu 
csaslan evvclcc lmzirlanan Tiirkiyc -
Arjantin ve Brezilya tlcarct anla~ma
sm1 pa.rare ctmek ilzcre Parise ge~

rni.iti1·. 

8 T~rinievvel 1936 

( Bu Sabahki Telgraflar ) 

Madride taarruz ba~l1yor 
Sovyetler eI~isi yarablar1n Sovyet 

Rusyaya naklini teklif e 
Paris 6 - ispanyada Oviedo civa

nnda ~Iddetll muharcbeler oluyor. 
Hilkftmet kuvvetlcri ~ehri bombard1-
man ctml~crdir. Madrid radyosu bu 
kuvvetlerin ~hre girdigini bildiriyor. 
Bevil radyosu ise milliye~ilerin muka
vemet ctmekte olduklanru ve Fash 
takviye kuvvetleri gonderildigini ha
ber vertyor. Milliyct;cller a~ama dogru 
bir huruc hareketi yap~lard1r. 

Milliyetcilerin l\ladride taarruza ha
Zll'land1klan bildirilmektedir. Diin 30 
tayyare l\lndrid i.izerinde u~mu~ur. 

Seville 7 (A.A.) - ihtilftlcilerin tay
yareleri, Madridin kl~lalanm ve de-

Memba sular1 
Evkaf ve Belediye kendi 
sulannt kendileri satmak 

istiyor 
Evkaf idaresi, kendisine nid olan 

Tru;;delcn ve Defncli sulru1m halka sat
mak iizere Bal1cekap1, Te~ye ve Be
yaz1dda ii~ su deposu tesis etmi~tir. Bu 
depolar csldden rnevcud sebil ve mu
vakklthanelerln i~indedir. Depolarda 
perakende olarak bardakla da su satil
maktac:llr. 

Evkaf idaresi u~ depoyu tecriibe ma
hiyetinde tesis etmi~tir. Almacak tec
riibe iizerine gclecek scnc satI~ yerle
rini arttlrmak ve T~delen ile Defnell 
suyunu toptan olru·ak yalmz kendfsi 
satmak niyctindedir. 

Bu te~ebbi.isle bclediyc de alakadar 
olmu~tur. Haber aldlgim1za gore bele
diye de ayni usulil tatbik etmege, ken
dlsinc aid membalann suyunu kcndi 
vas1tasile naklederek satmaga karar 
venni~tir. 

Belediyenin evkaf lle anl~rak Av
rupadan su doldurma makinelcrl gc
tirtmesi ve bunlar vas1tasile sulann 
cl degmcden damacnna ve ~elere dol
durulmas1 dil~iiniililyor. Bu anl~a 
olursa ~ehir i~lnde ~i~eleri doldurmak 
usulil kalkacaktir. - - ---
O~OncQ umumi mufetti§lik 

naf1a mu~avirligi 
Ankara 7 (Telefon) - izmlr naf1a 

mildiirii As1m ur;iincG. umumt rntif et
t~k nafia mil~avirligine tayln edil
~. yerine ii~ilncti umurn mi.ifetti~ik 
naf1a rni.i~avir muavini Turhan geti
rllmitir. 

Ma1atya civarma kar dO~tu 
l\falatya 7 (A.A.) - Bir k~ giin

denberl giiz yagmuru yagmakta ve 
soguklar dcvam etmekte idi. Diln et~ 
raf bulutlardnn Slynlmca gtineyirniz
de ~re yakm Beybagma kar d~tii
gii gori.ildil. Yakm y1llarda Malatya
ya bu kadnr crkcn kar dti~ttigilnti bi
len yoktur. 

c;ocuklar1 dovmii~ 
Bir cami miiezzini 25 lira 
para cezas1na mahkum 

edildi 
Bon ylrmi dort saat i~inde istanbul 

mmtakasmda 22 ci.irmi.i me~hud va
kas1 olm~tur. Bu yirml iki vakanm 
su~lulari, ~ahidlcri yi.iz ki~i tutmu~tur. 

DUn olan vakalar dovmek, hakaret 
gibl hafif sur;lard1r. Bunlardan en mi.i
himml ~udur: Ciba.Ii 14 i.incti ilk mek. 
tep talebeleri dun teneffiistc m~kte
bln bahcesi ittlhaz eclilen civardaki 
camiin bahr;esinde oynarlarken mu
ezzin bir sopa ile ~ocuklann ilzerinc 
yilri.imi.i~ttir. Mektebin muallimi i~e 
mi.idahele ctmi~tir. Bu yiizden arnda 
bir dovil~mc olrnu~tur. 

Polisler, tutulan zab1t varakasi ile 
alb ~ocugu, muezzin R~id ve rnual
lim ~i.ikri.iyil U~unci.i sulh cezn mah
kcmcsinc gltirmi~I~rdir. 

Ynp1lnn muhakeme sonunda mtiez
zin 25, munllim f;lUkrii de sekiz lira pa
ra cezasma rnahkum edilmi~erdir. 

rniryollnnm bombardlman etmi~Ier 

ve ~ehrin U.zerine beyannameler at
mi~ardrr. 

Son giinlerde nasyonalistlerin elle
rinde bulunan harb gemilerinin hima-
yesi nltmda Fastnn ispanyaya on alb 
bln sker ge~mi~tir. Hnllhnz1rda Akde
nizde hilkumetfn bir tek gemisi var. 

d.Ir. Bu da Malagaya sigmm1~ olan bir 
denizalt1d1r. 

SOVYET RUSYANIN BiR TEKIAFi 

l\ladrid 7 (A.A.) - Havas ajans1 
muhabirinden: 

A tatiirk 
Ankarada 

Halk biiyiik reisi 
alk1~larla kar§tlad1 
Ankara 7 (Telefon) - Reisi

cumhur Atatilrk bugiin saat 13 de 
Ankaray:t ~ereficndirdiler. Ba~·ekil 
fsmct 1nonii, Atatiirke ~iltlik is
tasyonunda miilaki oldu. 

Atatiirk istasyonda Buyiik l\Jil
Jct meclisi Reisi B. Abdillhalik 
Renda, \'ckiller , gencraller , mehus
Jar ve kalabaltk bir halk kiitlcsi 
tarafmdan ka~11andllar. Atatiirk 
aJk1~Jar arasmda otomobile bin e
rek ~ankayadaki ko~klerine gitti. 
ler. 

Ankaradan Cumhmiyet reflki. 
mfze bildirildigine gore Atatiirkun 
t~inisani ortalarma dogru rnem
lekct icinde blr tetkik scyahatine 
~1kmas1 muhtemeldir. 

Eski eserler 
Her vilayette kii~iik bir 

miize tesis edilecek 
Ankara 7 (Telefon) - Maarif vc

kAleti, vllftyetlerde tarihi klymeti haiz 
olan eserlerin harap olmasmm onune 
g~mek iizere her vilayette kilcilk birer 
muzc tesislne karar venni~tir. 

ilk olarak Diyanbekirdeki Sincariye 
rnedrescsi Konyadaki Ak medl·cse mu
ze haline getirilecektir. Ak medrcse 
de Sel~uk ve Roma cserleri te~hir edi
Jecektir. - --- ----• s1nemas1 Sakarya 

"--- - - -
Diin ak§am a~ild1, salonda 

biiyiik degi~iklik yapdd1 
Eski Elhamra sinemasi yeni bir idare 

tnrafmdan kiralanrm~ ve Sakarya 
ad1 verllerek diln ~am a.cllllll~tlr. 

Sinema b~tan b~ tadil edilmi~
tir. icerlsi modern ve ~ok giizel bir ha
le gctirilmi~tir. A~Ill~ resmi milnasc. 
betlle ilk !ilim diln ak~am davetllleic 
gosterilrn~tir. Sinema sahipleri ince 
blr nezakct cscrl gostererek gclen ba
yruilara Tokatbyanda yaptmlnu~ bi
rcr kutu ~ekcrleme hediye etm~Icrdir. 

Ac;1h~ resmine istiklal rnaq1 ile b~
lanm1~t1r. Ayakta dinlencn mar~1 

miltcak1b Jean Kiepuranm cBiltiln 
kndmlan sevcrim> filrni gosterilmi~

tir. Bu filirn, Kicpuramn btitiin filim
Ieri gibi, c;ok gtizcl ve ~ok canhd1r. 
Sinema idaresinin ilanma bak1hrsa 
bunu bir c;ok btiyi.ik filirnler takib ede
ccktir. 

Saknrya sincrnRSl sahiplerini teb1ik 
ve kend1lcrine muvaffak1yetler tcmcn
ni ederiz. 

Donen hukuk talebesi bir 
daha imtihan edilecek 

Hukuk fakultesinde tahsil rnilddc
tinin dart seneyc c;1kanlmas1 mUna
scbctile bu sene donen Hukuk talcbesi 
ir;in 20 te~rinisnnidc bir irntihan daha 
yap1lncaktir. 

So\1·et cl~i i 1\1. Ro cnbcrg, Sovyf't 
Ru ya amclesi t~kilfttlnr1 namma 1\1. 
I~nrgo Cabellaroya hiikf1met asl.crle
rindcn biitiin yarahlarm vc neknhnt 
halindc bulunanlarm mcccancn So\'• 
yet Rusyaya nnklini teJ.lif etmi tir. 

l'ENi HUKUMET TEf;iKiLATI 

Burgos 7 (A.A.) - Havas Ajanc;1 
hususi muhabiri bildiriyor: Bir hukfl
rnet te~kilat1 askeri cJunte> nin ycline 
knirn olrnu!?tur. Bu te~kilatm bnsma 
dcvlet reisi olarak Franko ge~mi~tir. 
Htikiimet tc~kilati dogmdan dog1 uya 
devlct reisinin emri nltmdad1r. 

Askere al1nanlar 
Ge~imi olm1yan aileleri 

askere ahnmam1§ olanlar 
besliyecek 

Anknra 7 (Telcfon) - Dahiliye YC

kaleti vilayetlere bir tamim gond1,;r
mi~tir. Bu tamime gore hi~ geclmi .ra
kir asker allcleri bulunduklan ycrler. 
deki askcrc almmam1~ olanlar tara
fmdan i* edilcceklerdir. Tamimde 
kanunda buna dair olan maddenin 
ehemmiyetle takib edilmesi de bildiril
rnektedir. 

Koylerde ihtiyar hcyctleri, kaznlnr
da belediyeler bu gibi ailelcri vc asker
lik yaprnaynnlan tesbit ederek sel'vet
lcrinc gore bir para tarl1cdccck vc bu 
paray1 odcmeyenler halonda tahsJtl 
emYal kanunu tatbik cdilecektir. 

Naf1a vekili lzmirden 
Afyona gitti 

izmir 7 (Tclcfonla) - Birka~ giln
c!cnberi ~ehrimizde bulunan Nafm ve
kili B. Ali <;ctinkaya bugi.m Af yona ha
rckct etmi~tir. Afyonda nafrn i~lerini 
tedkik edecek olan Nafia vekilimiz A!
yondan Ankaraya donecektir. --- -

GumrOk ve inhisarlar vekili 
Konyaya gidtyor 

Ankara 7 (Telefon) - Glimri.ik vc 
inhisarlar vekili B. Rana Tarhan Kan
ya Ko~hisnnndaki tuz memlehalanm 
te!ti~ etmek ilzere yann (bugtin) bu
radan Konynya gidecektir. 

Gumruk ve inhisarlar vekaleti 
muste~ari lzmirde 

izmir 7 (Telefonla) - Gilnn'iik ve 
inhfsarlar vekaleti miiste~ B. Adil 
gfunriik ve inhisar i~lcrlni tefti~ etmek 
iizere :izmire gelmi~tir. --
Macar ba~vekilinin cenazesi 

Budapeiteye nakledildi 
l\liinih 7 - Macar ba~vekili M. Gom

bO~tin cenazesi bugiin saat 22 de Vi
yana yolu ile Budape~teye nakledil
mi~tir. 

Bir aile facias1 
Bir gen~ ni§anhs1n1 yara

lad1, kendisi de ag.r 
yaraland1 

Di.in gece saat 11,55 de ~zadeba .. 
~mda bir aile facias1 olmu~ur. 

20 ya~nda Habib nammda blrl nt .. 
~nhsi Cemileyl ziyaret etmek maksa .. 
dlle diln gece Balaban mahallesindc .. 
ki eve gitml~, gori.i~mil~ttir. Bu sirada. 
n~hSl ve ailesi efradilc aralru·1n,da 
~kan mi.inaka~ kavga ~klini alm1~· 
tir. Bu kavgadn ftsabmn hakim ala· 
rn1yan Habib, elindeki rovelvcrlc nl· 
~nhsi Cernileyi ag1r surette yarala .. 
rn1~tlr. 

Bu Strada cvden ka~mak istiycn 
Habibln elindcki silil.h di.i~ti~ ve ~1 .. 
kan kur~n kendisinin de agir suret· 
tc varalanmasma sebcp obnu~tur. 

Habib Cerrahpa.5a hastanesinc kn.ldt
nlrm~t1r. Yaras1 -;ok ag1rd1r. Znb1ta 
hadi$enin sebebi hakkmda tahkilmt 
:yap1yor. 
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Muhtelif istila ~ekilleri 
Bir ka~ giin evvel ~~li ve civannm 

ugrad1g1 kara sinek istilismdan bah· 
setml5, bunun hududlar1 ncreye ka· 
dar ilcriledigini bilmedigimi soyle
mi!jtin1. Taksim taraflanndaki blr 
okuyucudan ald1g1m mektup :fetake
tin oralara ka<lar uzad1gu11 anlatayor. 
Ayni 7.amanda, bu istili yer yer hilvi
yet degh1;tircrck daha b3~ka ihtilfitlar 
yaphg. da anla~byor. 

Okuyucum diyor ki: 

«Zannetmeyiniz ki yalmz siz, ~i~ll 

'\'e Osmanbeyde oturanlar o Slhbate 
muztr istilaya maruz bulunuyorsu
nuz. Biz, Taksim bah~esiuin tam kar
~ISlndR yapalan yeni apartnnanlarda 
oturanlar da ayni derdin i~inde lav
ramp duruyoruL Yeni aparllmanlar 
arasmda ~ kalm1' bazi arsalarclald 
karpuz kabuklan, Olil kedi l~ul, 

a~1k havadaki umumi aptesanelerl, 
habra hayale ge.lmiyen tiirlii tiirlil 
miizehrefat iizerine konan kara si
nek bulutlanmn apart1ma11lara niifuz 
ve istilalanna artlk tahammiiliuniiz 
kahnad1. NasIJ oloyor da bu gozoniin. 
dcki pishlderi 1dmse gormtlyor?a 

Bu mektupta yalmz bir noktayJ 
tashih ctmek isterim. <;iinkii yanb"1-
gi ~ok a!jikard1r. Bu gijzoniindeki pis· 
likleri nasll oluyor da kimse gonnii
yor? deniliyor. Hep goriiyomz ya i~te!. 
Hem goriiyoruz, hem i~itiyoruz. Tak
sim taraflannda oturanlar da biliyor
lar. goriiyorlar. Onun i~n kimse gor
miiyor demek haks1zd1r zannederim. .. 

Tak imdeki 0011 arsalar dolarsa o 
zaman pislik sahas1 azalacag. i\!jn bu
gunkii vaziyetin de hafifliyecegini 
Takslmde oturanlara buciinden miij
deliyebiliriz. 

Yalmz. o civarda ba ka daimi bir 
fetaket var ki onun ne 1.aman orta
dan kalkacag1m kestinnek biraz zor
dur. ~iinkii bu felaket tam sokak or
tasmda karargah kunnu~tur. Fiat ga
rajmm yanmdan a~g1ya dogru inen 
gcni!J hir cadde var. Orada y11lardan
beri kendi kendiliginden viicud bul
mus 'bir a~1k hava aptesanesi faaliyet
tedir. Kokusu tramvay ~oluna, yukan 
scd iizerindeki yeni apart1manlara 
kunetli surette inti~r edcr. Bir ara. 
llk buraya bir menmr ikame edcrek 
mcn'e {:ahst1lar. Niha~et memurun 
vakaya '8hld olmasmdan am~li bir 
fa) cla ~kmryacagm gorultince vazg-e-
1!ildi. Apart1manlarcla otump ta ko
Jmya tahammiil edemiycnler nobet 
beklemegc, ~ Jo~ diye bai:'ll'maga 
kalktdar. Onlarm cla tahammiiHi bit
ti. Fakat miics ese bii) iik bir faaliyet
Jc i~Jemekte devam ediyor. 

~imdiki halde yegine iimidimiz 
yakln!jan lu~d1r. Napolyonun mu
zaffer ordulanm peri an eden ha~
metHi k1 hazretleri i~i ve havalisl 
sinckleri ile Taksim pisJikle.ri kar~1-
smda maglUp olursa i~te o zaman ha· 
limiz ne olur bilmem. 

Aksamci 
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Refik Halidin yaralandig1 
dogru degil 

Btr ka~ gi.ln evvel Payastan gelen bir 
tclgrafta Ref1k Halidm aflesile birlik
te Iskcnderundan Halebe giderken bin· 
dlgi otomobllm yolda devrilcrek ynra
lnr ig1 ve hastancye kaldm.ld1g1 bil
du ilml ti 

Bu hab uze1 inc Ref1k Halidin is
t~nbulda bulunan oglu telgrafla baba
Emm sihhatini sormu~ u Kendisine 
gclcn cevapta hi~ bir kazaya ugrama
dlklar1 vc llhhatinin Yerinde olduiu 
bildirllml~ttr. 

-

$EDiR D4BERLERi 
Akarefler I Oniversitede I Yeni paviyon 

lki bina bir 
apartzman 

haline konugor 

Yeni ders yah dun 
merasimle a~1d1 

1stanbul Universitesl diin sabah sa
at onda merasimle ac1Irru~llr. Univer
sitenin biiyilk konferans salonu daha 

B~ik~ta iki s1ra kArgir akaretler erkenden dolmu~ ve saat dokuz bu~uk .. 
vardlr. ~iID:.di bir mi.itevelli tarafmdan ta oturulacak ycr kalmanu~tl. 
idare edilen bu akaretler biiytik odal1 Saat tam onda salonu dolduran bln-
ayn ayn evlerdir. Bunlann bugi.iniin lerce gencin siirekli ~an arasm-
ihtiyaema daha muvaf1k, daha kon- da rektOr B. Cemil Bllsel salona gir-
forlii bir hale getirilmesi i~n ikl blna- ~ ve kiirsilye ciiam~tlr. Rektor soy-
mn birle~tlrllerek bir apartlman haline ledigi nutukta bu ders yilmm talebeler 
konmasi, banyo vesair tertibat ilavesi icin daha olgun ve daha verlmli bir y1l 
kararl~ti~ ve ~ bqlanm~br. olmas1ru temenni etmi~tir. 

Akaretlerin bu suretle tadili ftzerine B. Cemil Bilsel nutkunun sonunda: 
Ev.kaf idareslle idarei hususlye ara- cNe mutlu o Istanbul univesiteslne kl 
smda blr ihtilA.f ci~tir. idarei hu- onu kuranlarm ba~da, sarayiru, oda-
su;tye, akaretlerde yap1Ian bu tadilA.t s1m, ilim kurumlanrun toplanmalan-
~yesfr1de daha fazla ldra almacagm1, na tahsis eden giln~ deha var. Bu de-
bu itibarla gayri safi iradlarm degi~- haya istanbul universitesinin sonsuz 
mesi ve vergi miktarlanrun arttinlmasi sayg1laruu sunar1m.> demi~tir. 
laztm gelecegini lleri sa"'"lll~ ve yeni- Bu s1rada ~on alkI~ seslerile daki-
den klymet koymaga t•bbils etmi~- kalarca cinlanu~tir. 
tir. Buna mukabil evkaf idaresl, yapi- Bundan sonra kiirsiiye Hukuk fakill· 
I~ tadilit lle binalann, hartci vazi- tesi dekani B. S1dd1k Sami gel~ ve 
yetinde bfr dcgi~iklik olmad18'J.ru ve finivcrsitenin ge!;en ytllardaki verimi 

klymetlerinin degi~emiyecegini iddia et- hakkmda fzahat verrni~tir. Bu lzaha
mektedir. Bu mesele henilz halledllme- ta gore unlversiteden ~dlye kadar 
m~tir. Bina vergisl kanunu bir binanm 4293 gen~ mezun olmw;itur. Bu yil da 
vcrglye tesir edecek ~kllde degi~esi- bptan 154, hukuktan 186, edebiyat-
ni izah ederken harici vaziyetindeld tan 41, fenden 60, di~den 39 gen~ rne-
degi¢kligt bilhassa kaydctmcktedir. Bu zun olmu~tur. 
meselenin hal ~ekli bir prensip olarak Mi.iteakiben, cdebiyat fakilltesi pro-
buna bcnzer her bina i~in tatbik edl- f csorlerinden B. ~ernseddin Gunertay 
leccktir. , kiirstiye gelmi~ ve Tiirk tarihi hakkm-

Adanadan gelen bir yolcu
nun e§yas1ndan neler ~1kh! 

Muhafaza momu ·Ian Adanadan ge
lcn tren yolculanndan K:lSlrnm vazi
yetini -?Upheli gdrmil~lcr Haydarpa
~ istas~ onunda bu yolcunun e~a.la
nm ara$brnu~lard1r. Ara~tirma me
murlann ~iiphesinde h. kh olduklan
m meydana ~1kanm~ ve 18 metre el
biselik kum~. ~apka, k1ravat ve bir 
de pardosil yakalnnnu~tir. 

Bu ~alann iizerinde Romanya 
mcnsucat fabrikalarma ait damgalar 
gorulmu~i e~yn.mn Romanyadan gc
tlrildigi, Adanaya kadar gotiirfildiigil 
ve orad::m da tekrar istt1nbula ka~u·11-
mak istenildigi netlcesine vanlm1~hr. 
E~yal~r musadere cdilmi~ ve su~lu 
ynkalanarnk lhtisas mahkcmesin\? vc
rillnl~tlr. 

Mekteplerde goz h1fz1ss1has1 
ve miyopluk 

Haplshane ~heklmi Ibra11im Zati 
Oget bu a~am saat on dokuz bu~ukta 
istanbul radyosunda cMekteplerde 
goz hltzlsslhhas1 ve miyopluk> mcv
zuuna dair bir konferans verecektir. 

Heroin kullanan bir gen~ 
birdenbire oldO 

Tarlaba~inda Sucu Halil sokagm
da oturan 27 ~lannda Avram adin
da birl dun Tarlaba~nda Ceviz soka
gmda 20 numarall cvde oturan arka
da~ Vahram1 ziyarete gitmi{i, fukat 
orada olm~tilr. 

Avramm ohimti ~uphcli gorU.ldii
gunden cesedi morga kaldml~tir. 

Avram yillardan beri heroin i~ti
gmden zehirlenerek oldugii sOylen
mektedlr. 

daki llk dersinl vermi~tir. 

Yeni bir ~op toplama istasyonu 
Belediye Mecldiyekoyiinden blr kilo

metre uzakta bir {:op toplama yeri te
slsine karar vermi~ ve koyden bu yere 
kadar ~p vesaitinin gidebilmesi i~n 
yol yapt1rmaga b~larru~tir. Bu yolun 
trunamlanmasmdan sonra Beyoglu 
serntinde toplannn gopler buraya dokii
lecektir. 

Fakir ~ocuklar 
Bu sene her giin yemek 

vermek yolu aran1yor 

ilk mekteplerde ogle yemegine muh
t~~ olan !;OCUklarm miktu1 her sene 
artiyor. KlZllay cemiyetinin ve her 
mektepte bulunan himayc tc~ekktille
rinin temin ettikleri yard1m, bi.lttin fa
kir ~ocuklara hcrgun ycmck verilme
sine musaade etmiyor. Birc;ok mektep
lcrdc bu ~ocuklara gun a~m yemek ve
rilmektedir. 

Mekteplerdeki bu kabil ~ocuklara 

bu sene daha geni.~ mikyasta yard1m 
edcbllrnek uzere K.IZilay ve <;ocuklan 
Esirgeme tc~ekkUlleri birlikte tedkika
ta ba~lrum~ard1r. ilk mektep1erde yar
dnna rnuhtac; c;ocuklann miktan a
r~tmlmaktad1r. Bu iki hay1r mlie&Se
scsinin vilcude gctirecegi ~ah~a prog
rarm Maarif rnudi.Irlugti tarafmdan da 
tas\ip edildikten sonra yard1ma ba~la
nacakt1r. 

Kimyagerlerin ~ay1 
Merkezi Ankarada olarak kurulmUf 

bulunan Turkiye gcnel kimyagcrler 
kurumu istanbul ~ubesi, ~ehrimizdeki 
kimyagerler ic;in bir c;ay tcrtip etro4-
tir. Bir mcslek~ toplulugu ve has
bihali mahiyetinde olan bu c;aya ~eh
rimizdeki tekmil kimyagerler ile kimya 
muallim ve talebeleri davetlidirler. 

ha/in tevsii 
i§ine gakznda 
ba§lanacak 

Sebze ve meyva hAline ilAve edilecek 
olan yeni pavyonda sogan, sanrusak ve 
yumurta ilzerine muamele yapllmw 
kararl~tin~. Kufe ve sandtldarla 
nakledilen bu maddelerln ambalaj1 bo
zulmadan nakll ic;in nh tundan yeni 
pavyonun birinci katma transforma
tor tesisat.I yapllacak ve pavyonun 
plam buna gore tadil edilecektir. Ta
dilAt da ikmal edildlkten sonra katl 
bfr ke~! yapllacak ve bunun uzerine 
yeni bina miinakasaya konacakt.ir. 

Beyoglu noterinin muhakemesl 
Zimmetinc para ge~lrrnek ve daire

sindeki pullar iizerinde ihtilas yap
maktan suc;lu Beyoglu noteri SalA
hadinin n)'..lhakemesine diln ag1r ce
zada dcvam cdilmi~ir. 

Dhllcnen chli vukuftan sonra mil
dafaa i~in muhakeme ba~lm bir giine 
talik edilmi~tir. -----Merkez memurlar1 arasmda 

taylnler 
Klymctli polis runirlerlnden Be~

t~ rnerkez memuru Mehmed Bmin
onil merkez memurluguna, Eminonil 
merkcz memuru Adil de Be~kt~ mer
kez memurluguna tayin edilmi~cr ve 
dun vazifelerine b~aJ'Jllflarchr. 

Se lam verdi 
Otekiler buna b1~akla 

mukabele ettiler! 
Bostanc1da oturan ballk~1 Hakkl, 

dun ogle tizeri Bostanc1 caddesinden 
ge(;erken kaymbirnderi Hilseyin ve ar
kada~1 :;;abana raslanu~ ve selAm ver
mt,tir. 

Fakat Hilseyiu ile ~aban IIakkinm 
sctamma mukabele etmeml~er, bi!;ak
lanm ~Ikararak Hakklyi balclmndan 
agir surette yaralarm~lard1r. 

Yarah tedavi altma almrru~, su~lu
lar yakalarum~tir. 

Haclisenin ailevi bir mescledcn do
l::.y1 oldugu soylcnmektedir. 

Ilk mektepler talimatnamesi 
degi§tiriliyor 

ilk mektcplerin rnilfredat program
lan bu sene degi~Urildlgi l~in ilk mek
tcplcrin talimatnamesl de yenl prog
rama glSre tadil edilecektir. Bunun i~fn 
bir koml5Jon te~kil edllecektir. Komis
yon yeni miifredat program1 esaslari
na gore mekteplerin i~timai hayatile 
yeni tedrisat prensiplerinin muvazi su
rettc yilrumesini temin edecektir. Bu 
tadilat, gelecek scne tatbik cdilccektir. 
tir. 

Belediye makine §Ubesinden 
iki mOhendis lstifa etti 

Kendilerine iki ay mezuniyet vcri
lcn beldiye maklne ~ubesi milhenclis-
1erinden Refet ve Fethinin istifalan 
kabul edilm~tir. 
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CemalNadir 
Yann AKBABA'da 

Bei renkli 
Enfes bir karikatiir DC§rediyor. 

Bay Amoa~• s i re ... 

.• Tetldk e er bastal1 ••• \Toe erlA blr 

Sahde S 

DOSYA 

Onu unutma 
Yil 191 ... 

Bana muhanirlik bangi meslektlr 
diye soa-salar fU cevabl veririm: Mu· 
harrirlik hakse\•er bir adanu dii~ 
diigunii s0ylememege zorbyan mes
lektir \'e dii~finmedigini yazmaga! 

llat1nmda pek iyi kalmadJ. Galiba 
(Talayranm) ustiine atdan bir sis 
vardir: Dil, insana Jikrlni g0stermek 
degil de saklamak i~in verilmi!1tir sO
zil. YaZllan, ~izilen bir ~k :makaleJI 
gordiikre o ya1anc1biJle mqhur ada
nun bu kadar dogru bir liJordt s0yle
mi~ olmasma p~yorum. Yalmz unut
tugum bir nokta akhma geliyor: Ya
lam pek kotil bir ~Y sanmak gafle
ti.. Ger~ekten bu pek biiyiik hlta. 
Yalamn hayattaki faidesl dogrunun
kinden ~k ileride oldugunu ispat 
eden Voltaire degil mi? 

Sonra (Anatole France) ne giizel 
s0ylemi~: «l'alan s0ylemedik~e insan. 
Jara tesclli etmege na!lll yol bulunur?• 
diyor. 

Ancak unutmryayim ki aynl adam 
~yle bir ~ey daha dii~iinmii~tiir: 

«Diinyada en pahahya mal olan liiks 
atik~a fikrini soyliycbilmektir.a 

(Anatole France) bizim matbuat 
muhitinde tok zaman y~nu~a ben· 
ziyor! G~en giin gen~ bir edebiyat 
he\·eslisi tan1dun. i~ine bir ka~ satll' 
yazayllll diye bana bir defter verdi. 
Dedim ki eger ildde birde yalanla if· 
tira imdadnmza yetii;;mese galiba s0y· 
liyecek s0z bulanuyacagu. Hele bis 
muharrirler! Fakat goruyorum Jd 
~ok temelli ~eyler unutmu,um. Muhar
rir oldu~wnuz zaman - hele '° salta· 
nat batagmda • yaJanla iftira kifi de
gil. Buna adi ve bayaii iislub, bir ~ok 
riya, ve koyu bir cehalet de katrnah
),z. 

Sonra kuV\ etli oniinde soysuz bir 
igili~le zavallJya, zayda kar$• bObiir
lenmegi de unubmyahm. Dogruluk 
sc,gi~e bir ~ey ya11m1yoruz. Menfnat 
i~in yapt1~'lm1z :;;cylerin bir ~ogu da 
hem beceriksirligimid, gosteriyor, 
hem bilgisizligimizi! 

Akluna ~u geldi: 
Herkes tliinii bugiine cumal ediyor. 

Abdiilhamid devrinden mhlnrmuzda 
kalma ~refsiz bir ahlfkatilikla acaba 
hen de bugiinii yarma curnal etsem 
naSII olur? ~iiphesiz Id ~ zama.nda 
hi~ okunmam ''e begenilmem. Lakin 
ben bugiin duydugumdan ve diisiin· 
diigiimden yanmn ) urdda~ma ger~ek 
''e ~amatas1z bir l1aber gotiirmek is
te.rscm ne zarar '\'ard1r? Hi~ olmal'.sa 
keudim kendime kar.:1 biraz takdir 
duymaz m1y1m '! 

j te fikrimce bunu yapacagrm: 
<,;:ocuklugumda miihtedi Mehmed 

efendi nammda birisini tamdund1. 0 
adam bana sende.rce nasll gizli din 
tuttugunu aulatlr ve aglardt. Ben de 

goz ya~lanna yolda~ olurdum. ~imdi 
benim de i~imde bir (medeni din), 
bir ideal mezhcbi beslemek hasretl 
,·ar. lier ~eyi gorebildifim, anl1yabil
digim • ve albm ~izerek siyliyeyim • 
cesaret edelMldigim kadar yazacagun. 
E\'et ce aret edebildigim kadar. ~iin
kii gerek kcndimde. gerek b~kala
nnda her giin sezip s~tigim ne ig
ren~ ~yler .kaymyor ki s0ylemege de
gil, habrlamaga bile kuV\-et bulanu
vontm. Ycdikuledc eski Bizans (ubli
;.etleri) vardtr. i~ine bir ablanm bir 
daha ne oldugu bilinemiye.n (unu
tum) ~ukurlan, yahut adem kuyulan. 
Ne yaz1k ki hnf1za11un hapishanesine 
ben de bOyle derin bir delik kazcl1m. 

(Devam1 4 iincii sahifede) 

Faztl Ahmed Ayka~ 



Sahife 4 

KARt l\'IEKTUPLARI: 

Erdek telgrafhanesi 
Erdckte $emsi eczanesi sahibi B. Ka

mi! Muhiddin yaziyor: 
Karde~imin 26 9 36 tarihindc vc 

saat 19,10 da Uskudar tclgrafhanesin
den ~ktigi bir tclgrafta annemin ol
dilgu ve benim de yeti~ebilirsem cena
zesinde bulunmakhg~ liizumu bildi
riliyordu. Bu telgraf1 27 J 9 936 tarihin
de ve saat 9,5 da ald1m. Gtin pazar 
oldugundan ve istanbula gitmek i~ln 
vas1ta bulunmad1gmdap ccnaze rnc
rasimlne yet~emiyecegimi YJldmm 
telgrafile karde~ime bildirmek istedim. 
Halb\lki telgraf memuru, her hafta cu
martcsi gilni.i ogleden itibaren pazar
tesi sabahma kadar bagma gittigi i<;in 
telgarihanede bulunan hat <;avu~u 

telgraf1 kabul etmedi. 
Qal1i;;ma zamam saat ona kadar ol

dugu kap1daki ilanda yazihdlr. Mcrci
inin nctzan dikkatini ~ekmcnizi rica 
cde1im. -------

E~ i~leri 
Trakyada haztrlanan 
numuneter dun ge!di 
Cumhmiyet bayrammm ilk gUnti 

Ankarada a<;1lacak olan el ve ev ii;;}eri 
sanayi sergisi i~in ticaret odasma nil
mune gonderenler ~ogalm1~t1r. Bunlar 
arasmda ispanyol i;;alla11m andlran 
yerli dokuma perdeler, bilyilk ta~ be
beklcr, el ilc i~Ienmi~ resimler, bluzlar 
vc buna benzer e~ya ekseriyeti te~il 
etmektedir. 

Trakya nilmuneler! ~e diin gelmi~
tir. Bunlar bal kovam, kavunculuk ve 
ilziirncilli.ige aid ~cylerle bu ve bunlara 
br.nzer maddelcr i<;in kullamlan maki
nclerdir. Bilti.in e~yalar 10 te~rinievvel
de Ankaraya gonderilecektir. Serginin 
I~ti~ad rcsmi cumhuriyet bayrammdan 
bir gi.in evvel yap1lacak ve crtcsi gU
mi halka ac1lacakt1r. 

1100 liral1k bir yC!zuk ~almd1 
Muhendis ve muteahhid Hayrinin 

e~i Ragibenin 1100 lirahk kiymctli bk 
yuzugil esrarengiz bir surette ortahk
tan kaybolmu~tur. 

Enmiyet ikinci ~ube mildilrlilgii tah
kikata ba~Iayarak yilziigun ~ahmp ga
hnmad1gm1 tedkik etmektedir. 

Evde bulunan hizmetginin ifadcsi 
allm1-?Sa da hizmet<;iden ~i.iphe edile
cek bir hal gorillmemi~tir. Tahkika
ta dcvam edilmektedlr. 

Belediye binas1 kar~1smda 
ku9'0k bir ~ocuk bulundu 
Evveli giln be!ediye binasmm kar-

~smda t~ar i<;lnde bir bu<;uk ya~m
da bir erkek i;ocugu bulunmu~tur. c;o
cuk dt1l?ktinler c-vine ) ollanm1~t1r. 

$air B. Mustafa Re~it f ..:'.l 
Bcyoglunda Bckar sokagmda 10 nu

mBra11 apa1 tunanda oturan B. Musta
fIDm odasmda OlU olarak bulundu
gunu yazm1~llk. 

B. Mustafa ~imdiye kadar bir~ok 

manzum ve mensur eserler yazm1~ 

Medfunemeller isimli ~iir kitabmm 
milellifi l?air B. Mustafa Rc~ittir. Al
lah rahmet eylesin. 

DOSYA 

Onu unutma 
(B&J tarah 3 uncu 1ahifedeJ 

Ve bir ~ok :;;eyi kendi climle oraya sa
vuran bir tarih ce1Iad1 olclugumu iti
raf cderim ... 

Umumi yasaya uyayim nu? Yani 
yazmay1 tasarlad1~'1m yazdara ~u \'C

ya bu bir yafta yap1~bracak m1yim
Hatmma bir kat; isim geldi: (Yanna 
cumal), (gelecegin kulagma), (kiif 
ve pas). Fakat hi~ birini begenme
dim. Yazmak istedigim ~ylerde bun
lann hepsinden bir par~a bulunmu
yor degil. Ancak bunJann hi~ birisi 
yanna buakmak diJedigim ~yaya 
kap olamaz. Ger~i hiliyorum; pek hak
h olarak bana ~nu diyebilirler: 

- Yapbgm da nedir anki? Diinya-
1 dan bu kndar nu babersizsin? Biitiin 

Jdlinat romam kan ve yalanln dolu ! 
Sen bu ummana bir damln lrn,·adis da
hn Jmtm1~ olmakla nc kazamrsm? Ve 
!Heme ne kazandmrsm? t;ok dogru. 
Ben gelecege elimde degeri agir bir 
armaganla gidemiyeccgim. Gi<lcmiyc
cegim ama (getircligin bu mu?) di
yenlcre vcrecek cevab1m \•m·; evet bu 
diyecegim, ~iinkii hen yagmadan gel-
miyorum! 

Zihnimdcn asla rlkaram1yacagim 
hakikat ~udur: 

Diinyanm hi~ bir devrinde en mii
him ve canh !1eyleri soylemek kolay 
ohnam1~. Kurulmu~ ve pekl~i~ bir 
di.izene zarar veren soz, fikir ve davra
m~m hi~ bir (rejim) tarafmdan ho~ 
goriilebiJeccgini dii~iinmemeli. BOyle 
bir dii~ilnce giiliin~ olur. 

Bugiin padi~h var, istibdat var ve 
!iansiir var diye biitiin gelecege kiis
mek bem yanh11 ~y hem de haks1z! 

~larifct bugiin <lii~iindiigiimii yaz
mak ve ne~redemezsem saklamakbr. 
t~te varhflmm en imanlJ bucagmdan 
gclcn se : Diinii unutma vc yarmdan 
ilmiclini kesme! 

Faz1l Ahmed Ayka~ 

Nobetc;i eczaneler 
Bu ak~am nobctqi eczaneler ~un

lardzr: 

$i$li: Kurtulu$ caddesinde Nec
det, Taksim: Nizameddin, Beyog
lu: Kanzuk, Yenifehirde Baronak
yan, Bostanb~nda itimad, Gala-

ta: ismet, Kasimpa$a: Vasi/, Has
koy: Haltczoglunda Barbut, Emin
onii.: Be$ir Kemal, Heybeliada: To
madis, Bilyukada: Merkez, Fatih: 
Ismail Hakki, Karagilmriik: Ali Ke-

mal, Bakzrkoy: Hiltil. Sariyer: Os
man, Tarabya, Yenikliy, Emirgtin, 
Rumelihisarmdaki eczaneler, Ak
saray: Cerrahpa~ada ~eref, Be$ik
ta$: Siileyman Recep, Kadzki:iy: So
giitlii<;e$mede Hulusi Osman, iske-

le caddesinde Saadet, Uskildar: im
rahor, Fener: Balatta Hilsamed
din, Beyaztd: Asadoryan, K~iik
pazar: Necati, Samatya: Kocamus
taf apa~ada Rid van, Alemdar: <;em
berlitafta Sim Rasim, ~ehremini: 
Topkapzda N azim. 
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Yar1n ak~am : i · P E K ' te 
Baton hayatm1zda gOlmediginiz kadar 

GULECEKSINiZI 
EGLENECEKSINIZI 

iW #£@¥ 

LOR EL -HARDi HiNDiSTANDA 
TORK~E SOZLO 

Biiyiik komedi filmi 

Cuma : Cumartcsi vc Pazar geceleri ic;in numaral1 kol~uklar ve localar sablrnaktad1r. Telefon: 44289 

Bu ak~am 

SU E Sinemasz 
C1ganlar krah 

ALFRED RODE 
ve me~hur orkestras1m 

JO ANjiT A 
filminde takdim ediyor. 

IIavetcn: FOX JURNALDA 
Hariciyc vekilimiz Bay Rii~tii Aras'm 
Montro konf eransmda nutkunu soylcrken, 
lspanya muharcbesi vcsairc. T elefon 42851 

MAZURKA 

« 

~--- POLA NEGRi'nin ~AHESERi REJiSOR: WiLLY FORST _ __ ,, 

Bu ak~am: M E L E K sinemas1nda 
Sinema filimlerinin hakiki bir incisi : 

A V E MARiA 
Ba~ rollerde: Gec;en sene takdirlerle ve alk1~larla kar~1lanan, 
" U N U T M A B E N I ,, filminin unutulmaz yaratJc1s1 

B ENJAMINO G iGLI 
ve KA TE DE NAGY 

Aynca: P A'l_~.AMOU~T diiny~ haberleri ga.:r:~tesinin biiyii~ muvaff?k1yeti: lsl?anya .v?~ayii: ALKAZAR ate~ler ir;inde vesaire 
Ve tab1i ve nef1s renkh M.G.M. M1k1 Mavs. D1kkat: Numarah b1letlenmz1 evvelden aldmn. Telefon: 40868 

8 - 1. Te$rin Per$embe 

Istanbul - Ogle ne~riyati: 12,30 

Plakla Tilrk musikisi. 12,50 Havadis. 
13,05 Piakla hafif milzik. 13,25 - 14 
Muhtelif plak ne~riyatI. 
Ak~am ne~riyati: 18,30 <;ay saatt, 

dans musikisi. 19,30 Konferans, dok
tor ibrahim Zati tara!mdan. 20 Rifat 
ve arkad~an tarafmdan Ti.irk mu
sikisi ve Halk ~arkllan. 20,30 TUrk 
musiki heyeti tarafmdan klasik eser
ler. 21 Plakla sololar. 21,30 Orkestra. 
1 - Supe: Ha!if suvare uvertftr. 2 -

BugOn ilk matineden itibaren 

SA KA RY A <Eski Elhamra> sinemas1 
KO~AD GALASI 

JEAN KIEPURA ve 
OLARAK 

LiEN DEVERS 

BOTON GOZELLERi SEVERiM 
A~k, giizel musiki ve nefis §ark1lar filrni. ILAVETEN: 

" PARISDE GIYILENLER " Paramount Jurnal havadisleri ve MICKEY 
Matineler: 2 1/2, 4 1/2 6 1 2 suvare 21 de 

T u ·a K sinemas1 

( EHL. s AL. B Mu HARE BEL ER,· ] ~~~:n~=op~;::a~~~~~a~a~.~~b;~~-1 I = kovski: Ojen oneklnden Polonez vals. 
-= _ 5 - Mikelli: Hasret. 6 - ~er: Son altes 

~--------------------------•" vals oynuyor. 7 - ~uman: Ak~am ~r-

LILI AN 
Varin ak~am saat 21 de 

H A R V E Y Ye W I L L Y FRiT SCH 
tarafmdan bir sureti fevkaladedc yarattlan 

KARA GULLER B U L M A CA M I Z 4 5 6 7 8 
los1. 22,30 Ajans haberleri 23 Son. 

Soldan saga : 
2 

1 - Ku~ evi (5) Bilyilk <;np1 (4) 
2 - Yeti~en tohumlar (4) Tahta ·1 

rendesinden <;1kar (5) 4 

3 -Tiiy (3) Akay vapurlanndan bl· 
ri (4) 

4 - Vilayet (2) Zabit (5) 
5 - Az soguk (5) 
6 - Tayyare (4) 
7 - Imha (4) Zaman (2) 
8 - Bir yemi~ (5) 
9 - Tath degil (3) Sual (2) Futbol 

takmu (3) 
10 - Sual (2) Nida (2) Edat (2) 

Yul.ardar.. a~agz : 

1 - Kekik konmu~ (7) Zaman (2) 
2 - Fikir (4) Saklambag nidas1 (2) 
3 - Hortumlu hayvan (3) Agn (5) 
4 - Boy degll (2) ise muhaffefi (2) 
5 - Ya~ degil (4) Valde (3). 
6 - Zavalh (6) 
7 - Romorkor (6) 
8 - istihza (4) Musiki A.let! (2) 
9 - Cerni edati (3) Cevik (4). / 

r; 

1 

9 

10 

t---+--

10 - Aydmllk (4) Ay1 yuvas1 (2) 
Nota (2) 

GE<;EN BULMACANIN HALLI 

Soldan saga: 1- Kayaba118'J. 2- Azeri 
3- Yar - Ham - Em 4- Ate - Orta 5- Mum 
- Ar 6- Elti 7- Zlh - Urla 8- Lal - Arz -
Em 9- Lira 10 - Eskl - Uy. 

Yukardan ~ag1: 1- Kaymvalde 3-
Yaramazhk 4- A2 - Tu 5- Behemehal 
6- Ara 7- Limontuzlu 8- ir - ty 9 - Eta -
Ler 10 - Ismarlamak. 

I BO RSA II 
Istanbul 7 Teirinievvel U~36 

(AK$AM KAPAN1$ FtATLERI) 
,(Para (Cek datlerl) 

Paris 16,95 Prat 
Londra 618,- Berlin 
Nn York 79,-,- Madrlt 
Milano 15,04,85 &Jrrad 
Atina 88,75,40 Zloti 
Cenevre S, '43,90 
BrQUel 4,70;95 Penro 
Am1terdam 1,49, 15 Bilkrq 
Sofya 64,72,50 Moskova 

21,35,92 

1,96,84 
7,36,25 

34,95,14 
• ,23,62 
4,24,75 

109,22,33 
17,52,69 

Tepeba~1 Dram 
klsmi bu ak~am 

saat 20 de 

l\IAKBET 

FranSiz tiyatrosu 
Operat klsm1 bu 
ak~m S. 20,30 da 

DUDAKLARIN 

filmine ha§hyor. Scnaryosu, tcmsil tarz1, Finlandiya musikisi ve giizel 
mizanseni itibarile ~imdiye kadar c;evrilen filmier arasmda tamamen 
yeni ve calibi dikkat bir alaka uyandmyor. 

SARAV SDnemasonon 
Vasi salonu, BU gosterecegi 

OLOM PERiSi 
Frans1zca sozlQ bOyOk filmini yaratan 

FREDERIC MARCH 
MERLE OBERON ve HERBERT MARSHALL'in 

~erefine verecegi BOYOK GALA miisameresine ' 

ko~acak halka pek dar gelecektir. Saray sinemas1, bu emsalsiz film 
ile §aheserler serisine ba~lam1§tir. Ba~tan a~ag1 bir giizellik ve a§k 
niimunesi olan bir film. llaveten: FOX JURNALDE: Bay doktor 
Tcvfik Rii§tii Arasm Montro konferansmda nutkunu soylerken, Mad
ride dogru yiiriiyii§. Sonbahar Moda zarafetleri, §apkalar ..• 

~--Gala i~n yerlerinizi cvvelden aldmmz. Tel. 41656 ___ ,.I 
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Dtl$0NCELER: Sterlin 618 - 621 
kuru~ 

izmir mektuplarz 
Bir Amerikan garabeti 

azametl~tirerek: ihracat i§lerindeki karar
s1zhk devam ediyor 

Evvelki gi.ln evde oturuyomm. Vakit 1 
a~m. Yorgun argm ~ten donm~. 
~pmm zili ~nlmdl. Arna nasll, san
lki blzim katta yangm ~1~ ta, habe
Simiz yokm~ ta, haber vcriyorla~: 
:ccammz1 kurtann, yamyorsunuz! .> 
'diyorlarm1~ gibl: 

- Ben Himayei Hayvanat cemiyett
nin azas1yim, dedi. Bizim cemiyet, ~ 
cuklarm bOyle sapan t~1malanyla 
mi.icadele ediyor. Bazi devletlerin paralanm d\i~iir-

Izmir, imar plin1n1 tatbik 
etmege ba§byor 

I Ycrimden f1rlad1m. Odadan kap1ya 
'gidene kadar zil durmamac1sma hay
lord1. 

- Dcmek demin yakaladtgnnz c;o· melerinden sonra plyasalarda hasil 
cuk bir kediyi, yahut dalda bir k~ olan karars1zllk heni.i.z tamamen du-
ta~llyordu.. zelmemt~tir. Verilecek kararlar sabtr· 

- Hay1r ... Fakat ta~lar elbet det .• s1zhkla bekleniyor 
Siz bunu hemen mcnetmezseniz... ihracatc;1lar Fr nstz franguun SU· 

Madam art1k bagmyordu. kutundan sonra bu memlekete ihra. 

lmar iti uzun senelere taksim edilecek 
her sene bir k1sm1 yap1lacak 

\ Kap1yi a~tim. Bizim oglanm arka
Cia~larmdan biri, dokuz y~mda bir ~o
cuk, arkasmda hi~ tanimadlgun 50 
y~annda blr madam. 

<;ocugun yilzii sapsar1, gozleri dolu 
" aolu. Madrumn k~lan ~abk. Burnun

dan soluyor. 
<;ocuk beni goritr gormez bacaklan

mm arasmdan dayak yemi~ bir kedi 
yavmsu gibi s1ynlarak ij;eriye girdi. 

Madam, acayip bir frans1zca ile sor
du: 

- Frans1zca bilir misiniz Mosyo .. 
' - Bilirim Madam, dedim. Ne isti· 
yorsunuz. 

Madam ihti~amla yine sordu: 
- ~u i~eri giren ~ocuk sizin og

lunuz mudur?. 
- Hayir. Ne olacak. Bir bildik c;o

cugu ... 

- Lutfen madam, dedim, bagirma- catm ne ~ekilde yap1lmasile zarar g6r-
yml Sizin cemiyetinizi ben olduk~ ~eyeceklerinl ta~ne ¢i~larken ii· 
garip bulanlandamm zaten. v1~re parasmm du~esl ve bunu tald-

Bu sozilm madamay1 kopilrttii. isml· ben de liretin sukutu, <;ekoslovakya b.t\-
mi, kim oldugumu sordu: c.Sizin cemi- ktlmetinin klering miinasebatml inla· 
yetin himayesine ihtiyacim yok! .> de- taa ugratmas1 ve klering hesabma pa.-
dim, c.ismimi ille ogrcnmck istiyorsa- ra yatirmam~l kararlle kar11ll~Dllf"' 
ruz tahkikat yapml giile glilel.> lard1r. Bu vaz1yet, muvakketen de o1· 

Madama homurdanarak gitti. Son- sa paralanm dli~i.iren memleketlert 
r a ogrendim Id yanma bir de polis allp ka~~1 sat1~lan durdurm~tur. 
gelmi~ hakklmda tahkikat yapmisl.. Ihracat i~lerl bu ~ekllde, blr kara.r-

• ' s1zllk devresl ge~irlrken ithalA.t taclr· 
leri ktlr etmektedir. . ·~ 

- Fakat slzin eve girdi. Siz de on
dan mesul sayillrsm1z. Biraz evvel bu 
~ocugu ~g1da, elinde lilstik bir taf 
sapan1yla yakaladlm .. 

Rani !illmlerde gbrilriiz, Amerl
kada bir y1gm chimaye> cemiyetlerl 
vardrr. Azalarmm c;ogu ihtiyar klzlar 
olan bu Amerika ccemiyebleri ~ocuk
lan analarmdan aymrlar, filimlerin 
cahlfi.kb olup olmad1g1ru kontrol eder· 
ler. 

Satl~larm durmu~ bir vaziyette bu· 
lunmasma muvakkat nazarlle baklh· 
yor. Ankaradan alakadar maka.mlar& 
gelen haberlere goe Haricye vekAletin
de devamll toplantllar yap1lmakta ve 
mlisbet neticelere vanl.maktadtr. Bu· 
gi.inlerde ihracat~llann lehlne yen1 bir 
karar daha beklenmektedir. 

tzmlrln giizel bir goriinil~ 
Bu Amcrikan gar::ibelerinin chima

yei hayvanab ccmiyeti firmas1yla biz
de de ortaya c1kmas1 tuhafrma gltti. 

BORSADA VAZiYET 

Merkez bankas1 diln sterline 618-621 
ku~ yeni fiat tesbit etmi~tir. Burak
kamlar Turk parasmm biraz daha 
yi.ikseldigini go~termektedir. 

izmir (~am)' - Belediye, yalmz 
yangm sahasmda degtl, ~ehrln yan· 
ma.nu~, eski evlerle dolu olan klsun
lannda da (izmir imar pta.ru) m tat
bik ic;in faaliyete ge~mek iizeredir. 
Mlistakbel izmirin imar plftm, Akde
nizin bu incisini modem bir ~ehir ha
llne getireccktir. Bu planm tatblki 
lnilyonlara miitevakklft1r. Onun i~in 
bu i~ uzun yillara taksim edllerek 
her sene bir k1snu yap11mak suretile 
tahakkuk ettirilecektir. 

donun giizelllgini; ikinci Kordonun 
bozuklugu ve ~irklnligi bozuyor. 

~ - Size t~ mi abyordu madam?. 
- Hayir! ... 
- Camlan m1 ta~llyordu?. 
- Hayirl. 
- t>yleyse! ... 

Ne bu ~e~it hayvan sevgisi propa· 
gandas1 yap1llr, ne de istanbul ~eh
rinde Ulrkc;e bile konu~m1yan hadid 
miza~ll madamlarla c;ocuklann elln· 

Madam hazretleri sesini bilsbiitUn 
dekl sapan ta~lanna kar~1 miicadele 
olunur... Orhan Selim 

911ttlltlllllllllltlllllllllllllll•llllllntUlllllllUQIUlllllMllUll 1m111n111m111111m111111111111n11111•mm111111111111m111111_.~ 

Frans1z frang1, bir Tiirk liras1 mu
kabili 16 frank 95 santim 63 milimden 
muamele gormii~tilr. Frans1z paras1 da 
dil~ilk vaziyetinl muhafaza ctmekte-_, 

o· .~ ? 
dir. Liret i!(in Londra borsast diln de 
fiat vermemi~ ve burada da muamele 
olmam1~tir. 

J •utHUlltdtlllU111111tlllllrltlllllllllllllllUl11111Ulllllllllllllll111111111UU-

Jiiliimiiiiiiiii~~~~~~ StYASl tC;.\lAL 

Hayvanlar1n zek8.s1 Para meselesl 

ZEKiKURBAGA 

Btiyilk bir bah~e ve bu bahgede ya· 
Fµyan bir kurbaga ... Oyle bir kurba kt, 
bah<,(C sahibi ile adeta dost oluyor. On
dan kac;m1yor, UrkmUyor. Ad1ru Ted
di koymu~. Teddi diye seslendi rniydl, 
kurbagn su;nya hophya geliyor: KO
pek gibi. .. 

Bir gun bah<;e sahibi bir tecriibeye 
kallnyor: 

- Acnba Tcddlyi nhp uzak bir yere 
b1rak&'1.m, yolu bulup gelebllir ml? 

Kurbagayi tutuyor, bacagma bir 
yuztik gec;iriyor, blr kutuya koyuyor. 
Trenc blnlyor, bal1ccsinln bulundugu 
Vakefiycldden 16 ldlometre otedekl 
bir ye1:e gctiriyor. Kutuyu a~1yor, kur-

bagn s1crny1p c1k1yor, etrafma bala.m
yor ve Vnkcfiycld tarafma dogru yU
rilmcgc ba~hyor. Bahce sahibi trene 
binip cvine doniiyor ve crtesl sabah 
bahccsini sularken, toz topraga bu· 
Iannu~ bir kurbagarun geldiginl gorU· 
yor. Kurbaga hemen havuza atiliyor, 
yikamyor ve ~klyor. Bahce sahibl, ba
cngmdnki yilziikten kurbaganm Ted
dy olduguuu anhyor. 
'· non ORDEK 

. ~ohn Burrug ndlnda bir cif~l, cif
l1gmdcn dart kilometre mesafedeki 
bn~ka bir ciflikten blr ordek satm al· 
d1. Kafcse koydu, c;ifligine getirdi ve 
iki d~ ordegln kiimesine koydu. 

Fakat ordek hep kendl gl!ligt tara· 
fma baklyor, di~ ordcklere aldu~ et
mlyordu. 

' Dort giln sonra John kiimesin ka
pagm1 acti, ordegi serbes brrakti. 

• . 6rdek bahceyi ge~ti, yola c;lkb. Ora· 
C:l~ blr kopekten ilrktii, geri dondil, 
)>1r su birkintinsinde yikandl· sonra 
ge1~: cifllglnin yolunu tuttu, a~r ag1r 
~lfhgine kadar yiirildil ve yakla~mca 
.Jto~magn ba~lad1, kfunesine girdi. 

ZEKt TENBELLER 
Zckt, akllh bir cocuk tenbel olabllir 

Bu bir hastallkt1r ve tedavi etmek lft._' 
zund1r. 

~ Bunun icin de bir mekteb var B 
m ~teb F.ransadadlr. Mektcplerd~ te~
belhk eden zeld ve aklll1 ~ocuklan bu 
mcktebe verlyorlar. Bu mektebin St· 

mnannda en cok on talebe vardlr 
Bir sene ogretmcnler bu talebeler~ 
~al1~manm zevkini a~1larlar ve ~ah~
maJ a b~hyanlar ycniden mekteple· 
re veiilir. 

YURtlroct} VE yt}zt}ctt KOPEK 

Bobbi iki ya~nda iken otomobll ile 
Endiyanoda, Silvertondan Volkota go· 
tUri.ililyor. 5,000 kilometrelik blr me
safe. 

Volkotta, yabanl kopeklerin taarru
zuna ugruyor. Sahlbi bundan sonra 
Bobbiyi cok ar1yor. Bobbi yok ... 

Altl ay sonra Bobbi, Silvertondald. 
evine giriyor. 

Hnyvan k111 ortasmda sade karll 
daglan a~nm1:;;, bir cok gOI ve nehir
leri de yilzcrck ge~mek mecburiyetin
de kalrru~. 

Hayvanm il't ay zarfmda 1.600 kilo
metre yol ald1g-Iru tesbit etmi~ler. 

Bu seynhatine milkafat olarak Bob-
biye bir altm tasma ta1o1..i. Fra 
• • ui, nsa, 
Ing1ltere, Avusturalya ve Amerlkah-
lar da hediycler verdiler. 

DAliCI KAPLUl\IBAliA 

Kallforniyada, Virjinya madenle
rinde c;ah~n lki amele bir kac kap
lu~baga yakahyor; kabuklanna islm
leru~in ba~ har!lerini hakkediyorlar. 

Bir kac; ay sonra bu iki amele, yaya 
olarak 25 kilometre mesaf edeki evle· 
rine doniiyorlar. Kaplumbagalan da 
blr torbaya koyup beraber ahyorlar. 

San Bernardlnodaki evlerine gel. 
dikten sonra hayvanlan sahveriyor
lar. 

Bir sabah kaplumbagalardan birt 
kayboluyor. Blr kac; hafta sonra da ild 
arkad~ tekrar madenin yolunu tutu· 
yor... Yan yolda, kaybolan kaplum
bagayi goriiyorlar. Hayvan yuvasuun 
yol~nda ag1r a~1r gidiyor, yuvasma 
gidiy~r .. Ba~ka bir kaplumbaga olma
sm~ i~tm~al yok, c;ilnkii s1rtmda ame· 
lenm ism min ilk lrorfleri yazih I .• 

Para ve iktisad 4leri diinyanm po· 
litika i$lerini geride ve golgede btrak
makta devam ediyor. Milletler cemiyeti 
bilyilk meclisi ve komisyonlan ~imdi 
sirf para ve iktisad 4leri ile ugra~i
yorlar. Siyasi meseleler hep geciktiril-

di. Qilnkil bir def a milletlerin madd£ ha
yatlan ve iktisadi i~leri yoluna k-Onul
duktan sonra siyasi meselelerin tesvi
yesinde o kadar zorluk ~ekilmiyecegt 
ilmid olunuyor. Milletler cemiyeti ik
tisadi komisyonunda ingiliz murahha
si ba~lica devletlerin paralanm bir 
hizaya getirmelerinden beklenen mil· 
him faidel.erin tahakkuk etmesi iqin 
kontenjanlann kaldzrzlmasi ve giim
riik tarifelerinin indirilmesi ile eski ti· 
cari milbadele serbestisinin iade edil
mesini teklif etti. 

Fransiz murahhasi da konten1an t•e 
doviz kayidlannzn ilgaszni iltizam et
m~ i·e Fransanm bu i~lerde ornek ola
cagmi ve cWviz kaydmzn kaldmlmasi 
i¢n teklifte bulunacagmi haber tier· 
mi~tfr. 

Bu sirada italya hiikumeti de para
szni yiizde 41 nisbetinde dii$firmek su
rettle sterlin - dolar - yen • frank ara· 
sindaki kzymet birligine lireti de ilhak 
etti. italya hari~ten gelen mallann 
kiymeti dahilde yiikselmemesi i~in 

gilmriik tarifelerini de indirm4tir. Ma· 
ahaza ital.ya zecri tedbirlerin tatbi· 
ki zamanmda oldugu gibi tekrar bir 
iktisadi muhasaraya maruz kalmama
st ifin bazt dahili istih.saldti himaye 
usuLiine devam edecektir. 

SEVtLEN YEMi~LER 

Fransada bir anket yapildl ve ~OCuk· 
Iara soruldu: 

~u kadar var ki, Fransa ile italyanm 
paralanni d~iirmeleri kendi milttefik
lerile milnasebetlerini giiqle$tirm4tir. 
Meseza Kil.qilk itildf devletlerinden 
yalmz Qekoslovakya parasmi frank ile 
bir hizaya getirmektedir. Digerlerl 
Fransadan milhim mali yardim alma· 
dik~a paralarmi dii$iirmek istemiyor
lar. Macarlstan da ttalyadan ticari 
alacagi ~ok olmaszndan bilyiik za-

- En ~ok sevdiginlz yemi~ hangi
sidir? 

Ekserlyet: ~eftalil Cevabiru venni,. 
~eftallden sonra ~ok rey alan ye

ml~ler iizfunle annud. -
Bunlardan sonra ~ilek, kiraz ve en 

sonra da portakal geliyor. 
7 ile 10 y~ arasmdaki c;ocuklann 

en c;ok sevdigi yemi~ de erik ve olma
m1~ kay1S1. 

Elma pek az rey alm~, kuru yem~· 
ler ise hie; rey almam~ ... 

rarlara ugrami$tir. Bundan sonra da· 
ha ziyade iktisadi cfhetten Almanya-
ya baglanmak istiyor. 

Fransa Ue italya bu siyasi mahzurla
ra da baknuyarak paralarmi dilfllrmil~ 
olmalanndan ileride ~ok bilyilk men
f aatler bekledikleri anla$1.llyor. Bilyilk 
devletler, aralanndaki siyas£ ziddiyet· 
lerin devam eylemesine ragmen tabi 
bultmduklan esas rejimin muhafa
zast ugurunda para i.~lerinde uzla$•
yorlar. 

MUstakbel plana gore Kordonda, 
hilkQmet oniinden itibaren ~ehrin 
~arkma ve diger ucuna kadar geni~ 
ve blrbirine muvazi bulvarlar, bilyiik 
caddeler a<;llacaktir. Yazin fazla s1-
caktan bunalan :i:zmirliler, bulvar ve 
caddeler ai;1ld1ktan sonra yazm hi~ 
cksik olm1yan imbat riizganndan bol 
bol istifade edeceklerdir. inbat, bul
va11n bir ucundan gitip f?ehrin sonun
daki diger ucundan ~1kacak, her ev 
ve magazn. hissesini alacakt:Ir. 

Vaktile caddcl~rln a~1lmas1 plftnla 
3•ap1lmrum~ ve sokaklar, in~aata gore 
kcyfi bir ~ekilde viicud bulmu~ oldu
gu i~in yangm sahasmdan ba~ka J?eh
rin diger k1smmda muntazam bul
ya.rlar, geni~ caddeler yoktur. 

Belediyenin ilk i~ olarnk ~chrin en 
miitekasif semtlerinden i~e b~lama
s1 muhtemeldir. Mesela, izmirin en 
i~lek caddesi olan (Kemeralti) m ele 
alahm. 

Bu caddenin baz1 klSlmlari o kadar 
dar bir haldedir ki yanyana iki oto
mobil gilc; ge~er. Yayn kaldmmian 
ancnk bir ki~inin yilrlimcsine mtisait
tir. Yeni yap1lar kanunu mucibince 
caddelel' ac;m:ik ve geni~lctmek ic;in 
yiktmlacak k1s1mlann bedellerini ta· 
mamen odemek ~arttir. Halbuki ev
velce boyle bir kay1d yoktu. Bir bina
nm dortte il~Unun bile amme men
faati noktai naznrmdan bclediyecc 
y1ktmlmas1, caddenin g<!llii,>letilmesi 
miimki.indii ve belediye, bunun ic;in 
bir bedel odemek mecburiyetindc de
gildi. 

Kemcraltl caddesinin bir bulvar ha
linc getirilmesi i~in belediyenln bir 
yill1k biit~esindeki varidatim sarfet
mek Iaz1m gelecektir. Pllinll bir pro
gramla bu i~i uzun zamanda da olsa 
b~armak izmirin lehinedir. 

iKiNCi KORDO:S 

izmirln ikinci Kordonunu parke 
d~mek meselesinden c;1kan ihtiliU 
heniiz halledilmemi~tir. Eski nhtlm 
~lrketine aid olan ikinci Kordonun 
muntazam parke do~enmesi (140) 
bin llrallk blr i~tir. R1htun, izmlr Ii· 
man ~leri miidilrlilgtine gec;tigine 
gore ikincl Kordonun da bu idare ta
rafmdan d~nmesi lazim geleceg\ 
fikri ilerl silriiliiyor. ikinci Kordon, 
yer yer bozuk arnavud kaldmmlan 
ve' c;ok eskiden do~enmlli kesme t~
larla harab ve yamah, bozuk bir cad· 
de halindedir. ihtiUHm biran evvel 
halledilerek halkm ve bilhassa nakll 
vas1talarmm bu bozuk caddcden kur
tarilmas1 ~ok lazimdlr. Birinc.i Kor-

iZMiRDE JL\VALAR SOGUDU 

Havalar izmirde birdcnbire tekrar 
sogumu~. yagmurlar ba~larnJJjtlr. He~ 
kes k1~llk odun ve ki:imilrilnil tedarik 
ic;in tela~tadtr. Bu yiizden komilr fiat
lerinde birdenbire bir, bir bu~uk ku
ru~ kadar bir yiikseli~ olmu~tur. Ycl· 
kenlilcrle izmire get1rilen komiirler 
olmasa, hmirde komiir !iatleri daha 
yiikselcbllir. 

izmirlileri en c;ok sevindiren bir 
mcsele, birincl Kordonda elektrikll 
tramvay i~letilecegt habe1idir. Dcgcr
li ve saym nafia vekilimiz Ali Qetin
kayanm, birinci Kordondaki nakil 
vas1talanndan halkm 1St1rap duydu· 
gunu bizzat gordtiktcn sonra bu hu
susta vcrdigi karar, halkta l)i.ikran 
duygulan uyandirm1~tir. Bu tram
vaylann; izmir elektrik ve tramvay 
~irketi tarafmdan i~letilmezse devlet 
dcmiryollan tarafmdan ynptmlacag1 
haberi, i~in ne derecede saglam tu
tulduguna bir delildir. 

Ktl'LTUR PARK 

izrnir Killtilr parkmdan halkm is
tifadesi az nisbcttedir. Baz1 kimseler • 
Kliltilr parka girmek i~in ahnan be.tJ 
kuru~un \Oklugundan ~kaye.t ettikle
ri gibi bir k1s1rn hnlk da hiit para alm
mamasm1 istiyorlar. 

KtiltUr parka halkm rngbctini ~ek
mek icin duhuliye usuliintin sonra
dan konmas1 daha muvaf1k olurdu. 
Fakat diilmliye almmad1g1 takdirde 
Killtiir parka rastgele hcrkcsln do
lacag1 tabiidir. Bu itibarla dilhuliye 
almmasi muvaflkbr, fakat dilhullye 
<,<ok hafif bir ~ey olmahd1r. Be~ kU111!1 
fazla geliyor. 

ileride Atatiirk dcvrim, zlraat mah
sulleli ve .saghk miizeleri kurulduk
ta~, . kapalJ yiizme havuzu da in~ 
cd1ld1kten sonra Killtilr park, ynlmz 
izmirlilerin degtl, izmire gelecek Tiirk 
ve ecnebi herkesin zlyaret cdeccgi blr 
cglcnce yeri olacakbr. Dilhuliye, o va
kit tckrar yiikseltilebillr. 

Izmir halkmm bir k1s1m dileklcrl
ni ve ~ehrin imar i~lcri hakklndakt 
~areketleri bu mektubumda yazd1m. 
Ikinci mektubumda diger dileklerden 
ve ihtlyac;lardan bahsedecegim. 

Boluda Cumhuriyet bayrammda 
bir~ok bina ve yollarm 
a~1h~ resml yap1lacak 

Bolu 7 (A.A.) - ilimizde cumhuri
yet bayrarm hazirhklarma b~lanm~ 
tlr. Bayramda bir ~ok bina vc yol ve 
kopriilerin a~1lma ve temel atma tO
renleri yapllacakt1r. Bu meyanda vi· 
layet merkezindc vilftyet konaguun 
a~Ih~ toreniyle Gazi bulvannm ac;1h~1 
Gcrcde - Ankara arasmda 50 metre
lik betonarme kopriiniin ve Dilzce -
Bolu ve Hcndek. Dilzce yolundaki 10 
kilometrelik yolun ac;Jlma torenleri 
ilc Gerede parti binalannm temnl at
ma ve Goynilk spor alanmm a~1~ 
torcnlcri yap1Iacakt1r. 
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Babkesii-.. Halkevi ~ok 
• ~ah11yor 

T emsil kolu sene 
32 temsil 

ha11ndan 
vcrdi 

beri 

Bahkesir Halk:evi 

Bal1ke3ir (A~m) - Bahkesir Halk
evi temsil kolu, bi.iyilk bir gayretle i;a
l1~maktad1r. ~ehir tiyatrosu gibi mun
ta.za.m bir tiy:itro t~illilni.in pek 
seyrek ugrad1g1 Ballkesirde, halka sah
ne :levkini vermege ~h~ temsil kcr 
lu~uz, bu sahada ¥imdiye kadar tiyat
ro t~knigine uygun bir varl1k gO.ster
mi~ir. 

Temsil gecele1inde Halkevinin tiyat
ro clonunu dolduran yiizlerce halkm 
go terdigi ytiksek alaka da ispat ediyor 
ki at.Lian ad1mlar 1>o.7a gitmemi~tir. Bu 
sci12 ·a ba anlmas1 lftzim gelen daha 
bir k yenilikler ve vazifeler mevcut
it r. HJ.!kevimizin (500) ki~i alabilen 
gl.i l b·r konferans salonu ve sahne
nin lyi b.ir dekoru vard.tr. 

O l.,mlan cseie gore tanzim ed.ilen 
1~L.. t rUbatl da mevcuttur. Temsil ko
lu imdiye kadar ulusal ve sosyal e
scrle den b~ka birkac; ecnebi eseri de, 
oyn~ ve muvaffak olmu~tur. Ge
~nlerde temsil edilen Otelloyu gerek 
sanat ve gerekse dckor ve kostilm iti
bariyle c;ok muvaffak olmu!j bir eser 
addedebiliriz. 

Bundan ba~ka evin (15) kii;;iden mii
rekkep bando ve cazmm ~tirakiyle o
peret de oynanmaktachr. Sene b~m
dan beri (32) temsil vermi~ ve ceman 
(11712) ki~i ta.rafmdan seyredilmi~
tir. Evin sesli filim makinesiyle ayn
ca (23) filim gosterilmi~ ve binlerce ki
~in eglenmesine vesile te~kil etmi~
tir. 

Havamn miisait oldugu giinler, Ata
ttirk parkmda g0sterilen filimlere ge
len balkm miktan ~diye kadar ce-

OLONCEYE 

man 120,000 ~den a~gi degildir. 
Son zamanda Halkevi tarafmdan bir 
kamyonet satm almarak koylerde de 
halka filirn g0stermek t~ebbti.stine gi
r~i~tir. 

Halkevi; ba~am Fevzi SOzenerin yuk .. 
sek idaresiyle Ballkesi.rlilern mtifid ola
bilmek i~n elinden geldigi kadar ~a
h~aktadrr. Temsil kolunun i.iyeleri 
meyanmda eski Darillbedayi ve R~t 1 
Riza tiyatrosu artistlerinden M. Mu
ammer ve Hillya Muammer de bulun
maktad1rlar. 

K1~ korkusu 
Trabzonda herkes f1nd1k 

kabugu s ahn ahyor 

Trabzon I - Bu sene Trabzonlu
Iar arasmda kl~ son derece f azla 
olacagma dair bir kanaat vard.lr. 

Herkes kL?fil yakmak ilzere f azla 
mikdarda fmdlk kabugu almaktachr. 
0 kadar ki ge~en sene bu mevsim
lerde 10 kuru~ sahlan fmchk kabu
gu bu cfazla soguk olacak> propa
gandasi ylizi.inden 30 ~a c;lk
mi~tir. 

Konya 3 - ~ehrimizde havalar, 
gi.inden gtine serinlemektedir. Bogu
cu ve terletici sicaklardan eser kal
ma~, yalruz ~ehirde degll, bilt\in 
Konya mmtakasmda hararet na.
malden ~ag1 dti~mti~tti.r. 

Gundi.izleri gtine~ altmda bile pal
toyla gezenler ~oktur. 

Bu yiI odun, komiir de az gelmek
te olup fiatler yiiksektir. 

KADA R I •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

.,.... _________________ Tefrik_a No_: 9 6 _ _ _ ,, 

Nesrin, ag1r ag1r kap1ya dogru yli
riiyor... Fotograf makineleri miite
madiyen i~lemektedir ... 4te maznun
lara mabsus parmakhk ve iki jandar
ma!.. Onilnden ge~iyor ... Tek bir ha
reket yok ... Yalm.Z ince bir hl~klnk 
sesi.. ve bir de si.iriini.ir gibi ytirtiyen 
bir kadm golgesi! .. Hepsi o kadar! .. 

- ~ahit terzi Musulcuba~1 ~agmn!. 
- Gelmemi~ AJmanyada imi§!. 
Milddeiumumi ayaga kalklyor ... 
- Terzinin istintak hakiminde ver-

digi ifade dosyadad1r. f?ahit, maktu
li.in parmaklan arasmda bulunan ku. 
mru;; parc;asm1 gordi.ikten sonra bu 
ku~n kendi terzihanesine ait ol
dugunu ve bundan dort ay evvel Bed
ri beye bu kuma~tan bir kosttim yap
tigim saylemi~tir. Esasen biz sui;lu
nun hih1yetini, bu kuma~ parc;asile 
tesbit ederek onu huzurunuza getir
megc muvaffak olmu~ bulunuyoruz ... 
Maktul yiklhrkcn, birdenbire suc;lu
nun yakasma yap1~m1~ ve mukave
met o kadar kuvvetli olrnu9 ki, yaka
dan kopan par~a maktuliin elinde 

kalm1~t1r. Bu parc;amn usti.inde de 
bir htisni.i tesadi.i.C neticesi, c;iviye asi
lacak ~eridin bir klsnu bulunmu9 ve 
bu ~eridde de terzinin Beyoglundaki. 
adresi ile katile ait ismin ilk harfleri 
okunmu~tur. Bu maruzatun dosya
run tetkikile anl941laca.ktir. 

- Peki; c;agmn ~ahit Ziya! .• 
- Bu son ~hit degil mi? 
- Evet!.. . 
Mtib~ir. kap1ya dogru yfutiyor ... 

Bir dakika ... Kap1 ac;Ilarak Ziya i~eri-
• ye giriyor. Siyah bir. elbise .. taranm1~ 

sa~lar .. endi~eli bir yiirtiyti~! .. Biiti.in 
gozler, bu yeni gelen ~ahide doni.iyor 
¢mdi! .. Tam Bedrinin oni.inden gec:;er
ken ba~ru c;evirip ona baklyor. Izti
rab ~izgilerile dolu bir yiiz ve tslak 
gozle1·! .. 

HAkimin onilnde duruyor ... Hakim 
hi.iviyetini tesbit edip yemin ettirdik
en sonra ona diyor ki: 

- Ziya bey siz su~Iunun gocukluk
tanberi en iyi arkada~1smiz !. . Onun 
hususiyetlerini, hayetm1 herkesten 
daha iyi bilmeniz icab eder. GOrilyor-

ran.~n..._,_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o ~nlll~ n:.-x-v:;;;;;# 
i ~ 

Tavuk cinsini 
zslah 

Bornova ziraat mekte
binde bir istasyon 

ac;1hyor 

tzmir "i '(Ak~ml - Be~ yilbk koy 
kalkmma programmm roUhim mad
delerinden biri vilayetin koylerine va
nncaya kadar her yerinde tavuk 
cinsinin Islah1drr. Bunun ic;in Bor
nova ziraat mektebinde bir (cins ta
vuk yetil?tirme istasyonu) tesis olu
nncaktrr. 

Burada yeti~tirilecek cins tavuk
larla yumurtalan, ~ok ucuz fiatle koy
lere satllacak ve muhtelif kazalarda 
aynca tavuk istasyonlan yaptJ.nla
caktir. 

izmirde bir (tavuk~uluk satl!? koo
peratifi) te9kil edilmek i.izeredir. Bu 
kooperatif, izmirin merkezi bir ye
rinde. bir sa~ magaza.si a~cak, te
miz tavuk eti ve standardize edil
mi~ yumurta satacakbr. 

Muhtelif kazalardan getirilen ba
Zl genc:;ler i~ Bomova ziraat mek
tebinde ac:;llan kurs sona ermi~tir. 

Bu gcngler, kursta cins tavuk yeti~ 
tirme ve bakma. usullerini ogren
mi~lerdir Bundan sonra kazalarda. 
~~caklardlr. 

KADIN KO~ESI -
Sade blr salon 

Sade ve zarif surette tefrl~ edilmi~ bir salon. 

~if te cinayet 
f aili gaka.landz 
Diyaribekir (Akl?am) - Gec;enlerde 

Kuti koyi.i civanndaki karpuz tarlala
nnda c;al1~makta olan Htiseyin ile 
Abdi.irrahmaru uyurlarken feci bir ~e
kilde mavzer ti.if egile oldurerek ge
cenin karanhgmdan bilistifade kag
maga muvaffak olan Musa takip 
mtifrczelerinin takibatmdan koylerde 
bannanuyarak bir gece gizlice Diya
nbekire gelip akrabalanmn evine giz
lenmi~tir. 

Zabita bu ~if te cinayet failinin giz
lenmi-t> oldugu yeri haber alm1~, yaph
gi arama neticesinde kenclisini ele ge
¢rmi~tir. Katil biraz s1kl~tmhnca ci
nayeti i~Iedigi mavzer ttifegini ~ehir 
haricinde ~alllar arasmda sakladlgmi 
soylemi~tir. Gonderilen polis memur
Ian silah1 gal1Iar arasmdan ~1kararak 
polis dairesine getirmi!?ler ve katili si
Ulhla beraber adliyeye teslim etm.i~ler
dir. 

Urfada bugday fiatleri du~tu 
Urfa (A~am) - Ti.iccarlar tarafm

dan bol miktarda bugday ihra9 edil
mektedir. Henilz banka bugday mii
bayaasma ba~lamachg1 ic;in fiatler dii-

~tiktiir. En iyi bugdaym kilosu iic; buc;uk 
ve arparunki bir buc;uk kuru~a sabl
maktadlr. Bugdaydan ba~ka kii~ne, 
mercimek ve nohut ta ihra~ ediliyor. 

. ... . 
Nafza . vekilinin 

segahati 

Naf1a vekili Ali <;ctinkaya izmire gi• 
derken Burhaniyeye ugrad1gllli yaz• 
m1~tlk. Yukandaki resimde vekil Bur• 
haniycde kendisini istikbal edenlcrill 
ellerini Slkarken ve parti binasma gi~ 
derken gortinuyor. 

Urf ada Halkevi ~ah~1yor 
Urfa (Ak~am) - Hallcevinin bi.itiiJl 

kollan faaliyettedir. 

• Akhisarda meteoroloji istasyonu 
Dil. tarih ve edebiyat kolu bu· Urf£l 

tarihi haz1rlamakt:idlr. Aynca Urfaya 
aid balk ~iirleri toplanmakta ve fol~~ 
lor mevzuu tizerinde i;ah~1lmaktad11"· 

Izmir cival"mda yetf~tirilen 

cins tavuklar 

lzmitte hayvan hastahklarlle 
milcadele 

izmit (Ak~am) - Vilayetirnizde hay
van hastallklarile milcadele i~ine ehem
miyet veren Ziraat vekaleti baytar mu
dilril B. Ziyarun maa91na 45 lira zam 
yaparak mlicadele reisligine memur 
etmi~tir. 

sunuz ki arkada~mz, geni;. bir mii
hendisi oluurmekti=n stu;lu bulunuyor. 
Mti~kill bir vaziyettedir. Cinayetin sc
bebini soylemiyor. Siz heyeti hakimc
ye en ~ok yardnn edebilecek bir mev
kidesiniz!. 

Hakim biran dil~ilnilyor... Dudak
larmda manal1 bir k1vnl1~! .. 

- Onun ic;in vereceginiz ~ehadetc 
bir ehemmiyeti mahsusa. atfediyoruz!. 
Evvela bizc umumi olarak bu cinayet 
hakkmda bildiklerinizi soyleyin! .. 

- Maattecssi.if reis bey; bu cinayet 
hakkmda hi~ bir ~ey bilmiyorum! .• 

Salonda gi.iri.iltiller! .. 
- Ben hala. Bedrinin bu cinayeti 

nas1l yaptigma, nii;in yaptigma akll 
erdiremiyorum. 

- istintak hakimine verdiginiz ifa
dede Bcdrinin istanbula gitmeden 
evvel, pek sinirli oldugunu ve bilylik 
bir asabiyet buhraru it;inde bulundu
gunu soylemi~siniz! .. 

- Evet dogrudur. i:stanbula gider
ken ~ok endi~eli ve sinirli idi. 

-Nic:;in? 
- Bu dogrudan dogruya onun ~ah-

s1m aiakadar eden bir meseledir. 
- Mallkeme; bunu soylemenizi is-

tiyor sizden ! .. 
Ziya, biran dil~iiyor ... 
- Bedri, bir gene; klz1 seviyordu. 
- i:smi ne idi bu Iazm? 
- Nesrin! .• 

Akhisar (Ak~am) Belediye, 
kendi butgesindcn 1,300 lira sarfede
rek Akhisarda bir (meteoroloji istas
yonu) in~a ettirmi~tir. Hava vazi-
yeti, ker gtin belediye onilnde bulu
nan lavhaya yazilmak suretile balk 
haberdar edilmektedir. 

Bir ziraat memleketi olan Akhisar
da vi.icuda getirilen bu istasyonun. 
mi.istahsiller ic;in ~ok faydas1 ola-
caktir. 

- Eh, peki? 
- Kiz, Bedri ile evlenmck teklifin-

dc bulunmu~tu. Aral~nnda btiytik bir 
ya~ farkl varch. Bu izclivacm bir saa
det gctirmiyecegini ona uzun uzad1ya 
izah cttim. Gii.nlerce bu mevzuu mi.i
naka~a ettik. Fakat gori.iyordwn ki 
Bedri de k1z1 deh~etle seviyordu. 

- K1z da onu seviyor m1yd1? 
- <;1lgm gibi ! .. 
- o halde evlenmcge mani olan 

sebcp neydi? 
- Arzettim, aradaki ya~ farkl! .. 

Bedri k.rrk iii; ya~mda, klz daha on 
dokuz ya~mda idi. 

- Ha, ha!.. Evet ..• 
- Bedriyi nihayet ikna ettim. Ada-

dan gitmege, daha dogrusu ka~maga ,,, 
karar verdik. O bu yuzden son giln-
lerde bi.iyiik bir 1zt1rab vc asabiyet 
icinde bulunuyordu. 

- Bu gcng klzm bir b~kasile ala
kadar oldugunu, mesela maktul mti
hendis ihsan beyle bir milnasebeti 
olup olmad1gu11 biliyor musunuz? 

- Zannetmem! .. Nesrin, serbest fa. 
kat saglam karakterli bir klzd1! .. 

- Peld, cinayetten bir giln evvel 
Bedri bey ile berabermi~siniz, hatta 
vapura kadar gotfumu~siiniiz onu! .. 

-Evet! .. 
- Nic:;in istanbula ge~mek istedi-

glni size soyledi ml? 
- Klz karde~ini gonnege gidiyordu. 

Ar kolu, bando, caz ve yerli musild 
kollanna ayrtlm1~ her uq kol da mull"' 
tazaman ~a11~maktadir. 

Spar faaliyetlcri gilndcn gi.ine ile! .. 
Iemektedir. f?ehir haritas1 ynplld1ktatl 
sonra Urfada bir stadyom yaptmla" 
cakt1r. Ne~riyat kolu umumi kitapsa" 
ray1 tanzim etmi~tir. Hnftada iki deflli 
!~1k adll bir gazete <;ikanlmaktad1r. 

-# 

- Her zam:m ve muayyen vakit' 
lerde klz karde~ini gormege gide~ 
miydi? 

- Hayir. Fakat k1z kardc~i onu !;!lJ 

g1rm1~ti. 
Beclri birdenbire ayaga kalk1yor: 
- Yanll~ soyltiyor ... K1z kardesilt' 

beni i;ag1rmadl, ben gittim ona' .. GO' 
recegim gelmi~ti!.. 

Ziya, ~~km ~~km Bedrinin yi.i~ 
ne baklyor ... 

- Arkadasxm unutmus efendiifl• 
k1z karde~i i.ig defa onu <;a~1rd1. HattA 
Bedri klz karde~nin hasta olmas1 il1 

timalinden bile endi~e ediyordu! •. 
Bedrinin avukah derhal ayaga ko.l 

klyor ... Heyecanh bir ses!.. 
- ~ahide b:.iz1 ~cyler sormak is 

yorum. 
- Peki, sorunl.. 
- :;lahid diyor ki; klz kardc~i on. 

iic; defa. i;agrrd.I, bu yeni ve gok n1i.14 

him bir mesele! .. Lutfcn soylerler 1~ 
nerede ve ne zaman c;ag1rdl? 

- Telefonla <;ag1r~ti. Ncreden t~ 
lefon ettigini bilmiyorum. Fakat gt~· 

• ,.a,J 
meden bir giln evvel, hatta aym ;J"" 

bah tckrar ar::um~tl. 
- Bedli bey telefon ederken keJ1 

dileri yamnd~ nnydllnr? 
- ~·et. kapmm oni.inde bekJiyot" 

dwn. 
~(Arkasa var) 
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lsvi~re daUlar1ndaki istihkimlar 
Italyan tehlikesine kar§I Sen Gotar 

dag1 tahkim edildi 
Hududu bask1n tarz1nda ge~mege te~ebbiis edecek her 

hangi bir kuvvet derhal otomatik surette hududu 
ge~tigini tabyeye haber verir 

Yolu kapamak vet 
tune/in cenup 
medhalini havaga\ 
u~urmak i~in on 
saniye kafidir 

isvi~renin Alman tehlikesine karst 
~imali Alp daglanm ve bilhassa Jung
frau tepelerini gegilmez ve asllmaz ~ 
hirer ~elik kaleye <;evirdigini tefsilati
le yazm1~tik. Bugi.in de Isvic;renin ce. "' 
nubunda Italyan tehlikesine kar~1 
Sen Gotar dagmda yaptlg1 tahkimata 
dnir bir FranSIZ gazetecisinin verdigi 
mah'.'lmah ncklediyoruz: 

Tepeleri top nnmlularilc doldurul~ 
mu$. ge~id ycrlcrinde dinamit ve pat
layic1 maddelerle dolu c;ukurlar a~1l
n11~ olan Sen Gotarda bulunuyoruz. 
Bu dag hakiki bir volkandu·. 

Sen Gotar dag1 2112 metre yiiksek
likte dort i;;imendifer hattmm .ve dort 
buyUk irmagm birle~tigi bir noktaya 
tabiat tarafmdan yerle~tirilmi~tir. 

Yalmz bu noktalnr, bu dagm fevkala
dc sevkulcey~i ehemmiyetini goster
mege kafidir. :;>imali Avrupayi cenubi 
Avrupaya bagllyan diinyanm en uzun 
tiineli (15 kilometre uzunlugunda
d1r) Semplon, bu dag delinerek aq1l
m1stir. Isvictrc hiikirmeti, dagm fcv
J·alude ehemmiyetmi n:::.zan dikkate 
fl larak harb vukuunda bu yolu kapa
mak i~in 1:1z1m gclen tedbirlcri alm1~
tlr. 

C.\SUS AKIXI 

Sen Gotar dagmdaki istihkam za-
bitlerinden biri bize dcdi ki: · 

- Sen Gotar, dlinyada casuslann 
en c;ok hlicumuna ugl'lyan yerdir. 
1914 deki umumi harbe takaddlim 
eden .. sekiz ay zarfmda 200 il italyan, 
300 u Almnn olmak ilzere 500 casus 
yakalanm1~. Gunde vesati 8 - 9 ca
sus yakallyorduk. Kim bilir elimiz
den ka~ casus ta ka~m1~1r. 

Umumi harb, patlad1ktan sonra bu 
casuslar, cilrilmlerini itiraf ettikten 
ba~ka kendilerine diger curilmler de 
atf ve isnad ctmi~lerdir. Qilnkil bun. 
la~-, memlekctlcrindc silah altma ·alm
mamak igin isvic;rede azamt cezalara 
~arpllm1i;;larchr. 

~manyada nnzi rejiminin yerle~
mesmden sonra gene Gotar da.gmda 
cnsuslann miktan artt1o-i goriil .. -
i- - m~ ur. Bu yil, Yakalanan casuslar 1914 
senesindekl nisbeti bulmamak!a'. bera
bcr hissedilecek derccede art~tar. 

italya l hududunu kap1yan daglarm Leman golii sahillnden goriinii~u 

BE~ MUi\ZZA.lW iSTiHKAM 

Sen Gotar dagmdnki tahkimat, Alp 
daglarmm ortasmda ve 4000 met
reyi buLm en yiiksek tepelerinde, 
100,000 metre murabbamda mutesa
viyuladla bir m'liselles teskil eden saha 
tahkim edilmi~tir. Kayalar arasma 
kez1lrm~ be~ bliytik istihkam bu mm
tnkn.yi miidafaa eder. Bu tabyelerden 
bazilan y~raltmda bulunduklan ci
hctle gC:hiilmez. Bu be~ istihkamdan 
biri 2,300 metre yiiksekliginde olup 
Gotardam cenup ve ~imal s2.th1 maile 
ke.dar yollan, topla11run atesi altmda 
bulunuyor. Diger bir istihkam Fur
kamn garb sathl mnilinde ve 2,500 
metre irtifamda bulunmakta ve 
Rhone vadisine giri~i kapamaktad1r. 

Diger ilti istihkam, ?imal satlu mai
llnin etegmde Andermat ile ~oleneu 
arasmda yiiksclen sarp ve yalgm ka
~alar arasmda ve 1500 metre yiiksek
likte in~a cdilm~lerdir. Besinci tab
ye de Airalonun tam yanmda bulunu
yor. 

Airolo tabyesinin civanru gezdik. 
Bu tabye tam..'Unile kayahklar arasm
da sakhd1r. Seyyahlar, bu civarda ha. 
v~ toplan bulundugunu kabil degil 
goremezler ve farkcdemezler. 

ELEKTRiKLt GOZLER 

. Bu tabye, verilen teminta gore, tah
k1mat tekniginin btitiin tekemmillle
:·~ hai~dir. Tabye gece ve giindtiz 
Isvi~renm cenub hududlanm bekliyen 
rnuazzam projektorler ile techiz edil
mi~ir. 

Bu tarafta hududu baskm tarzmda 
ge~mege ~ebbiis edecek herbangi bir 
kuvvet, derhal otomatik 00 surette 
hududu g~Ufl tabyeye ihbar edil
mektedlr. 

Yolu kap1yacak ve tllayacak olan 

-1 

tiinelin cenub medhalini havaya u~
mak i~in on saniye kafidir. Eger teca· 
vuz, havadan vukubulacak ise, taras
sut ve ~aret postas1 derhal mevcudi
yetlerini haber verecek ve 10 saniye 
sonra biitiin bu dag silsilesinin hava 
miidalaas111a mahsus bataryalan fa· 
aliyete get;eceklerdir. 

ALP DAGI.ARININ CEBELUTTARIK 
BOGAZi 

Bu ~elikten dagm chemmiyet ve 
k1ymeti, yalmz tecaviizlere derhal 
mtiessir bir sur~tte mukabele edebil
mesinden ziyade burasrm bir Cebeliit. 
ta11k bogazma ~evir~ olan muaz
zam toplarmdadir. Fllhakika Sen Go
tar dagi, iQinde binlerce asker ve hay
van sakllyan bir istihkam labirentini 
t~~kil cder. Bu daglarda sabit 100 to
pu kullanan 1300 asker, ve 15 motor. 
lil seyyar batarynda milstahdem 700 
nefer yani ceman 2000 top<;u daimi 
surette bulunurlar. 

Bu topgu kuvvetinden b3.!?ka 5000 
mevcutlu 5 piyadc taburu da varchr. 
Bu piyade klJ,vvetinin 20 si tayyareye 
kar~1 olmak iizere 80 mitralyozti, 160 
hnva mitralyozti mevcuttur. Bundan 
b~ka gene 96 agrr ~aplI mitralyozle 
miicehhez 1200 mitralyozcil, 5 telgraf 
boltigii ve 2 projektor ooliigii de bu 
sahada lmrarg·ah kurmu~tur. istih
l;:am, nakliye, slhhiye kollnr1 bu hesa
ba dahil degildir. 

Hulasa Sen Gotar daginda 11000 • 
12,000 ki9i dii~mandan gayri meri ola
rak bulunuyor. 

GizLi ¥OLLAR 

Bu muazzam milstahkem ordugih· 
ta ve civannda yiizlerce kilome!re 
uzunlugunda gizli yollar, tiineller 
a~tlm~, yeraltmda miihimmat ve za
hire depolan, kt~lalar, hastaneler, is
tirahat yerleri ka~ttr. Tabyelere 
a~1ktan degil, yeralti tiinellerinden 
gidilmektedir. Biitiin bu tasisat, elek
trikle tenvir edilmiftir. Cer ve tabrik 
kuvveti olarak elektrik cereyam kul-
mmu.,tir. 

Alp daglarmm bu Cebelilttangm
da muhabere i~ 1000 kiisur telefon
cu ve telgraf~1 ve 400 projektorcil ~a-
1I~1yor. Sen Gotar istihka.m1, gayrika
bill zab1ttir. Senelerce milddet muha
saraya dayanabiliyor. Bu istihkam 
~ebekcsinin senelerce kifayet edecek 
her ~eyi, hayvanlan1U1 vannc1ya ka
dar mevcuttur. 

AKBA 
Ankarada her dllde gazete 

mecmua ve kitaplan bBtlln 
mektep ldtaplan ve kirtaalyeyi 
ucu1 olarak A K B A mfteue
aelerindo tedarik edeblllralalz. 

lsvi~re askerl taUm yaparkeQ T elefoa : 3577 

Antakys ve 
lskenderun 

(Bruj taraf1 1 inci sahifcde) 

na tam emniyetimiz varchr. Bilbassa ,.... . 
Suriyede ya~yan kesif T~k ~iitlesi· 
nin rii~til siyasisi tam oldugu zerre 
kadar ~iiphe gotiinniyen bir keyfi· 
yettir.» 

FRANSIZ MURAHHASI:\TJN CEV ABI 

Bilahare soz alan Frans1z murah
has1 Filistin meslesine dair fikrinl soy
ledikten sonra Rti~tti Arasa cevap ve
rerek de~tir ki: 

«Fransa Suriye muahedesi ingilte· 
re Irak rnuahedesinden millhem ol
makla beraber muahedeye siyasl ah
kam Have edilmi9tir. Bu hiikiin}ler 
Suriyenin baz1 havalisinde muctemi 
kesif ekalliyetler kadar diger dagm1k 
ekalliyetleri de himaycye matuftur. 
Bu teminat harpten sonraki ekalliyet
lerin himayesini istihdaf eden muahe
deler kadrosundan daha geni9tir. 

Bu noktada iskenderun havalisin
de ya~yan Tiirk ekalliyetinin mu
ka<l*rat1 baklnnda Turkiye bafl mu
J"ahhannm dtifUncelerini hakl1 bulu· 
rum. Fransa hiikitmeti Suriye ile mii
zakerelerinde bu Tilrk ekalliyetine ge
rek umumi surette bir ekalliyet ol
dugu i~in gerek mandater hiikumet 
olarak Fransamn deruhte cttigi me· 
suliyct dolayisile hususi bir chemmi
yet atfetmi~tir. 

Bu chemiyete ba~ka bir sebep da
ha vardll'. Bu da Fransayi TUrkiycye 
bagllyan hususi itilaflarm mevcut ol
mas1d1r. Bu itilaflar mucibince Fransa 
mazide bu Tiirk ckaliyctine verecegi 
teminati tasrih etmil?tir. Bu da 1921 
muahedesi mucibince Tilrklerin lisan 
ve killtilr itibariyle TUrkliiklerini mu
hafaza etmek vadidir. Fransa man
dasmm devam mliddetince bu vadlfil 
daima tutmu:;;tur. Yalonda resmen 
imza edilecek muahede de bu vach tu
tacakt1r. 

Konseyde de soyledigim gibi man
dater hillcfunet tarafmdan alman te
ahhutler mandater hukumetin varisi 
olan Suriyeye devredilecektir. 
Hi~ gizlemege liizum gormem ki bu 

mesele hakkmda R~tii Arasla muh. 
telif defalar gorii~tilk ve gerek itilatm 
hududu ve gerek Tiirk ekalliyetinin 
mukadderat1 iizerinde icra edecegi 
tesir itibarile kendisine teminat ver
dint ve bildirdim ki eger Tiirk hiiku
meti Suriye istiklfili frrsatl ile 1sken
derunda hali hazmla earl olan muh
tariyet rejhnini yeniden tasrih zarure
t~ hissediyorsa 1921 itilaf1 ~er~evesi 
dahillnde kalmak, ayni menua yani 
bu ahalinin Tifrkliik karakterini mu
hafaza etmck mevzuuna temas etmek 
~artiyle Fransa bu ~ekilde miizakere
ye gir~ekten ka~mm1yacaktrr. 

Fransa hi.ikumeti bu mtizakerelere 
Suriyeyi de ~tirak ettirmek niyetin

dedir. Mantxki olmak i~in mandater 
devletin ii~ senelik istihale devrini bir 
dereceye kadar Suriye devletinin si
yasi terbiyesini ikmal i<;in kullanmak 
arzusundadlr. Bunun i<;indir ki Fran
sa mandater kald1i!;I bu devrede Suri
yeyi beynelmilel mahiyette mlizake
relere i~tirak ettirmek niyetindedir.> 

Son yatmurlarm zarar1 
izmir 7 (Telefonla) - Son yagmur

lardan Aychn ve Nazilllde pamuk ve 
incir, Manisada Uziimler gene zarara 
ugram1~lardir. -----

Malatyanm lsmet pa1a 
nahiyesinde bir ev ve 

80 bin lira yand1 
Malatya 7 (A.A.) - Malatyaya 10 

kilometre mesa! ede bulunan ismet
pa~a kamunu mekezinde bUytik bir ev
den glkan yangm neticesinde ev ve 
sahiplerinin ko~ bucakta saklachk
lar1 milhim bir para da yarum~tlr. 
SOylendigine gore bu para 40-80 bin 
lira arasmdadlr. -----

Almanya, Mifletler Cemiyetinin 
Danzig hakktndaki karanndan 

memnun de!il 
Berlin 7 (A.A.) -Alman matbuatt, 

Milletler cemiyetinin Danzig hakkm
daki kara11ru esefle kar91lanu~tir. Vol~ 
ki~er Beobahter gazetesi diyor ki: 

«Milletler cemiyeti, icabmda kcndi 
ehemmiyetinl isbata meda.r olacak. 
~arkta blr fesad mlhrakl bulundurmak 
maksadiyle, mil.temadiyen Danzig me
seleslni tazelemektedlr. Milletler ceml
yetl yavaf yavq bir imha mahkemesi 
hafine gellyor.> 

Dordiinca Balkan 
tip haftas1 

. ~~ ta.raft 1 inci sahifede) 
- Ferdi ~all~malarmuz sayesinds 

bug·iin dtinyamn <;ok muhta~ oldugu 
sulhii takviyeye ugra9tig1m1z1 dil-.., 
~iinmek bile bize ho~ geliyor.') demi~tir. 

S1ra Yw1an debgesi doktor Beasise 
gelmi9ti. Doktor uzun ve belig bir nu
tukla ~imdiye kadar toplanan Balkan 
tip haftalarrmn tarihi;esini yaprm~ ve 
bu kongreden bahsederken demi~tir 
ki: 

- Biz Balkan y.:tr1m adasmm ar1-
lan olmak ve topraklanIIllzm her 
ko~esinini en giizel <;i<;aklerinden top
lad1g11ruz beh sizin kovaruruza koy· 
mak istiyoruz. 

Bundan sonra Rumen rnurahasi 
doktor Gherorghin Atatiirkiin direk.. 
tifi ile terakki sahasmda ilerliyen 

Tiirkiye cumhuriyetlnin sulha hizmct
lcrinden bahs~tmistir. En son soz alan 
Yugoslav· delegele~i doktor Markovic; 
de denti~tir ki: 

- Balk::m memleketlctinin mi.i!}te
rek parolas1 ~udur: cBalkanlann tam 
bir hiirriyeti Balkan mcmleketle1inin 
menfaat birligile olur.» Doktor Marko
vig butiin Balkan milletlerine saadct
ler temenni etmi?tir. 

Bundan sonra heniiz te~ekkiillcri
ni tamamlamad1klan iyin dordiinci.i 
Balkan tip haftasma i~tirak edemiyen 
Bulgarlardan alman mektup okun
mu~tur. Bundan soma Atati.irke ve 

diger Balkan devlet ve hiikllmet reis
lerine, ba..5vekil _ismet inoniine sayg1 
telgraflan <;ekilmi~tir. 

Bir ~eyi·ek istirahatten sonra soz 
alan Yunan delegesi reisi profesor Ben~ 
sis bazi sari hastahklarm alkolle te-
da visi hakkmda bir konferans vermi~
tir. Bu konferans hakikaten pek ~aya
ru dikkatti. Konferansa aid bazi sah
neler projeksiyonlar da gosteril~tir. 

Davetliler, delegeler btifede izaz o
lunmu~tur. 

Program mucibince bugiin ~unlar 
yapllacaktll': 

Saat on bu~ukta gene Ytld1zda top
lanllacak Rumen delegesi doktor Ge
orgin 'nin konfcrans1 dinlenecektir. Ve 
miiteakiben muhtelif hastallklara dair 
mli~ahedeler anlablacaktir. 16 bu~uk
ta iiniversitede bazi hastallklara dair 
konferanslar verilecektir. 

Bu arada Gillhane prof esorlerinden 
doktor Abdtilkadir mide sularma dair 
tezini okuyacakt1r. 

lktisadi liberalizm 
(~ tarau 1 incl sahifede) 

telmih eden ilk proje, Sovyet Rusyanm 
hi~ beklenilmeyen bir talrun itirazlan
m davet et~ ve Sovyet Rusya, yenl 
bir metin vilcude getirilmesini israrla 
istemi~tlr. 

Diger taraf tan ingiltere, gfunriik 
manialanrun kalchnlmas1 lehinde olan 
Frans1z metnine muhalefet et~tir. 

Bazi delegasyonlar, projede ticaret 
sahasmdaki manialan azaltmak i~ln 
muhtelif memleketler arasmda anl~
ma esasma milstenid bir siyaset takibl 
lehinde sadece bir temenni izhariyle 
iktifa edilmi~ olmasma teessuf etmek
tedirler. 

FRANSIZ GAZETELERiNiN 
MUTALEALARI 

Paris 7 - Cenevrede cereyan eden 
iktisad1 milzakereler, gazetelere mev
zu te~kil ediyor: 

Petit Parisien diyor ki: «Dazi ma
hafilde, bu bareketin mtisbet bir ne
tice verecegi hususunda tercddiit gO. 

terilmektedir. Maamafih bugiin s0y
lenebilir ki Fransamn ~biisii Ce
nevrede prensip bakunmdan ge~ bir 
tasvibe mazhar olmu~ur. Beynelmi
lel ikiisadi liberalizim, bugiin iyi bir 
safbada bulunuyor.» 

Oeuvre gazetesi de~ mutaleayt ile 
sliril.yor: cMilletler cemiyetinin bu d 
faki toplantlSl lehinde olduk~a m ·· 
bir ~y va.rchr. Bu da bazi milletlerln 

italyaya kar~1 mukavemet g0stermek 
fll'satm1 elde etmi~ olmaland1r. BU 
toplantl devi·esinde delegeler, Musoll
ninin delegelerile derhal kar!}llR.1IDak 
i!;in Neca~n murahhaslarma Y 
vermi~ olsalard1 Milletler cemiyetl ye-: 
ni bir muvaffaklyetsizll~e ugrava.l;,~ 
ti.> 



Sahlfe I -

I Laf kalmay1nca I 
On senedir ittihad ve Terakkinin 

derisi yilzilldii, t<;i dz$tna getirildi, ne 
id:ilgii, ne olmak istedigi, neler olamadz- " 
gi soylendi, yazzldi, <;izildi, gene yazil
di. 

Diin gene bir gazetede gordiik. Yeni 
bir tefrika ba$liyor: ittihad ve Terakki 
iie idi? .. 

••• 
iki koylil istanbulda bulu$mU$lar, 

biri sag elinin, oteki sol elinin ba$ par
magzm uzatmz$, parmak parmaga ver
mi$ler Yenicami avlusunda ba$Zami$
lar dola$maga, hem dola$zrlar, hem de 
koyden konu$urlarnit$: 

- Ahmedgiller naszl? .. 
- Hiiseyingilin danasi bii.yiidil mii? 
- Ay$enin inegi silt veriyor mu?. 
- Ali naszl?. 
- Veli ne yapiyor?. 
Derken konu$acak $ey kalmami$. Bir 

mii.ddet sessiz yiiriidiikten sonra biri 
aorTnU$: • 

- Ge~en yzl olen e$ek ne cilemde?. 
Oteki afallami$: 
..:... Bu ne bi<;im soz?. Hem ger;en ytl 

oldiigiinil biliyorsun, hem. de ne a.zem
de diye soruyorsun?. 

- Ne yapayzm, ldf bitti! .. 

Bolmenin onUnde 
- Yooo! .. Her kavga edi~imizde boyle danhrsan bir daha seninle kavga 

etmem ... 

~ 

... ,,. ... •. ~·· 

- Sizden bir ricam var. 
- Buyurunuz. 
- ~u bolmeden atlayip arkadan ka· 

p1yi a~inc1ya kadar ~u ko~u boynuzla· 
nndan tutar mism1z? 

-Tutayim. 
Bolmenin arkasma g~tikten sonra: 
- Te~eklriir ederim. Bir saat evvel 

oirisi bana ayni oyunu oynadJ; bir sa· 
attenberi bu hayvanla cenkle~iyo· 

rum Talihiniz yaver olsun, in~allah 
buradan ~abuk biri gef;er de, siz de 
ona bu oyunu oynar, ko~tan kurtulur
sunuz! .. 

Oh! .. 
Gece vakti bekc;i tcnha bir sokakta 

bir adam gordil. Bir ayagile kaldmmm 
iistiine, oteki ayagile ~ag1ya bas1yor, 
aksayarak yiirilyordu. Bek~i yakla1?tl: 

- Neye bu kadar igtin de sarho~ 
oldun?. 

Sarho$ duralad1~ 
- Sahi sarhOI? m1yrm ben?. 
- Tabii sarho~sun!... 
- <;ok ~i.iktir Allaha, ben de topal ol-

dum samyordum! ... 

Sebebleri 
Dilkkanda hem i~ini i~liyor. Hem 

miitemadiyen kendi kendine yiiksek 
sesle konu~uyordu. Manas1z manas1z 
soylenmeleri ustas1nm camm s1ktI, ba
~1 ag1rtti. DayanamadI: 

- Baksana buraya! Biitiin alemi 
rahatdlz ettin ! Ni ye boy le kendi ken
dine konu~uyorsun?~ 

1 

- Bunun iki sebebi var ustac1gun 
kusuruma bakma!. 

·-=-Ne imi~ o sebepler?. 
- Birincisi, ben gayet akllli ve alim 

bir adamm soyledigi SOZlerden ~Ok 
hg~larunm. !kincisi de boyle faztl bir 
zata hitap etmesini pek severim ... 

Dalg1n 
Dalgm profesor 1ztrrab ic;inde dok

torun muayenehanesine girdi. Bos 
bir koltuga oturdu: ' 

- Aman doktor, bu sabah giyindik
ten sonra omuzlanmda deh~etli bir agr1 
peyda oldu. Hi9 bir y._erde rahat ede
miyorum. Rica ederim, bana bu agn
yi kesecek bir ilag ... 

Doktor gtildti: 
- iiac1 ~ok basit! .. Bir dakikada 

biitiin 1zt1rab1mz dinecek. 
Ve profcsoriln elbise asacag1 ile bc

raber iydigi caketinden elbise asaca-

Hakl1 
D1~ar1dan gelen talrnn pek zay1f .. 

mag adeta bir tarafl1 oynamyordu. Bi
!inci haftay1m 10-0 bitti. Zayli takrmml 
kaptam hakeme yakla~t1. 

;;- )3aksamza bay hake¥J-! Bir tane 
top da bizc verir misiniz?. 

- Bir tane top mu? Ne i~in?. 
• - Gfami.iyor musunuz. Bir top sizi.n 

oyunculara ancak kafi geliyor. Brrak
m1yorlar ki biz de oymyahm. 

Kirletmem i$ ... 
- <;ay stizgecini bir turli.i bulama-

drm, bayanl ... 
- <;ay1 ne ile si.izdiln?. 
- Supilrge ile ... 
- Klzmay1mz bayan! Yeni siipilrge 

yi kirletmedim. Eski siipilrge ile siiz
dfun. 

- Tuhaf ~ey, bu kolonya kokuyor!. 

Me$gUI degil 
Bayana sordular: 
- Kar~llllzdaki apartunana ta· 

~anlar nastl ~eyler? .• 
~ayan omuz silkerek cevap 

verdi·: 
- Ben kom~ularla bi~ m~gul 

olmam, bakmam bile, ~ilnkil de
diko~udan ho~lanmam... Biitiin 
~yalan bir arabaya . stgacak ka
dar, karyolalan~ bronzlan dokiil· 
mil~, e~yalar eski piiskU ..• Blr ke
di bir de kopekleri var, kocast ka· 
rismdan yirmi y~ kadar bilyiik ..• 
Hamallarla kavga ettiler ... Kadt
mn adt Ay~e, kocas1D1 Memed di. 
ye ~agmyor ... 

- Senelik varidatm1z nedir? 
- Bin iki yiiz lira. 
- Bin iki yiiz lira da lazmun var ... 
- Bendeniz yekUna lazm1zm vari· 

Can lturtarma! .• 

TecrUbe 
Yeni evlenen bay Ahmed telefonla; 

doktoru acele c;agird1. Doktor hasta
nm evine geldigi zaman Ahmedi ka
pmm oniinde ve saati elinde buldu: 

- Hayrola kim hasta? .. 
Bay Ahmed gilli.imsedi: 
- Bu gece, kimse hasta degil. Karim 

ans1zm hastalamrsa sizin buraya kac; 
dakikada yeti~ecegini:zi tecrilbe etmek 
istedi. Tamam dort dakikada geldiniz. 
<;ok memnunuz, te~ekkiir ederiz! ... 

Hafif 
- Hafif bir ctay getir!. 
<;ay geldikten sonra m~teri ~aya 

tuhaf tuhaf bakarken garson sordu: 
- Ne baklyorsunuz, hafif demedi

niz mi?. 
- Ben hafif dedim ama, sen bi.isbu

tiin ti.ly s1klet getirdin! .. 

- Ne zaman terzimin, !pipkacunm, 
kunduracmun hesaplann1 versem. 
ooyle tavana SI~rar! .. 

GUzelL 
Otel katibi - Sabahleyin erken 

kalkmak istiyorsamz kap1c1ya tenbih 
edeyim sizi uyand.Irsm. 
M~teri - Hacet yok. Ben her sa

bah saat yedide kcndi kendime kalka-
nm. 

- Oyle ise c;1karkcn Itltfen kap1c1yi 

Sofga mektuplari 

Bulgarlar biitiin Slivlar1n 
birle§mesini istiyo.rlar 

Istanbula gelen 
• gar1p 

bulgar gazetecilerin 
makaleleri 

Sofya (~am) - Bulgarlar, son 
zamanlarda cenub Slav memleketleri 
arasmda bir mukarenet ve birlik vii
cuda getirmek i~in bilyi.ik bir faaliyet 
gO.stcrmege ba?lad1lar. Hatta bu mak
s~.dladir ki, Sofya ~eh1i son zaman
larda Slav kongrelcrinin merkezi ol
du. Slav cografya - etnografya, Slav 
seyahhlan Slav doktorlan, Slav tib 
talebeleri vc Slav di~ tabibleri kongrc
l~ri hep burada topland.1. Gcgen gi.in 
burada son igtimauu yapan Slav ec
zac1lan kongresine Lehistan, <;ekos
lovakya, Yugoslavya ve Bulgaristan
dan gelen bir ~ok eczac1lar i~tirak ei
t:Ier. 

Sovyet Rusya yap1lan davete rag
men, ile[~de bu gibi kongrelerin si1a
;i" bir yola gikacag1m sezdigl ~n hlc; 
b:risine i~tirak etmemi~, yalmz Slav 
etnografya ve cografyn kongresine 
bir mii~ahid profesor gondcrmekle 
iktifa etmi~tir. Burada toplanan bii
tun Slav kongrelerinin sonunda, Sov
yet Rusyanrn bundan sonraki kongre
lere muhakkak surette i~tirak cttiril
mesi igin tekrar davet edilmesinc ka
rar verilmi~tir. 

Bu yazm, Sofyada toplanan Slav 
, kongreleri mi.inasebctile gelcn yaban

c1 Slav memlekctleri murahhaslarmm 
sozleri vc Bulgar gazetelc1inin ne~ri
yatl Slav birligi gayesi igin 1tal~1ldI
g1111 ag1ktan ac:;1ga meydana :vurmu~
tur. 

Bu Slav kongreleri milnasebetile 
Bulgar illtiyat miralay1 Filip Skalon
kof, Zarya gazetesinde «Slav millct
leli ve devletlerinin yakmla~mas1• 

ba~hk.11 makalesinde diyor ki: 

cSlavlarm birle~melerine milsaid 
gorilnen bugi.inku ~ertlar mazide hi<; 
gortilmemi~ti. Slav birligi fikri yeni 
bir ~ey degildir. Baz1 Slav alimleri bu 
vadidc eskiden de <;ok ugra1?m1~lardlr. 
Be~eriyet ic;in bir afet olan umumi 
harb Slav ittihadI meselesini geri pla
na b1raktnn1aga fakat buna mukabil 
4'.) milyonluk Slav Lehistanla 15 mil
yonluk Slav <;ekoslovakya devletinin 
yeniaen dogmalanna sebcb oldu. Slav
l1gm yakmla!?masma cngcl olan H2bs
burg hanedammu y1kllmasile Avru
p::i.y1 ih:ita eden ve hududl:.>.n birbiri
ne bagh olan Sovyet Rusya, Lchistan, 
Qckoslovakya, Yugoslavya ve Bulga
:istandan mur~kkeb olan ve Karade
nizlc Avrupanm dort ucunu kapllyan 
280 milyonluk muazzam bir Slavllk, 
kom~u kap1s1 vaziyetine girmi~ bulu
nuyp~. 

BULGAR GAZETECiLERfN 
l'\IAKALELERi 

:i:stc:.nbul seyahatindcn donen Bul
gar gazetecileri, mil~o.hcde ve intibala
nm yazmaga ba~lam1~lar, fakat asl1 
astan olm1yan bir tak1m mugalata
lara da sapm1~lard1r. Muharrir At. 
Georgie!, (Zarya) gazetesinde Bey
lerbeyi saray1 hakkmcla yazd1g1 bir 
yaz1da ezcumle diyor ki: 

« .. Bir rivayete gore, Bulgar asker
lc"inin Liileburgaz ve Ed·~rncdeki mu
zc:.fferiyetinden sonra harbin durdu
rulmas1 ve sulhiin akdi i<;in bu mer
ner saray, muazzam par.kl, ve mutan
tan s~hilile beraber hcdiye olarak 
~ar Ferdinanda verilmesi teklif edil
mi~ti.> 

Utro gazetesindc Georgi Bori;mkof 
admdaki Bulgar gazetecisi de «istan
bul surlarmm oniinde)} ba~hk.11 yaz1-
smda Yedikule surlannda gorduklc
rint anlatt1ktan sonra vaktile Bizans
hlar zarnanmd:i. Bulgar <;an Simeo
nun da iki defa istanbul surlarma ka
dar gcldigini yazmaktun nefsini me. 
nedemiyor. 

Maamafih bu hayalpercst Bt,lgar 
g~zetecileri arasmda vaziyeti haki
kat gozile gorenler de nadir dcgildir. 
Ezcilmle «Sofiya» gazetcsinde mu
harrir Angel Stoyanof da istanbul 
h:iibalanm yazarken diyor ki: 

«- Ben Tiirkiyeyi c;ok eskidcn ta
nmm. Katiyetle ~unu soyliyebilirim 
k! ~lmdi yepyeni bir Ttirkiye dogmu~
tur ve bu Tilrkiye her sahada dcv 
aumla1ile ilerlemektedir. Turk mil
letinin Atattirke kar~1 sonsuz bir iti
madI vard1r. Bunun sebeblcri i.ic;tilr: 
Harpten evvel Tiirk kendi vat::mmda 
bir misafir vaziyetinde idi, ~iinkti ka
piti.ilasyonlar ecnebileri bu memleket
te hakim vaziyetine koymu~tu. l?imdi 
ise vaziyet tamamile aksinedir. Ti.irk 
~.rtlk kendi vatanmda hakundir. Di

. ger taraftan miltemadi harici zci.fer
lerle Ti.irkiln kendisine kar~1 olan iti
madm1 ytikselmi~tir. Bu harici zafcr
le1in en sonuncusu Montrodi.ir. ingi
!iz kralmm. istanbulu ziyureti de 
Atatilrkti ve onun vekilleini balk na
zamda goklere C.lkarm1?t1r. <;i.inkil 
hi~ bir ingiliz lua11 sultanlarm en 
kuvvctli bulunduklan zamanda bile 
Ttirkiyeye gelmemi~ti. 

Ycni Ttirkiye, genc;ligc ~ok ehem
rrJyct vermektcdir. Biittin devlet i~

lr.l'i gern;lere tevdi olunmaktad1r. :<> 

Fakat mul1arrir Stoyanof da yaz1-
s;mn wnunda diger arkada~lan gibi 
hakikati tahrife kalk1~1yor ve diyor ki: 

« Bulgaristana trenle avdet eden 
Bu be~ Slav devletinin bugi.inkil bir yolcunun ~arki Trakyada deh~etli 

rr-iisaid ~artlar iginde ar::Uanndaki bir nilfus azhgi oldugu derhal gozii-
giimri.ik manialarm1 kaldlrarak bir ne 9arpmaktadlr. Bir zamanlar insan 
cSlav birligh meydana getirmeleri · kJ.ynag1 olan bu miinbit arazi bugiin 
ve konfederasyon usulile ortaya milt- art1k bir harabe manzaras1 arzetmek· 
~ ve kuvvetli bir varllk koymalan tedir. Tren kilometrelerce ilerledigi 
lft.z1mdir. Boyle muazzam bir varllk h'llde hie; bir koy gortinmemcktedir. 
mcydana getirilmesi i9in ctali~ma va- Yalmz istanbul civarmda muhac1r 
s1talan ~unlardlr: evleri vard1r. Tiirk hilkumetinin ~r· 

Soz ve yaz1 propagandas1 yapmak, ki Trakyaya Romanya, Bulga1istan 
Rus, Hlrvat, Slovence olarak bir gaze- ve Makedonyadan muhacir yerle~tir-
te c;1karmak ve hie; bir Slavm diger bir me siyaseti muvaffak olmam1~tir! ! 
Slava kotii bakmamasma, fena niyet Trakyamn istasyonlan oliidtir! 
beslememesine dikkat etmek. Muhitte hie; bir hayat yoktur! ! » 

_,llllllUWUlllNUllUMltlllllllllllMllUllllllllllllllllllllllDllllllllllHHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllntlllllllllllllUllllllllllllllUlllllllUI~ 

Bolu (Ak~am) - Boluya 4 kilometre mesatede biiyiik ve kii~ilk fki tl1Cll 

vard1r. Biiyilk 1hca eski halini muhafaia etmektcdh·. Kiic;iik 1bcacla yeni tesi· 
sat yap1Jm1~tir. Oteli, k1raatha11esi ve lokantas1 iyidir. Ilacanm bir manzaraS!" 
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D~ sahWndeld flrin yerlerden Bucha 

Belgradda Tiirk el~ binasa 

Bledde 'lrilyiik Tepllee otell 

,. 

Yui~slaVyada 
,- ~- 15 g9n 
Turk gazetecllerinin dost mcm

lekette yaptiklan on bef gil'lilUk 
gilzel seyahatin aon merhalesini 
Yugoslavyanin c Karlsbad ai diye 
me~hur olan Nif yolu ilzerlnde or
manlik bir vadide VRiNY ASKA 
BANY A Ile Ni.fin birka~ ktlomef-.. 
re otesinde ye~il bir dag eteginde
ki Ni$KA BANY A te~kil etmifti. 

Birincisi bObrek, karaciger has-
1 taliklanna kar~ memba sulan ve · 
szcak hamamlan, ikincisi ise radio
aktivitesi kuvvetli, Romalilar zama
nindan kalma daima 38 derecede 
alcan sup ile maruftur. Her Ucisin
de de son iki ~ sene i~inde en turf 
fekilde hamamlar yapzlmif, firin 
pa.rklar vilcude getirilmiftir. 

VRiNYASKA'da bilyii.k sanator- N~ yolu iizerindeki Vrinyaska Danya su tehrinde hamem binasJ. ve park 
ymnlar, Ttonforlu yeni oteUer, ren-
g4renk gig.klerle rillfl pa.rkta aa-
btik akfP ~n nwzilca nazan 
dikkati Cllbedd. 
. Gerek 1* mefh'IU' -nt fehrl, getek

1 

Yvgoalatgadaki gilul ynler hak
kmda ( Akfam) okuyuculanna da
ha etrafla bir fikir verebilmek ~ 
bu resimli sahif eyt tertip ettik. 

Tiirk ~e refakat eden 
matbuat mem.urlanndq. 

s. J.uka~g ~' 
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SPOR 0 

Dill ...,.dan donen foiltelcula.mml vapurdan ~ 

Sporculanm1z Rusyadan dOndiiler 
eden yenildik, Ruslar fubolde bizden yiiksek mi? 

9 - 1 normal bir neticemidir? 
Hallrevlerl spor kafilesi diin sabah 

lhmyadan fstanbula geldi. Daha va
pur nbbma ~ evvel, lwll
llm!llia pJenJer fUtboJciiler.in mail0.
biyet18rtni dlllerfne clnllll!Dflar malE-
tan: - . 

- Bu nedir, bu ~kilde maglfil>lyet 
olur mu? Dokuz gol nas1l olur .. diyor. 
larch. 

Vapur yan~t1. Hangi futbolcilye ya
na.,ip sorduba hi~ birisi *9 ~1kanm
yor. Bazilan ifl ~aya bogarak: 

- Biz artlk meslek degt,tirdik. Ba
mms eskrimc1, haz>m111 ~l. bul
DllS bf!likle~ olduk, diyordu. Fikreti 
gOrdiim ona da sordum o da ayni su
ktltle mukabele ettl ve: 

- Haberin yok mu ben artik giire~
pyim 58 kiloya giire~yorum. dedi. 

J2Dnln umumiyede buyilk bir teessiir 
uyandmm 9-1 Uk mailtlbiJetin bilin

mlyen. sebeplerini opemnek iatlyor-

dum. ·~ ld.\11: 
- Saba ~k ~urdu. 
Ded1 ve kapah ~ti. Bir~ ki~yi 

deftim: 
- SQylenemiyecek bir ~"'k sebebler 

gr. Bal hlcllselrln dogurdugu slnlr 
1mfmmt, cledller. 

h1rU bu aiDir buhranlanm doiu
ran bldtseJer ne olabillrdl. Bunu Ol
renmet bir tillil kabil olamadL Bunun
la beraber bu ac1 magltlbiyetlerin ver
dlil teeuUr futboJciilerin gOmlerinden 
oJmnu)Uldu. Gtilel'ledlDm bile ,...._ 
lerlnln aci gillilfler olduiu sezlllyor
du. Bu arada kafile bqkam bay Cev
det Kerimi g0rdfun. 

- Bu maglftbiyetler hakkmda bir 
ka~ sOz soylemez misiniz, declim. 

- ~ sormaym, dedi. 
fsrarJanm. ibmine fUDlan s0yledl: 
-SIJaha' P*f.J1 ~Dost Dd m&. 

llta ~ '* ....... aldD. 9* 

allka g08terdiler. Futbolden maada 
biitiln sporlarda muvaffak olduk. Her 
~irde binlerce mensubu bulunan bi
siklet, gil~, ve eskrimde kazandlgmuz 
muvaffaktyetler ~k takdir edildi. Bil
hassa bisiklet¢1erin aldlklan derece
Ierle ne .kadar iftihar etsek azdtr. 

Futbolde hepsinde maghlp olduk. 
Bu magltibiyetlere sebep olarak da ~
nu g0sterebilirim. Futbolciller maale
sef miisabakalara l!zlm gelen ehem
miyeti venniyorlar. ma ve heyecan 

Diin Rusyadan dinen Balknleri Spel' 

bfilesi ~ Bay Cndet Kerim 
tncedayi 

JOk. ilk ~ Dinamo ta
kum blzden ~ok yiiksekti. Ve galibiyet 
haklan idt. Fakat diger u~ talmn bis
den a~ag1 idiler. Yuks.nda da sayledl
gim gibi c;ocuklann duymalan lft.zun 
gelen his ve heyecaru duymamalan bu 
rnagltibiyetlere sebep olrn~tur. 

lta1lle baflrant tutboldekl matlObi
Jftlerln ~ heyecanm oyna,. 
nlll•••den, emrjllerJni sarfetmemeJe-

rinden ileri geldigini s0yliiyor ve bun
da israr ediyor. 

Takun kaptam Hiisniiyii buldum fi
kirlerini sord.um o da: 

- Ben. taJnrmn fena MtieeJer alm&
Sllll, bOyle beldemnedlk btr ~kilde 

maghlp olmasm1 siirantrene olma
mISda buluyorum. Bundan daha iyi ~ 
~DlllJ bir vaziyetimiz. oJamawlJ C&bf
tik, nefes var, fakat OJD&JP"'ecNr .... 
nu da dilfiinOnGs Id, Ud senedlr fut. 
bolde hie; ara verilmecli, hie sezon ya
p1lmadl. Son mac;ta c;ok gilzel oyna
dlk Ve oynadlgumz takun bizi 9-1 ye
nen taklmdan daha kuvvetll Kiyef -
Odesa muhteliti idi. Kiyef taklmmdan 
da 9 ~ vardl. Buda gfisterir ki, 9-1 
lik netice tabii bir netice degndir.> de
di. 

Bizim fikrimizce son ~ p 1Ji 
oynadlkla.mu s0yiediklerine nazaran 
silraneman mevzuu bahsolam•s 

Eger b~ sebepler vars& sallhiyet
tar agl.Zlardan bunlarm teessilr i~inde 
bulunan e.fkAn umumiyeye blldirilmesi 
dogru olur kanaatindeylL 

• . .remdl 

Cecliie Karlin 
geligor 

Ogrendigimize g()re, Fenerbah~ ft 

OOne., kltiplerimizle Pragm Cechle 
Karlin takmu aramda blr milddettlr 
devam eden muhabere bir anlqma ile 
neticele~tir. 

Pragin ve 9ekoslovakya ?1?1Piyonas1 
birinci kiimesinin kuvvetli profesiyonel 
takunlarmdan olan Cechie Karlin tam 
lmdrolile fehrlmize gelerek 5, 8 kAnu
nuevvel tarihlerinde Fenerbah~ Te 

Gttnet fUtbol tsaJnmlarile b.irer ~ ya
J*aktn". 

....,... IMiyiik -~ 
._.,.n ltilildetfiledmis 
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Sarrav ve Babo<ilODnln n~ yuzU 
Yazan: SOLEVMAN KAN1 IRTEM - Terciime iktibas hakk1 mahfuzdur - Tefrika No. 761 

Yemen k1yam1ndan sonra Arab 
imparatorluQu ic;in te~ebbusler 

liyen hilkJneUelin i~lerine gelecek 
~ey degildl. (Urnumi harbin Osmanh 
imparatorlugu l~in milhllk olan sonu
cu bile Avrupn kabinelelince bir arap 

Bu te~ebbils te vakit ge~irmektcn,halk 
arasmda denildigi gibi cdostlar ~ 
veri~te gorsiin!> dedirtmekten b~a 
blr ~eye yaramad1. Kaza kaymakam
larmdan Ahmed Baban okuyup yaz
mas1 olmad1gi i~ heyeti 1slahiyece 
(kaymakamhkta istihdam1 caiz olma
d1F;l) karnrile memuriyetinden infisal 
ettirilm.i~ti. 

Ahmed Baban bunu dogrudan dog
ruya Hi.tseyin Hilmi ef en di den bildi. 
:Valiye kar~ kalbcn besledigi kin ve 
husumet valinin dilf?manlnn tara!m
dan dn hayli konlklendi. 

Ahmed Baban blr giln sarho~ oldu
gu haldc hi.ikumet konagi merdive
ninde bckledigi valiyi iki el rovelver 
kur~unile sag bogrundcn yaralad1. 
:Valinin arkasmdan gelcn ~VUf? ken
disini tutmak istedigi i~in onu da 01-
di.irdil. Ko~ jandarmalara kar~ da 
silflh kullanmakla bunlar da mukabe-
lede bulunarak mi.itecasiri oldi.irdiiler. 

Ald1f,11 yaradan kurtulan Htiseyin 
Hilmi pa~a tasavvur ettigi islahatI bir 
t iirli.i yilrutemiyor, vakit gc~tik~e s1-
klhyordu. 

Abdillhamidin siyaseti rni.ilki ve as
kcri rtiesanm biribirlerilc iyi ge<;in
memelerlni icab ederdi. Ordu mii~ri 
'.Abdullah p~ ilc Hilseyin Hilmi pa~
run da arulan a~ldlki;a a~11Iyordu. 

Abdillhamid i~in payitahtma ~k 
yakm yerlerde mi.ihim gaileler eksik 
degildi. Hi.iseyin Hilmi p~ artik Ye
mende unutulmu~ gibi olmaktan fii
t ura ugradI. Bu rnehcuriyet halile i~ 
gormek imkanSizbgi kar~smda o da 
evine kapand1. Nihayet (tcrki vazifc 
ile hanesinde ikamet etmekte olmaSI
na mebni memuriyetinde bakasi caiz 
olanuyacagmdan) dolayi Yemen vali
llginden azledidl. 

Huseyin Hilmi pa~nnm Yemenden 
infikaklnden sonra Yemen ahvali da
ha ziynde kar1~t1. 

imam Yahya ile 1905 de vaki olan 
bir muhnrebede R1za pa~ kurnanda
mnda bulunan Suriyeli arap !'\Skcrleri
nin imam tara:fma gcc;mel fizerine 
nraplara yirmi bin ti.Ifck, 12 to}J, mi.i
hlmmat Ile yiiklti dort bin dcve b1ra
ktld1. imam San'ayi i~gal etti. (2) 

Yemen h-urnandanhgma tayin olu
n an Feyzi pa~a kirk ~ bin askerle 
Sana'yi istirdad etmege muvaffak ol
du. (Eylfil 1905) fakat imami takibc 
~1kmnSindan faide yerinc znrar goriil
du. Ordu ricate rnecbur oldu. 

Yemen klyanu yatil?tmlamadan de
vam etti. San'a rne~rutiyete kadar 
nraplar tarafmdan rnahsur bir h alde 
kald1. 

Arap istiklaline ~a11~nlar tarafm
d2 n son senelerde yap1lan bazi ne~i
yatta Yemen isyam Osmanl1 hi.ikO.me
tine kar~ umumi arap klyammm bir 
ciiz'u gibi tasvir edillyor. 

0 m nh idar sizligh1e kar~ Rume
lide, ad I rda, ~ki Anadoluda oldu
gu gib1 Surlycde, Irakta ve Arabistan
da dahi klyamlar vaki oluyordu. 

~iiphesizdir ki son senelere kadar 
Arabistnn, Suriye, Irak gibi arapla
nn mutcmekkin bulunduklar1 vilayet
lerde ~1kan igti~larda urnumt bir 
plan ve tcrtib iizerine hareket yoktu. 
Bu ki~. amlar i~in mu~terek bir sebep 
vnr idi e devlctin aczi ve idaresizligt 
yuziindcn hasil olmu~ umumi ho~mud
suzluk idi. Abdlilhamid zamamnda 
buna Tiirkiln g yri unsurlara hari~
tcn yapilan tuhi: ikleri de Have etmck 
Jfiztrngelir. 

H. 12G5 de Hi.ideydenin zaptlle ba~h
yan hareket Abdtilftziz zarnanmda 
1872 de San'anm ele ge~irilmesile 

tekernmlil etrni~, (3) Yemen k1tas1 ge
ne bir OsrnanlI vilflyeti halinde idare 
edilmege ba~lamlm1~ti. Bundan sonra 
da bir kar; defa daha ehemmiyetll k1-
yarnlar vuku bulmul? isc de bunlari da 
rnevzii hareketler addetmcmck kabil 
degildir. 

imam Yahyamn harcketlerile bera
bcr Arabistanda ibnlssuud ve ibnirrc
~d milcadeleleri, Irakta Kiiveyt ingi
liz himayesi altma ge~mesi, Hicazda 
haremeyn arasmda demjryoluna kar
~1 muhalefetler ve taarruzlar yapllma
s1, Smiyede bitmez, tiikcnmez durzii 
gaileleri (1893 kiyammdan sonrn, 
1905 de bir vergi rneselesi bi.iyi.ik bir 
loyrum intac cylemi~ti.) M1s1r ve in
giltere ilc r;1kan Akabe ihtilfl.f1 (4) yc
t~iyormu~ gibi 1904 senesinde bir de 
(Arabistan araplarmdir) iddlasile Pa. 
riste bir milli arap komitcsi de te~ek
kill etm.i~ti. Biiyilk bir arap impara
torlugu tesisi i~n propagandalar bu 
tarlhte ba~ad1 . B~bca Suriyede faa
liyctte bulunan bu komltc sab1k Ku
dils mutasarnf muavini Necib Azuri 
bey tarafmdan t~l olunmu~tu. Ko
mitc programmm miihim maddclcri 
~unlardI: 

1 - Osrnanh devletinden ayrilmak; 
FI.rat ve Dicle havalisinden Siivey~ ka
nalma, Akdenizdcn Umman denizine 
kadar liberal bir kanunu esasi ile bir 
arap sultanhgi tesis edilmek. Bu :nap 
in'lparatorlugunun hududlan ic;incle 
Kilikya vc Diyanbekir tru:anan, Ermi
ye goli.ine kadar bi.itiin nrazi dahi da
hil bulunuyordul Arap sultam mtislil
man olacakti. 

2 - Hicazda papalann eski Roma 
hilkumeti gibi bir hiikiimet te~ili; bu 
htiktimetin reisi ayni zamanda biltiln 
milslilmnnlarm halifesi dahi olacaktl. 

3 - Ecnebilere verilml~ imtiyazlara 
riayet. 

4 - Cebcllilbnan muhtariyetinin 
ipkaSI. 

5 - Filistinde h1ristiyanlara ait mil
barck makamlarda statilko; 

6 - Necidde ve Irakta mustakillflne 
ge~inen relslelin hak ve imtiyazlarm
da statilko; 

7 - iki senelik askerlik hizmeti; 
8 - Hazinei hiissaya ait arazinin 

arap vatammn sclametine ~ah~acak 
olanlara tevzii. 

Bu program nrap sultanligmm da
ha ziyade blr arap konfederasyonu 
olacagm1 gostcriyordu. Ancak prog
ram1 tanzim cdcnler bunu vazlh ola
rak bildirmek istemiyor gibi goriinii.. 
yorlard1. 

Bu program sahiplerine gore bu 
maddclerin istihsal ve tatbik edilebil
mesi l~in araplann bunlar1 istemele
ri kfl.f! idil Ar~p rnemlckctlerinde bu
lunnn Tilrklcrin kovulmas1 hi~ te gili; 
olnuyacakti! Fakat ~ilphc edilcmez ki 
bu komite araplar arasmda ne~etme
ge daha ~ok zaman ugra~mak mecbu
riyetinde bulundugu istikl8.l ve itti
hat fikirlerini arap rnemleketlerinin 
her tarafmda uyanrru~ olarak gaster
mek istemekte acele ediyordu. (5) 

Abdillham.id saltanatI esnasmda 
araplar arasmda Osrnanh hiikumeti
nc ka~1 vaki olmu~ k1yamlar umurni 
ve milU bir gayenin degil, mahalli 
menfaatlerin ve emelle1in mahsulii
dlir. 

Yemen k1yamlan arap istiklali ve 
bir nrnp imparatorlugu te~li gibi fi
kh"Jer milslilrhan ve h1ristiyan arap1ar 
arasmda inU~r etmeden ~ok zamnn 
cvveldcnberi vakit, vnkit parhvordu 
Hatta b~ ~ta Osmanh devletl~ce H: 
1045 tarihmde biisbiitiin terkolunmu~ 
2~0 scne imamiar tarafmdan miista- ' 
killen idarc edllini~tir. 

Abdillmecid d~vrinde Ktbnsh Tev. 
fik P~a tarafmdan takdim olunup 
Bab1ali Abdillmecidin huzurunda 
okunan bir Ia.yiha uzerinedir ki Yeme
nin Y nJden znptma knrnr vcrilmisti· 

Komitenin ne~rettigi bu program 
muc1blnce bir arap imparatorlugu te
~ekki.ilii Arabistanda, lrnkta, Suriye
de tahrikler yapan, kendilerine nti
fuz bOlgelerl ayiran, uzun cmeller bes-

·(3) Hac1 Ahmed Ra~id : Yemen ve 
San' a tarihi. 

( 4) - Abdiilhamid Mchmed Ali pa
§aya verilen f ermana gore buralarm dog· 
rudan dogruya 0 manh hiikumetince 
idare cdilccegini, lngilizler ise idarcnin 
M1sira nidiyctini iddia ediyorlard1. En 
sonundn pndi§ah lngilizlerin tehditleri 
kar§lsmdn askeri ~ckmek mecburiyetinde 

• J 

(2) Eugene Yung: Les puissanees de
' nt la re\ oltc ara,!?c. 

kalm11ih. • 
(5) Rene Pinon : L'Europe et ICmpire 

ottoman. 

imparatorlugu tesisine milsnid gortil
memesi bu fikrin pratlk klymeti pek 
az oldugunu meydana g1kanm~tir.) 

Bir de ne kadar zay1f olursa olsun Os
manh hiikumetinin rnahalli arap k1-
yam1anm milli bir vahdct tesisine 
medar olacak harekctler ~klinde gos .. 
termek istiyen komitenin beyanname
lerinde yazdlg1 ve~hile kolay, kolay 
arap memlekctlerinden el ~ckmiyece
ginde ~iiphe edilemez. 

Dikkate ~ayan olan nokta bu milli 
arap komitesinin Kahirede ingllizle
rin gozii onunde ~ah~abilmesi idi. Bu
nun rnanas1 bu komite tarafmdan 
araplar arasmda yap1lan t ahriklerin 
bir giin ingiliz rnenfaatlerine hizmet 
edeccgine ingiliz hiikumetince kana
at has1l edilml~ olmasmdan ba~ka bir 
~ey olamaz. 

Paristc bulunan komite erkfmma 
kar~1 rniisamahakar davramlmas1 ve 
komiteye Eugene Yung gibi araphk 
lehindc ne~rlyatta bulunan bir mu
hmTirin dahil olrnas1 Fransanm da 
bu yolda dil~uncelerle harekct ettigi
ne dela.let cdiyor. 

Me.p-utiyetin ilfuu ilk g'linlerde bu 
hareket uzerinde de ~~rbc1 teslr ic
ra eyleml~tir. 

(Arkas1 yar) 

PASLANMAZ 
Hasan Tira~ 81~ag1 
Bir dakikada br~ eder. Ne sa

bun, ne de f1r~aya ihUya~ vardlr. 
Katiyen paslanmaz. Alfuneti !a
rika lle ihtira berat1 vardlr . Ne 
ingillzler ne Frans1zlar n e de 
Amerikalllar ne de biltiln diinya 
ayn1m yapamaz. Hasan bra~ ma
kinasile Hasan tira~ sabunu ve 
tira~ kremi, t:Ir1l9 kolonyas1, tirru;; 
pudras1 birer ~aheserdir. Mutlaka 
Hasan markasrm araym1z; israr 
ediniz. Hasan deposu: Ankara, 
istanbul, Beyoglu. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 

AYLIK 

Tar1d11e 

1400 lamap 2700~ 
750 » 1450 • 
400 » 800 »: 
:so • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
eCJ>ebi memlekctler: Senelifii 

3600, clb nyhgi 1900, Ui; 
q hg1 1 000 kunittur. 

Adrea tcbdili i~in yinni bcf 
liuni, Iuk pul gondermck l&.z1mdn. 

Rccep 21 - Ruzuh1z1r 156 
S. lmu.k C<1Dc1 O~o lklndi Akpm Yabl 
F.. 10,44 12,22 6,21 9,32 12,00 l ,SO 
v.. 4,26 5,04 12,02 15,13 18,41 19,12 

Sahife 

ASKERLiK BAHiSLERi: 

Bu seneki ltalyan manevra
lar1nda neler ara,t1r1lm1,? 

Askcri muharririmizden: 
Bu sene cenubi italyada irpinia 

mmtakasmda yap1lan bilyilk manev
ralarda bilhassa tic hedef gozetildigi 
anl~lmaktadir: 

1 - Piyadeye verilen yeni silQlzlann 
tecrilbesi, 

2 - Yoldan malzrum veya yolu az 
mmtaklarda motorlii. kztalarzn kuUa
rnlmasi, 

3 - Susuz ve yolsuz bir mmtaicadaki 
harpte su tedariki, su nakli. 

italyanlarm ifadcsine gore piyade 
silab1 halen ti~ klsma aynlm1~tir. Miln
ferid piyadenin kulland1g1 silah (ti.i
fek, tabanca ve saire). Kollektif ta
arruz sllah1 (Armi callectiva d'asseltn), 
kollekUf refakat silalu (Armi callccti
va d'accompagnamenta). italyan or
dusunda kollektif taarruz silahl olarak 
hJ.fif makineli tiif ekler ve hafif Brixia 
piyade havam kabul cdilmi~tir. Kol
lektif refakat silah1 ise ag1r makincli 
tiifek, 81 milimetrelik piyade havam, 
47 milimet relik piyade topu ve hnfif 
tanklardlr. Muayyen kltalarda aynca 
65 milimetrelik refakat toplari da var
dir. italyanlar piyade silahm1 bu su
retlc taksim etmekle en iyi bir tabiyc 
i!adesi verilmi~ olacaguu iddia etmek
tedirler. Manevralar bu yeni siliih ve 
taksim sayesinde plyad~nin bilyilk 
kudret lktisap ettigini gosterrn.i~tir. 

Motorle~tlrme l~ iki scne evvel AYus
t w·ya hududunda yapllan manevrada 
ve bilhas~a Habe~istandaki harptc ~as-

11 surette tedkik edilmi~ ve italyan or
dusu 1¢11 en fazln ehern.miyet kazanan 
blr rr.evzu olmu~tur. Gene italyanla
rm tecrtibelerine nazaran bu motorlti 
birllkleri de il~e ayi.rmak Iflzlmd1r. Bi
rlsi devam iizcre motor ilzerinde ha
reket ettirilen lotulardlr. Bunlar va
loa muharebeye girmekle beraber mo
torlii arnbalanndan aynllrlar, harbi 
yapnrlar ve fakat muharebe faaliyeti 
gev~er gev~emez emlrlerinde bulunan 
motorlti vas1talarla cephenin ruger mi.i
him noktalarma sevkolunurlar. 

Diger bir kism1 lse mesele yalruz mo
tor vas1taslle nakilc1e kal1r. Fakat mo
torlil vas1ta bu lotavn ald degildlr. 0-
n u b1rak1r, dlger 1.,talara tahsis olu
nabllir. 

ii~iincil tip ise ~Motomeccanisata> 
denen ve motdrlil n'lldl vas1tasilc bir
likta blzzat harbe ~~irerck muha.rebeye 
i~tirak eden motOrlii rilahlardlr. Son 
manevrada bu her i.!~ tipteki motorhi 
vas1talar da kullantlnu~ vc tecriibenin 
degerli olabilrnesi icin manevra; yolu 
en az olan bir mmtakada yap1hm~tlr. 
0 dereccde ki, italya topraklarmda a
deta Habes harekati tckrar edllmis gi
bi 'bir vaziyet ihdas olunmu~tur. Tck
mil bu ha1·ekfi.t Habe~istanda oldugu 
gibi bu ~~id harplerdc istihkarn luta
larmm ehemmiyetini meydana c;1knr• 
InI~tir. <;unkil motOrlu harpte bir nok
tadan dig line sevkiyat her ~eyden ev
vel yol in~asma veya hi~ degilsc mu· 
vakkat o1arak glizergflhlar a~Ilrn~m
daki silratc baglI kalI}Or. Bunun icin 
de Habe ·standn oldugu gibi her ~cy
den evvel gerek rnemleket halknu, ge
r ..... kse ordudaki digcr k1talann. faa
liyetini organize edccek, kendi motor
lii vas1talarile en bilyiik ytikti uzcrine 
alacak istihkAm kltalari Iaz1m geliyor. 

Maamafih suyun tcdariki keyfiyeti, 
yoldan da daha miihlm oldugunu son 
manevralnr gostermi~tir. Geriden mo
torlii vas1talarla su nakli gene yola 
muhtac; !kal1yor. Tanklarm a~p git
tikleri rnmtakalan saka otomobllleri 
ge~emiyor. Kltalar ~ok defa kafi su 
tedarik edilememcsinden harp kudrPt
lerini zayi cdiyorlar. Bu sebepten bil
hassa k1sa tevakkuflarda o1duk~ de
rinlerden suyu c;1karacak kuyu burgu 
takimlan ehemmiyet kcsbetmektedir. 

Mancvranm ac;1kc;a soylenmeyen ve 
f akat lcra yerinc ve tarzina bakarak 
kolayllkla hiikmedilebllen en muhirn 
hedefi lse; daha ziyade Afrika iklimi
ne benzeyen ycrlerdeki muharebeler 
hakkmda tecrtibclcr toplamaya ugra
~1lmas1d1r. Bununla italyan ordusu
nun A vrupa cephelerinde ve hududla
nnda harp nrrunasmdan ziyade Afri
kada arayacag1 bildirilmek istenmii;;tir. 
Belki de son italyan - Alman anla~
masm)Jl bir neticesi meydana vurul
mak istenmi~tir. Her ne dil~tinill'lirse 
dil~ilnillsiln son italyan mancv1as1 bir· 
~ok cihetten gayet enteresandlr. 

M. ~ct.:ki 

Boluda mikrop yuv s1 
tabakhane kald1r1ld1 

Bolu memleket hastancsi binaSI 

Bolu (Seyyar mu1uzbirimizden) -1 
Bolu zengin ~am onnanlan ile kapll 
yiiksek tepelerin ~er~evesi arasmda, ta-

biatm gi.izelliklerine b\hiin~n bir vilayet 
µierkezirur. Buranm yeni valisi bay Sa-
1im Glindogdu memleketin butiln ih
tiy~lan ile ehemmiyetle me~gul olu
yor. Vall ~imdiye ko.da1· ~ok bati giden 
Dilz~e yolunun biran evvel tamirinin 
ikmall i~ln alftkadarlara ~iddetll emir
ler verml~. amele de hum.mall bir !an-
liyet b~am1~tir. 

ASRi DABAG HANE 

~ehir i~inde bulunan tabakhane 
kaldlrllm1~, ~ehir d1~mdn mtinaslp bir 
mahalle asri bir tabakhane in~asma 
'b~lanm~tir. Valinin bu tedbiri hal
km s1hhati i~in daimi bir tehlike te~
kil eden blr mikrop yuvasm1 ortndan 
kald1rm1~tlr. · 

1'1EMLEKET IIASTANESt 

.Memleket hastanesi meslegine cid-

den ~1k ve ~ok ~a11~kan bM,doktoru \ e 
riliekasmm himmeUeiile asri bir h a
le getlrilmi~ ve son sistem cihaz ve a
letlerle techiz erullni~tir. Hnstanc, :Bo 
lunun iftihar edccegi bir sagbk yuvasi 
te~kil eder. 

Vilayet merkezinc 8 saat mesaf cde 
1450 ralnmh yiiksek bir tepede 
ormanlan arasmda bulunan bu gol 
Bolunun bir isvi~residir. Burn· 
ya haziran, temmuz, a,brustos zarflll
da gidiUr kamp kurarak baftnlat n 
tcbdilhava yapllmaktad1r. 

PARTi KONGRELERt 

Parti senclik kongreleri parti id re 
heyetinin verdigi karara gore ~u ~kil
de yap1lacaktir. 15 eylulden 15 tr-sii
nievvele kadar ocak, 15 tc~rinievveld n 
30 te~rinievvele kadar nahiye, 30 tE' • 
rinievvelden 15 ~rinlsaniye kad r 
kaza kongrelcri kanunevvcl Jc;;ind de 
vilayet kongresi yapilacakhr. B~ kn
rnr parti te~kilatma bilclirilmistu· . 



:sanue 1~ 

Haftal1k borsa ve • p1yasa 
Gerek borsada, gerek piyasada 

canl1l1k vard1r 
Ge~en haf ta oldugu gibi, bu hafta 

i~inde de, kambiyo borsasm1 birinci de
rccede i~gal eden, frank meselesiydi. 
Fakat frangm dil~tilgi.i ilk gi.inlerdeki 
tereddi.idler ortadan kalkm~t1r. HattA. 
bu hadisc Ti.irk esham ve tahvilfi.tmm 
yi.ikselmesine sebep olmuZ?tur. Bu ara
da Cumhuriyet Merkez bankas1 tahvi
lati i.izerine biiyilk muameleler olm~ 
tur Fiat 92 liradtr. 

Uniti.irk tizerine de hararetli muame
leler olmaktadlr. Bu hafta il;(inde fiat, 
vasati olarak 23,50 liradm Anadolu 
demiryollan tahvillerinde bir sukut te
maytllii goriilmti~til. Son gilnlerde bu 
temayiil durmu~tur. 

Anonim ~irketlere aid hisse sened
leri arasmda Aslan ~imento l?irketinin 
hissc senedleri 12 lira 50 kuru~tur. Di
ger esham ve tahvilatm vnziyetleri 
saglam ge~mi~tir. 

PiYASADA Ul\IU:UI VAZiYET 

Bu haftanm piyasa vaziyetinde dO
vlz tahvillerinin biiyiik bir ksiri vard1r. 
Frangm sukutundan sonra, mark hak· 
kinda ~1kan ~ayialar, piyasada biiyiik 
bir alaka ile kar~1lanm1~t1. Liretin su
kutu bu derecede bliyiiR bir tesir yap
marml?tir. ~iinki.i Tiirkiye - italya ara
smdaki ticaret anl~masma.Jlenilz b~· 
land1gi i~n ticaret milnasebetleri mah
dud bir sahay1 i~gal ediyordu. As1l mii
hirn olan frangm sukutundan ortaya 
~1kan mesele idi. Evvelce de yazd1g1miz 
g~bi, bundan en ziyade ihracat tacir
leli mliteessir olmu~tu. 

Nihayet Bal?vekalet tarafmdan alA.
kadar yerlere yapllan teblig, ihracat 
tacirlerini de tereddiltten kurtamu~ 
tir. Bu teblige gore, paralanm di.i~ii
ren memleketlerle olan vaziyetimiz 
haklnnda {>U kararlar almm1~tir: 

ihra~ edilip te bedelleri 25 eyliil 936 
ak~amma kadar kleringe yatmlm1~ 
olan mallara aid paralan Merkez ban
knsmm cski partiye gore 00.emesi ban
kn ~ubelerine emir verilmi~tir. Diger 
meseleler hakkmda tedkikat yap1lmak
tad1r. Sahl?larm miirnkiin oldugu ka
dar Tiirk parasile yap1lmas1 tavsiye 
eltliyor. 

Bu teblig piyasadaki tereddildil ve 
mil~killat1 ortadan kaldinm~tlr. 

1HRACAT l\IADDELEiliMiZiN 
VAZiYETi 

Bu hafta i~inde ihracat maddeleri
mizln ge~irdigi vazlyeti blrer birer 
W?ag1ya yaz1yoruz: 

Bugday - Ge~en haftaya nisbeten 
bugdayda degi~ikll olmam1~tir. isvi<;-
1·eye ihracat devam etmektedir. 

Arpa - ingiltereye blr miktar ihra
cat yap1lm1~tlr. Fiatlerde degl~iklik 

yoktur. 

111iszr - Piyasada dil~kilnliik ba.., 

g.Ostermi~tir. Esasen rekolte bollugu 
karllIBmda buna intizar ediliyordu. 

Tiftik - Almanyadaki fiatleri kon
trol dairesi tiftlk ve yapag'lannnza 
kar~1 mi.i~ki.ilAt ~lkanyordu. Get;en haf
ta bu meseleden bahsetmi~tik. Son all
nan haberlere gore, kontrol dairesi 
Ti.irkiyeden tiftik almak it;in Alman 
tacirlerine permi vermege miitemayil
dlr. Maamaflh tilccarm en bi.iytik il
mildil Alman pihasas1 degildir. Son za
manJarda Tilrkiye - fngiltere arasm
da yapllan ticaret anl~mas1 iki mem
leket arasmdaki milnas~betleri genil?
lettigi ic;in, tiftik piyasasmm mil;;te-
1ileri artm1~t1r. ingiltere tarafmd:.m 
mi.ihim miktard&. sipari~lere ba$lan
m1~t1r. Diger taraftan Sovyet Rusya 
piyasadan daha fazla mal alacaktir. 
Sovyet Rusya ve .ingiltere gibi iki bU
yi.ik mli$terinin tiftik ve yapag1 ile ala.
kadar 0Imas1 piyasay1 canlandJrm1$tir. 
Bu itibarla Almanyadaki fiatleri kon
trol dairesinin, Tilrkiyeden tiftik al
maga karar vermesi piyasada biiyilk 
bir alfi.ka uyandlrmarm$tir. 

Af yon - Bu hafta it;inde ital ya 
Fransaya pek az miktarda ihracat ya
p1lm.l$tir. 

Fzndzk - Piyasada yi.ikscliyor. Ge
~en hafta ic; fmd1gm kilosu 62 kuru!?
tu. Bu hafta 65 kuru$ olmu$tur. Ge~en 
sene bu mevsimde 28 kuru~tu. Aradald 
fark pek bilyilktilr. ispanyadaki dahilt 
muharebler yilzi.inden, Avrupanm fln
dlk taleplerinin tamamile Tilrkiyeye 
tevcih edecegi. tahmin ediliyordu. 
Bu tahmin tahakkuk etmi~tir. Bu haf
ta it;inde 40 ton ihracat olmu~tur. 
Almanyadan btiyiik mikyasta talepler 
b~Iam1~tir. 

Zeytinyagz - Fiatler gene yilksel
mektedir. Artlic zeytinyaglarmda bun
dan sonra bir fiat dil$kiinli.igti bekle
mek dogru degildir. Rekolte az olmak .. 
la beraber, ihracat gene yaptlmaktad1r. 
<;ilnki.i dilnya piyasasmda da zeytin
yag1 fiatleri ytiksektir. Buna sebep zey
tinyag1 milstahsili olan ispanyarun ih .. 
racat yapmaga imkan bulamamas1dlr. 
Fiatler ~oyledir: Ekestra ekstra yagla
rm kilosu 50 kuru~tur. Ge~en sene bu 
mevsimde 36 kuru$tU. Yemeklik yag
lar 40 kuru$a kadar sat1lmaktadlr. 
Gec;en sene aynl nevi mallarm kllosu 
33 kuru~tur. - A. O. 

Ankara mekteplerine I 
Biitiin mektep kitaplan ge1mi7-

tir. tzdihama mahal bll'akmamak 
i~in 1?irndiden Ankarada maarif 
vekfileti ka.r.psmda (AKBA) kitap 
evlne miiracaat ederek kitap ve 
defterlerinizi alnuz. En miisa.id 
~raiti orada bulabilirsiniz. 

Telefon: 3377 

-- -
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KARA YELKENLi KADiRGA 

• l'azan: tSKENDER F. SERTELLt No.117 • . 

Yunus reis bir iki saat kadar bay
gm kald1ktan sonra kendine gelerek 
yava~ yava~ ayaga kalkrru., ve gilne~ 
altmda ziimrild gibl 1~1lcllyan adarun 
sahilden ba.;;hyan ye~il sirtlarma da
larak: 

- tngilizler hala biz.Un buraya gel
digimizin farklnfia deglller mi?. 
- Diye soylenm~ti. Yunus reis sabah
leyin kii~ilk bir ~alope ile adaya ik:l 
el~i gondererek, Ti.irk donanmasmm 
ingilizlere yarduna geldiginl ve tspan
yol donanmasmm peri~an oldu~unu 
soylemelerini emretti. 

Sinan reis Yunusun yaruna gemu.,tt. 
Sinan reis !spanyol amiralm1 ele ge

~iremedigine hay1flamyordu. 
Adaya giden iki Tilrk kaptaru bin

dikle1i kay1ga Tilrk bayrag1 ~ekm.l.f

lerdf. ingilizlcr bunu gorilnce ~~
d1lar. Zatcn onlar da limandan ~1klrur 
ga hazirlanm1~lardl. 

Turk kaptanlan amiral Rily gor
mek istedigini soylediler ve kralit;e Eli
zabctin arzusile yardrma geldlklerinl 
ilii \'e ettiler. 

Ingiliz amirall hasta olmasma rag-

men bu sevin~li haber kar$1smda ~ar
t;abuk dirilmi~ ve ne~elenm.i~ti. 

Tiirk kaptanlan vaziyeti anlatttlar 
ve tspanyol amiralI Alvaronun ka~tl
grm yan donanmanm Tilrkler eline 
ge~tiglni soyllyerek: 

- Arbk serbest;e limandan ~1kabi
lirsinizl declller. 

Amiral Rily: 
c- Bizi bu Uzi.intiilii muhasereden 

kurtardlgmtz icln biiUln 1nglliz mille
t! namma size te~ekkilr ederim. ingt
lizler, Tiirklerin dostlu~u ve feda
kArllgrm unutnuyacaklarchr.> ded1 ve 
derhal TUrk kaptanlannm geldi~ ka
yiga atlach: 

- ingiliz donanmasm.m muhasara
dan kurtuluqunu temin eden kuman
danlanruza ~tlkranlarum bizzat arze- . 
decegim .. 

Amlral Rily yaruna dort ingiliz u~ 
biti alarak Tilrk donanmasm1 ztyarete 
gelm1,t1. . 

ingiliz amiralile Tiirk kaptanlar1 a
rasmda ge~en bu konu~malar ~ok sa
mimt oldu~ kadar ayni zamanda da 
tariht bir deger ve mana ifade edlyor-

Her ak~am I 
bir hikaye l 

!?'7_ -=- A' - ..-., ~ y 

Sami Hepkan garsona birer bira da
ha soyledikten sonra: 

- i$tc boylc azizim.. dedi.. Macide 
ile evlenmege karar verdim. Kendisine 
daha bir {>CY a~mad1m .. fakat zannede
rim ki, bu i~ yaklnda olacaktir. 

Biralt .. rnmz1 i~tikten sodra kalktlic ... 
Aynldlk .. tamam 7 ay bir daha Samiyi 
gormedim. 

Evvelki gun koprli i.isti.inde kendisi-
lc kar~1l3_$t1m: .. 

-Hayrola Sarni? Evlendin mi?. Ya
hu haber de vermczsin .. 

O cam s1k1k ccvap verdi: 
- Ne gezer birader? Evlenmedim .. 

hele ~uraya girelim de sana anlatayim .. 
Girdik.. gene bira bardaklan ba~m

de anlatmaga ba~ladJ: 
- Birader biliyorsun Macideyi alma

g1 kafama koymu~tum. Fakat ben aile
sine ~ok hilrmeti olan bir adamrm. 
Hayahmdaki bu pek muhim i§i yapar
ken alacag1m kadm hakklnda teker 
teker biitiin ailenin fikrini sormak, her 
birinin Macide i~in du~i.indi.iklerini 

ogrenmek istiyordum. 
Evvela il?i beraber bilyildiigilm am

camm oglu $evkete ai;trm. $evket ha
yatmm yansmdan fazlasm1 A vrupa
da geyirmi~, aile arasmda zevkinin in
celigi ile me~hur zarif bir adamdlr. 
Ben: 

- $evket ben Macide ile evlenmek 
istiyorum ... deyince f?evket: 

- Tebrik ederim dostum, dedi, ha
kikaten gayet ince bir zevkin varrm~ .. 
Macidcdeki «modern gi.izcllib degme 
k3.dmda bulunmaz ... Tam 1936 glizell 
kadm dogrusu ... Fevkalade bir ~ey ... 
Yamk bir cild .. uzun bir boy .. zay1f bir 
viicud ... Fevkalade fevkalade .. i~te if
tihar edilecek bir gelin dogrusu .. 

$evkctten aynldun. ii;imden: 
- Demek zevkimde yarulmam1~rm. 

diyordum ... Salonda ylin oren bi.iytik 
anneme raslad1m. Hazir ortallkta kim
se yoktu. Bilyiik annemin yaruna otur
dum: 

- Ninccigim ... dedim ... Ben bu eve 
bir gelin getirmek istiyorum. 

Biiyilk annem sevincinden az daha 
aglayacakh: 

- Scnin milrtivvetini gormeden o
li.irsem g·ozlerim at;1k gider... dedi. 
Yannden tezi yok .. sana k1z aramaga 
~1kacag1m. 

- Hacet yok ninecigim .. ben Maci
deyi allyorurn ... 

Bilyilk annem yiiztinu buru~turdu. 
0 gayet patavats1z bir ihtiyardl: 

- Aman oglum .. Allah~klna be
nimle alay etme .. 

- Nedcn nine?. 
- A evlad1m o kara kuru ocak ma-

~as1m ne yapacaksm ayol... 
- Aman ninecegim?. 
- Kuzum Sarni bunad1m diye be-

nimle aiay ctme .. o kara ma~aya ben 
gelln der miyim? Has barn kapkara 
rengine bakm1yor da bir de silrlintiyor, 
silriiniiyor, silri.ini.iyor .. patllcan ustii
ne yogurt dokmil.$ gibi.. ben fmchk 
kurtlan gibi yumuk yumuk bir gelin 

du. 
iugiliz am.irall Ttirk kaptan gemisl

ne ayak bastig1 zaman top attlmak su
retile kar~1lanm1~tI. 

ingiliz amirah, Yunus reis gibi bu
tiin Akdenizde ve Avrupada ach aru
lan me~hur blr denlz kartalile kar~1-
l~tigi zaman: 

«- Bu hftdise bizi size daha ~ok ya
kml~t1racak. Blzim i¢n kammm d6-
kerek aldlgm1z bu yararun act hattras1 . , 
butiin Inglliz denizcilerinin kalblnde 
ebed.t ve unutulmaz bir dostluk n~ 
nesi olarak kalacaktlr.> 

Dedi, Yunus reisin yaralanmasm
dan COk miiteesslr Olan tngiliz amirall 
ilk 14 olarak, adadan kayikla getirttigt 
m~hur bir hekimle retstn yarasuu te
daviye b~Iach. 

Amiral Rily, ingili1 hekim1ne, rei
sin yaras1 iyt oluncaya kadar Ttlrk 
kaptan gemislnde kalmaslll1 emret
m14ti. 

Reisin yaras1 en qati bir hafta te
daviye muhta~tl. 

Bir hafta. burada kalmaya karar ver-
clller .. 

Adamn (Oli.im bumu) onlertnde baf
Iayan dostluk temeli i~te ilk deta bijy
le samimt ve candan blr alA.ka lle ku
rulmlll?tu. 

iNGiLiZ ADASlNDA ZAFER 
~ENLiKLERt.. 

D~manm yeni bir hticum yapmas1 

nmnnnnn 5-- - -- .... ) 
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isterim. 
Bi.iyi.ik annemden aynld1m.. ganun 

slkllm1~ti. Bilirsin bizim evi.. hfi.la ka
labalJk bir konak hayatI y~anz. Am
camm odasma t;1kt1m. Amcam filim 
adamdlr. Qok okumu~tur. Onun fikri 
benim i~in ~ok milhimdi. Amcam1 o
dasmda kitaplan arasmda dalm1~ bul
dum: 

- Amcac1g1m .. seni biraz rahats1z 
edecegim ... 

- Buyur evlad ... 
- Ben cvlenmek istiyorum... Ma-

cideyi size gelin olarak se~sem bana 
ne dersiniz?. 

- Aman cvl3.d1m.. gayctle isabet 
edersin .. Macide son derccede okumu~ 
bir k1zd1r. Kolleji bitirdi, Avrupada 
tahsil etti. KadJnm mlinevverinden 
~a~ma evlad1m. Mesud olmak istersen 
mi.incvvcr kadmla cvlen .. bak ben me
sud olamad1 isem bunun sebebi oku
ffiU$ bir kadmla evlenmememdir. Teb
rik ederim yavrum, hemen evlen ... 

Amcanun yanmdan c;1ktlm .. bahc;e
de c;ardagm altmda dayim gramofonu 
kurmu~, rakl i~iyordu. Day1mm ailenin 
iistiinde c;ok bliyilk bir nilfuzu vardir. 
Hovarda, kavgac1, lakin ~ok iyi kalb
li, ~en bir adamd1r. En hiirmet ettigi 
adamla bile «Ulan> diye konu$r. Her
kes te bunu ho~ goriir .. 

Haz1r c;aklr keyif iken fikrimi ona 
ac;tim .. rak1 kadchi elinde kald1: 

- Ne Macidc ile mi cvlenmek isti
yorsun? Ulan sen delirdin mi?. byle 
bilgit; kadmlarla hayat gc(;cr mi?. Sana 
nasihatim bu Sarni .. oyle bilgic;, oyle 
c;a~aron kadJnlarla saadet olmaz .. ka
ridan bir su istesen: 

- Mlivellidi.ilmas1 m1 c;ok olsun, mil
vellidiilhumuzas1 mi?. diye ukalahk 
eder. 

- H.lva bugiln biraz bulutlu .. desen: 
- Kabiliyeti elektrikiyesi fazla .. di-

ye bilgic;lik taslar, karnm agnsa re~e
te yazmaga kalkar. Ben oyle ~ac;aron, 
ukala gelin istemem. Bak ben ne me
sud adam1m.. bu saadctimi kanmm 
oyle bilgi<; olmamasma bor~luyum .. 
anladm m1 ulan?. 

Delirecektim. Dayimm yanmdan 
kos kos aynld1m ... Havuzun onlinde 
klz kardel;iimle kar~1la~tim. 

- Nomide, dedim, ben Macide ile 
evlenmek istiyorum. 

Nomidenin gozlcri parlad1: 

~ = s 
dli~ilrdil : 

- Ilahi t;ocuk .. dedi, az daha kal
bimi durduracaktm .. a yavrum sen 
delirdin mi?. 0 pantalonlu k1za sen 
kanm diyebilir mi.sin?. A canun .. in
sm giyecek ~ey bulamaz da babasmm 
pantalonunu bacaklanna ge~irip so
koga firlar m1? Dogrusu evladrm o 
pantalonlu zirzobu gelinim diye ele 
gtine ~1karamam ... Sen bu aklldan vaz 
gee; ya vrum. 

0 ak~am yengem misafir gelmi$tl. 
iyi, ho{> kadmdir amma biraz silse, tu
valete, boyanmaga fazla dii~kilndilr. 

Hem de epey ya~landJg1 halde .. fikri
mi kendisine a~mca: 

- Tereddiltsilz al Macideyi ... dedi, 
tereddiitsliz dogrusu ~ok ince klzd1r .. 
bak her kadm boyamr .. fakat iyi bo
yanmasmi bilen kadm milyonda bir
dir. Macide en sanatkarane boyanan 
kadmdir. Birk~ ~ekiyor, dogrusu bu 
kadar olur ... Qok zevkii k1z .. 

O sirada kap1dan ic;eri giren halama 
sordum: 

- Hala ben Macideyi aliyorum .. 
- Aman .. Allah yazd1 ise bozsun ... 

Ben k~stz gelir,U ne yapayim?. Ka~la
nm hep erkeklerin sakalI gibi ustura 
ile kaz1yor .. Allahm verdigi ka~lan yok 
edip yerine kalemle yapma k~ ~eki
yor .. 0000 midem bulandJ. 

Nihayet kilc;tik karde~ime dam~tnn. 
Hazret deh~etli sporcudur. 

- Bravo .. agabey .. dedi, turnayi 
goziindcn vurmu~sun.. bizim aileye 
boyle sporcu bir gelin ister. Mi.istak
bel yengem gayet iyi otomobil kullamr, 
mektepte voleybol taklrmnm birinci U
minde oynarm1~. Bravo agabey .. hem 
de Macide ablam deh~etli ko~ucudur .. 
Almanyada bir ko~uda birinciligi ka
zanm1~ .. burada da kO$U ekzersizi yap1-
yordu. Ge~en giin gordilm. 

Babama sordum: 
- Birak Allaha~kma.. dedi. Klsa 

pantalonla sokaklarda tulumbac1 gi
bi ko~an, otomobil kullanmaktan mut
faga girmege vakit bulamyan kad1m 
ne yapacaksm?. 

Sarni sustu: 
- ~imdi azizim gel de sen bunlan 

dinledikten sonra Macide ile evlen. An· 
lad1m ki, bir kadmm gtizelligi, giyini~l, 
ahlak1, her$ey hen;ey hakkmda her
kesin fikri tamamile b~ka .. eger aile
de herkesin fikrine gore evlcnmcm Ia
zim gelseydi, hepsini memnun etmek, 
hepsinin arad1g1 meziyette gelin almak 
icap etseydi bir ki~i ile degil bir ka~ 
kil;ii ile evlenmeli idim. Onun i~in ben 
de vaz ge~tim. Zaten ben karanm1 ve
rinceye kadar Macide ~oktan evlendi. 

(Bir y1ldzz) 

- Aman ne iyi edersin agabey, de
di, Macide bu sene adanm adeta mo
da krali~esi idi. O ne giyse hemen tak
lid ederlerdi. Evvela adada erkek pan
talonunu giyip o dola$tI. Kafire erkek 
p~ntalonu ne de yakl~ti amma .. aman 
agabey hi~ durma .. Macide lie dogrusu 
her yerde iftihar edebiliriz. 

ic;ime biraz SU scrpildi. Bir kere de HeyoQlunun merkez yarinde 
fikrimi anneme ac;ayun dedim. Onu 

Terzi, moda atelyesi, doktor 
radyoyu i~itmemek i~in en arka odaya yazthane.i veya ikametgih 
sinmi~ buldum. olmaga elverifli dort oda, mutfl\k 

- Annecigim .. dedim, art1k ya~1m1 ve banyoyu havi bir daire kirahktu. 
b~1m1 ald1m. Ben evlenecegim .. hem latik.lil caddeai (.$1k) aincmas1 kar· 
de kiminle bilyor musun? Macide He.. •tsmda 15 6 numarah clstiJdil a par· 

Annem elindeki kahve fincanm1 yere ... t.1m- an•1- kalip•1•c1•"•"•a• m• il•ra•c•a•a•t. ___ .. 

ihtimali yoktu. Fakat Turk ve ingiliz 
kumandanlan bir araya gelerek ne ka
dar zay1f da olsa boyle bir ihtimalin 
mevcud olduglinu goz oni.inde tut
mu~lar ve limanda dokuz aydanberl 
kapan1p kalan !ngiliz donanmasmdan 
da on be~ geminin liman dl$ma t;ikma
sma karar verilmi~ti. 

Adanm dort ~evresi ~imdi Tilrk ve 
inglliz gemilerile ~atilm1~tl. 

Bir hafta siiren ~enliklerin ilk gece
si ~ok parlak tezahiiratle ge~mi~ti. 

Amira! Rily'nin emrile limamn i~ 
boyu b~tan b~a me~alelerle donatll
ch .. ingillz ve Turk denizcilerine it;ki
ler dag1tlldl .. adanm bi.iyiik bir mey
dan yerinde ko~ular, atlamalar, giir~
ler ve mlllt oyunlar yap1ldJ. o gece 
Slnan reis karaya ~licarak !ngiliz ami
ralile adayi gezdi .. Tiirk akmctlamun 
karaya ayak bast1~ dakikada ada ye
rinden koparcasma inlemi~ti.. adalllar 
Ttirk denizcilerinl yolda yurtitmiiyor
larch .. 

Kucak ve omuzlarda gezen merd ve 
fedeka.r denlzcilerlmiz candan kopan 
bir sevino ve alft.ka ile kar~Ilamyordu. 

Adaltlann ebedl ~U.kran ve minnet 
hattras1 olmak 0.zere Sinan relse ada 
ku.mandam tarafmdan ~ok de~erll blr 
klll\. hediye eclllm~ti. 

Slnan reis ingtllzlerin omuzlann
da meydan yertne kadar aya~ yere bas
madan gotU.riildil. 

~ 

Sinan reisin yamnda ylizden fazla 
gem; ve yakl~1kh goniillli levendleri 
vardl. Adahlar bu heybetll Ti.irk de
nlZ<'ilerini goriince: 

- Bu kahramanlar ispanyayi bile 
z& ptedebilirler. 

Diyerek hepsini ayn ayn kucakla
d1Jar ... 

Bir gen~ kadm meydana ~lkarak ba
g1rd1: 

- Bizi esaret ve muhasaradan kur
taran Tiirkleri -adamiz ve ingillz mil
leti yeryiiziinde kald1kca- minnetle 
anacagrz .. y~asm Ti.irk denizcileri ... 

Meydanm dort ~evrf esl genl~ tribiin
lerle c;evrilmi~ti. 

ingiliz amiral1 Sinan refs ve diger 
Ti.irk kaptanlarile yan yana oturuyor
du ... Diger aklnc1lar da ingillz gemi
cilerile kar~1k olarak oturm~larch. 

Herkeste bir merak varch: 
Gemide yaralarup kalan Yunus Reil 

acaba nasll bir adamdl?. 
AdaWar Yunus reisi Ti.irk amirah dl

ye tamnu~Iardl ve onun di~er c1enlzc1-
lerden bamb~ke bir adam oldu~u 
saruyorlardl. 

- Qabuk iyileo!}mesi i~in adadan icap 
ederse bru}ka hekimler gonderellm .. 

Diyorlar ve kaptan gemisine adamn 
tr.ze meyva ve sebzelerinden gonderi-
yorlach. • 

(Arkas1 var) 
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10 Birincite~rin 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELG EV$ EK L i G i N E KAR$1 

Biiyiik siirprizlerle a~1hyor. 

Ayvalzk Beledige Reisliginden: 
i Belediyemizin kirk lira aali maatli fen memurlugu munhaldir. Bu 
i~in ehli evsaf1 ve fenniye ve reamiyeyi haiz taliplerin Bay1nd1rbk ba· 
lcanhgmca kabule ,ayan vesaiki ile Belediyemize mUracaatlar1. (1634) 

HORMOBi 
Her eczanede araym1z. (Posta kutusu 1255) 

Askeri Fabrlkalar Umum MUdUrlUIU 
Komlsyonu lllnlara 

Edirne Kiiltiir DirektOrliigiinden: cunu 
' Cinai Az1 Coiu Fiyatl Ilk teminab Tarihi Saati $ekli 

Sat1nalma Sadeyag 5900 K. 7500 80 450 L. 12/10/936 15 Kapah Paz~rte• 
Edirne Orta okullarm1n Mayis 1936 aonuna kadar ihtiya~lar1 olan miktar1 yukar1da yaz1h sade yagma 

istekli ~ikmadigmdan tekrar 24/9/1936 giiniinden itibaren 15 giin miiddetle eksiltmeye konulmuflur. 
4000 Ton Lavamarin Komiirii Vermege istekli olanlarm fartnameyi gormek ve almak isteyenlerin Dairemize bat vurmalari ve 2490 sa· 

' y1h kanunun hiikiimlerine gore hazirhklarm1 yaparak belli giin ve saatte dairemizde toplanacak olan Tahmin cdilen bedeli 56000 lira olan yukar1da miktar1 ve cinsi ya· 

z1la malzeme Askeri F abrikalar U mum Miidiirliigii Sabnalma komisyo- __ k:.o~m~is;yz;oiin~a~g~e;l;;m;:e;;le~r~iziila:iniiio;;lu;an;uiiirii. iiEiiiiusmmm(tii6Bm4~>rmiZiiiiiEliiiiiniiiiiiiiiiiiimiimiiiiimi~i;;;;~;,;;;;i;;~
nuncn 26/10/936 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te kapah zarf ile 
ihale eidlecektir. ~artname (iki) lira (Seksen ) kuru~ mukabilinde ko
misyondan verilir. T aliple rin muvakkat teminat olan (4050) liray1 ha· 
vi teJdif mektuplarm1 mezkiir giinde aaat 14 de kadar komisyona 
v.erm-leri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesnikle mezkur giin ve saa tte komisyona miiracaatlar1. (1872 

* Destere, freze, erkek ve saire 
Tah'llin edilen bedeli (34400) lira olan yukarida cinsi yaz1h mal· 

'Zeme askeri Fabrikalar Umum miidiirliiiii Satmalma Komiayonunca 
19/11/936 tarihinde perfembe giinii aaat 15 de kapah zarf ile ihale 
edilecektir. ~artname bir lira 72 kurut mukabilinde komiayondan ve
tilir. 

Taliplerin muvakknt teminat ola~ 2580 liray1 havi teklif mektupla
rim mezkur giincle aaat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numarah kanunun 2, ve 3 iincii maddelrindeki vesaikle 
mezkur gun ve saatte komiayona miiracaatlar1 (1731) 

. Istanbul C, Miiddei Umumiliginden: 
istanbul ceza ve tevkif evleri i~in miibayaa edilecek 48000 kilo keail

mcmif Rumeli me~e odunu ile 71500 kilo kesilmemit giirgen ve 21000 
kilo hamamhk giirgen kiitiik olmak iizere 140,500 kilo odun a~1k ek-
6iltmeye konmu{ tur. Muhammen bedeli 250 kilosu 270 kurustan 140 500 
lcilo~u 1517 lira 40 kuruftur. Muvakkat teminah 113 lira 80 kuru,;ur. 
Eks1ltme 21/10/936 ~arfamba giinii saat 15 dedir. ~artnameyi gor· 
mek i_steye"!er tatil zamanlarmdan ba~ka her giin Sirkecide A t ir 
e!end1 ~ol<agmda Istanbul Adliye levaz1m dairesinde gorehilirler. Ek
tultmenan de bu mahalde yap1lacag1 ilan olunur. (1884) 

. <;o~um V aliliginden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~ Sungurlu - c;erikli yolunda yeniden ya-

p1laca~ .2XIO _acr1khg1ndaki beton armc Kemalh kopriisiidiir. , 
Bu 1~10 kef1f bedeli 11500 lirad1r. 
2 - Bu ife aid t artname ve evrak funlardir: 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi. 

C - Baymd1rhk i~leri Genel fartnamesi. 
D - F enni ve hususi fartnameler. 
E - Ke~if v silsileyi fiat metraj cedvelleri. 
F - Proje 

• 

lsteyenler bu cvrak1 c;orum Naf1a da1'res1'nd .. b ' I" I . c gore 1 1r er. 
3 -. ~ksiltme 1936 yih ilk te{lrinin 23 iincii cuma gunii saat 15 de c;o-

rum vi la yet . makammda toplanacak komisyon taraf mdan yap1lacakbr. 

..... •. __ ..... 
. -- .11/ 

0 

BIRE, 
1000 

J<; ., 

--
I • --.. ,.d, .. _ • 

- ··•Ir;,.. J 
"\ .. 

- ,.4~- - l . ,g,, - : 
~ • • j)[~ ... ~" 

. -·/&.--
_,.,.._ . ",. r.a... • 

4 - Eks1ltme kapah zarf usuliyle yap1lacakttr. 

5 - ~ksiltmeye girebilmek ic;in iateklilerin (862,50) lira muvak· lfi~ins-ve miktan -

Giimriik Muhaf aza Genel.Komutanhg1 
Istanbul Satinalma Komisyonundan: 

J" asmlanan tutar llk teminab Giin ve tarihi Saa ti 
t . IA d . p gos-kat temmat vermesi bundan batka afag1daki vesiaklar1 haiz olu ·· 90 Ton Kripl.e I . 
e~es1. az1m tr. T1caret odasmda kay1th bulunduguna dair veaika ve 60 J> antresd ,., 

bu Iflcri yap.abilecegine dair Naf1a vckiletinden ehliyetnamesi. 30 ~eki giirgen odunu 90 » 7 » 

I• 
6 

-k Teklif mektuplar1 ii!riincii maddede yazih aaatten bir saat evve- 1 _ Istanbul Giimriikleri i~in yukar1da cinsi yaz1h yakacaklaran ayr1 

2790 Lira . 210 Lira 23/10/1936 Cuma 

23/10/1936 )) 

15 de 

10 • 
yap1lacdd1r. me ad ·1· k b I 

ar v1 ayet ma am1nda toplanacak eksiltme komisyonu reialigi· ~artname ve evsaflara komi1yondad1r. Goriile i ir. 
ne m·~kguz mu!:abilinde verilecetir. Posta ile gonderilecek melttupla· 2 - lateklilerin kanuni vesil:alariylc komisyona gelmeleri. (1977) 

nyn a~ik eksiltmeleri 

;in DI •• a:et ii~iincii maddede yaz1h saate kadar gelmi, olma11 ve dit zar- --------------------------....,.--:;:----:-------:------

in muh.ur mumu ile iyice kapatilmtf. l.ulunma11 laz1md1r. Postada ola- --· TI F 0 BIL Ankara Va11·11·g"' 1·nden· • • celc gec1kmeler kabul edilmez. (1 964). Dr. IHSAN SAMI 
Tito n paratlfo baatahklar1na tutul· 
mamak l~ln a~zdan ahnan tlto hap- Etlik Merkez Laboratuvarlari tadil ve ilivei intaabmn ihaleai 24/9/J 
land1r. Hf~ rabatsizbk nrmez. Herkes 936 da yap1lmak i~in kapah zarf usulilyle ekailtmeye konulmut ise de Ankara Miizik Ogretmen 

Okulu Direktorliigiinden: 
1 - 936 • 937 senesi zarfmda a~1facak olan Kon1ervatuvarm Tiyat

ro ve Opera k11m1 i!rin yatmzlardan ba,ka yatih talebe ahnacakbr. 
Kizlaran en az 16 ve en ~ok 20 ve erkeklerin en az 18 ve en ~ok 20 ya-
f tnda olmabn ve hi I k I b' . . 
d ~ o mazsa orta o u u 1hrm1f bulunmalan lb1m· 1r. 

.. _. alabUir. Iutusu 65 Kr. --• 
-

Zayi - 932 senesinde Istanbul k:1z 

ogretmen okulu 1kinci am1fmdan ald1g1m 
taadiknameyi kaybettigim cihetle yeni· 
1ini alacag1mdan eskiainin hiikmii yoktur. 

144 numarah Muazzez Kamil 

Biiyiikada Y at Kuliibii 
' Meclisi !dare Reialiginden: 

d .1
2 
k- ~ctekliler 5 birinci tc~rin pazartesi giinu ak9amma kadar hirer 

b 
1 

; ~e tie Ankarada Miizik tlgretmen okulu Direktorliii\ine ve latan-
u da ~ehir Tiya.trosu Rejisorlugiine bat vurme.hd1rlar. Biiyiikada Yat kuliibu Turk Ano. 
Bu miiracaatta a~ng1da istenilen vesikalarin hirlikte getirilmesi Ii- nim tirketi heyeti umumiyesinin 

zrmd.r. / ) 
· 27 /Birincitetrin aa 1 giinu saat 14 

A - Bir hnl tcrciimesi «kendi e l yazisile» de Cagaloglunda iran konsoloslu-
3 - Nufus hiiviyet c iizdam. iu ikarf1s1nda Eminonil Halkevi bi-
C - S1hhat raporu nasmda $Ureti fevkalade i~tima e-
D - Okul diplomas1. decegi ilan olunur. 
3.- Sc~me smav1, Ankarada Miizik tlgretmen okulunda 6 birinci Ruzname: 

l~f.rin 936 •ah giinii ve lstanbulda $ehir Tiyatroaunda 12 birinci tet- Kuliibiin miistakbel duruma ii2e-
tin pazartesi ciinii ynp1lacakttr. (1182 1 rinde gl>riitiileceldir. 

talip zuhur etmemit olmaamdan dolay1 mezkur intaah artbrma, ek· 
1iltme ve ihale kanununun 40 mc1 maddesi son f1kraa1 mucibince 24/9/J 
936 tarihinden itibaren bir ay mild detle pazarhga konulmuttur. 

Ketif bedeli 19611 lira 32 kuruttan ibaret olan bu infaat i~in U. 
teklilerin 1470 lira 85 kurutluk teminat mektubu ve ticaret oda11 vesi
kaaile birlikte her aah ve cuma giinleri aaat 15 de viii.yet binas1nc1a 
Naf 1a miidiirliigii odaa1nda toplanan komiayona gelmeleri. Ekailtme 
tartnameai, fenni tartname ve ke.tif vara:kalal'l 125 kurut mukabilind• 
vilayet Naf1a miidiirliigiinden temin olunacakhr. (1099) (1689) 

I Istanbul Vak1flar DirektorlOgO llanlan 
Kefif bedeli « 1129» liradan ibaret bulunan ~atalcada Babanakkaf 

camiinin onar1lma&1 a~1k eksiltmeye konmuttur. Eksiltmesi 1 ci tetri
nin 14 cii ~artamba gi.iniinde saat 15 te Istanbul Vak1flar batmiidii: 
liigii binasm da miitetekkil komisyonda yap1lacaktJr. Muvakkat tem ... 
nat miktar1 «85» lirad1r. lateklilerin mukavele ve fenni tartnameyi JOI"" 
mek iizere en az (2000) lirahk bu ite benzer it yapt1gma dair alacak· 
lar1 miiteahhitlik vesikalarile he yeti f enniyeye her aiin oiled en 1onra 
miiracaat eclebilirler. (1695) 
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istanbul Levaz1m Amirligi SatJnalma 
Komisyonu ilanlarr 

200 ton yulaf veya arpamn 23/. 
l0/936 cuma giinii saat 15,30 da 
r ophnnede sabnalma komisyonun
fo kapah zarfla eksiltmesi yapila
~akbr. Tabmin bedeli yulnf1n be-
1er kilosu G kuru' arpamn beher 
cilosu 5 lkurus 25 $antimdir. Yuia-

' 
m ilk teminab 900 lira arpanm ilk 
cminab 787 bu~ulc Iirad1r. ~artna· 
ne ve niimunelcri komisyonda gO
iilebilir. Arpa ve yulaftan hangisi 
\cuz olursa o ahnacnktir. lstek
ilcr I:anuni vesikaluile teklifler~ 
ai ihale saatinden bir saat evveli 
;misyona vermelri. «151» (1982) 

* Etya amhar1 i~in 35000 metre 
:anavi~e 23/10/936 cuma giinii sa· 
t 16 da Tophanede Satmalma ko
nisyonunda kapah zarfla eksiltme
i yap1lacakhr. T ahmin bedeli be
er metresi 16 kuruftur. ilk temi
ah 420 lirad1r. ~artname ve nii
iunesi komisyonda goriilebilir. ls
eklilerin ikanuni vesikalarile teklif 
1ektuplar1m ihale saatinden bir sa
t evvel komisyona vermeleri. 

(152) (1983) 

Siivari binicilik okulu i~in 6000 
ilo yatakhk saman 9/10/936 cu-
1a giinii saat 15,30 da T ophanedo 
atmalma komisyonunda pazarhk· 
L ahnacakllr. lhale giinii teslim 
utile almacak olan i~bu saman 
:in isteklilerin bclli saatte komis
ona gelmeleri. (146) (1931) 

* Asker konag1 i~in 2918 kilo ya-
.. khk kuru ot 9/10/936 cuma gi.i
ii saat 15,30 da Tophanede satm
lma komisyonunda paz:irhkla ah
ncnkttr. lhale giinii teslim ~artile 
lmacak olan ifbu kuru ot i!rin is
•klilerin belli .saatte komisyona 
elmeleri. (145) (1894) 

• bel 

Pangalbda yedek subay 
ocaklar1 i~in tugla, kum, ~imen

to, ve dokiim mnlzemesinin pa· 
zarhg1 13/10/936 sah giinii saat 
15 de Topbanede sahnalma komis
yonunda yap1lacn'kbr. Tahmin be
deli 985 lirud1r. Ilk teminah 37 lira 
87 kuru~tur. ~artnamesi komisyon· 
da goriilebilir. lateklilerin belli aa· 
atte komisyona gelmeleri. 

(~50) (1981) 

* Jstanbul Y ollama Miidiirliigii em-
rinde bulunan 2 No. lu fatm tami
rinin pazarhg1 9/10/936 cuma gii
nii saat 15 de T ophanede Sabnal
ma komisyonunda yap1lacaktir. Be .. 
deli keffi 879 lirad1r. Uk teminab 
65 lira 92 kurutlur. Ketfi ve tart
namesi komisyonda goriilebilir. ls
teklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(141) (1890) 

* Istanbul Deniz yollama miidiir-
liigii deniz vas1talar1 ic;in 6500 ki
lo motorin yag1 miiteahhit nam ve 

hesabma 9/10/936 cuma t:iinii sa· 
at 14,30 da Tophanede Satmalma 
komisyonunda pazarhkla ahnacak~ 
tir. Ta.hmin bedcli 487 lira sg ku
ruttur. Uk teminati 36 lira 56 ku
ru,tur. $artname ve ni.imunesi ko
misyonda goriilebilir. Jsteklilcrin 
belli saatte komisyona gelmelri. 

(142) (1891) 

* E~ya amban i~in anbalajhk 2500 
adet tahta ve 1500 adet lata 23/10/ 
936 cuma giinii saat 14,30 da Top
hanede satmalma komi1yonunda 
a~1k eksiltmesi yap1lacnkbr. Hepsi
r.in tahmin bedeli 2150 lirad1r. Uk 
teminab 161 lira 25 kuru,tur. ~art· 
namesi komisyonda goriilebilir. ls
teklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri 

(153) (1984) 

• I 
r a 

Turizm f.Ubesinde ~1lan yiiz lira iicretli memurluk i~in fU fartlarla 
ir mu~baka imtiham a~xlmittlr. 1 - Her hangi bir mekteple ve as
_rlikle hi~ bir alakas1 olmayacak, 2 - Batka yerde vazifesi bulunma
cak, 3 - Verilecek her hangi bir belediyece aran1lan tekilde hiisnii

al ve ~nhhat vesikas1 gosterilecek, mevzu iizerinde Frans1zca tahrire 
uvaff ak olacak, bunda ayni dereceyi kazananl(lr olursa tahsil derece-
yiik&ek olanlarla Frans1zcadan Tiirk~eye iyi terceme yapnbilcn ter

h edilccektir. Mifoabakay1 kazanan dort ay i~inde makine ile yaz1 
~zma::1m ogrenmegi teahbiit edecektir. 1mtihan birinci te~:-in ayinm 
'1 dordiincii ~ar4amba giinii saat on dortte belediye turizm fubesin
e yap1lacakhr. (B.) (1973) 

* Ketif bedeli 1543 lira 53 kurut olan Biiyiikadada Yoriik Ali plajma 
aveten yapbr1lacak inf.Bala apk ckeiltmede talibi ~1kmad1gmdan pa-
1rhga ~evrilmi~tir. Kefif evrak1 ve ,artnamesi levaz1m miidiirliigiin-
e goriilebilir. ittekliler 2490 No. lu kanunda yaz1h veiika ve belediye 
·n ifleri miidiirliigunden alacaklar1 fen ehliyet vetiknsile 115 lira 76 
.trutluk ilk teminat makbuz veya mektubile ber:aher (bir giin evveline 
idar ilk teminatm yabr1lmas1 daha muvaf1k olacag1) (19/10/936 pa-

1rtesi giinii saat 14 de daimi enciimende bulunmahd1rlar. (B.) (1850 

Istanbul Deferdarhg1ndan: 
Kctif bedeli 699 lira bir kuruttan ibaret bulunan Beyoglunda Tar
batt caddesinde Beyoglu MalmiidUrliiguniin ifgalindeki 78 No. lu evin 
1arilmasi bir ay i~inde pazarlikla duiltmeye konulmu,tur. isteklilerin 
~fif ve fartnamelcrini gormek isteyenlerin 5/11/936 pertembe giinii 
.at 14 de kadar -bu ite benzer en az bet yiiz lirahk if yaptiklanna 
1ir Nafia miidiirlugiinden alacaklar1 miiteab:hitlik ve Ticaret odas1 ve
kas1 ve 58- lirahk muvakkat pey ak~elerile Deftrdarhkta Milli Em· 
k miidiirliigiinde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) (1978) 

Naf1a V a eti den: 
Nafia vekaletinden miiteahhitlik vesika.s1 alanlann 937 senesi ba

'lda vesikalan usulen yenisile degi,tirilmek uzere vesika almd1g1 ta-
1den itibaren ne gibi itleri teahhiit cdip bitirdigini veya teahhiidiinii 
da dcvam ettigini it sahibinin sarih adresi de zikrcdilmek fartile 

Tetrinisaniden itibarcn hir istida ile vekalet makam1na miiracaatlan. 

-------

I T~nJevvel 1936 

1937 
MOD ELI 

Yeni gelen ( 8 ) Lambah 1937 modeli 

TELEFUNKEN 
Radyosu en yeni teknigin en kusursuz 
ve en mukemmel ~aheseridir. 

GELIP DINLEMELISiNIZ 

Bourla Blraderler ve $Urekas1 
,; 

Ankara : Bankalar caddesi 
Beyoglu : lstiklal caddesi 

Galata : Hazaren caddesi. 
bu Ivan. Izmir: Gazi 

lstanbu Beledlyesl 
erkez Hal MUdiJr

lliiU nden: 
Halde 12 7 No. lu knvun, karpuz ser· 

~isinde icrny1 ticaret eden Z~yncl bura· 

daki muamelesine nihayct verdigini bil

dirdiginden hcsnplan tnsfiye cdilerek ida· 

remizdcki terninab iade edileccginden 

mezkUr scrgidcn alacakh bulunan mi.is· 

tahsilin cvrala miisbitc ile birliktc nihayct 

2 5 / J 0/ 19 3 6 tarihine kadar idaremize 

miiracaatlan liizumu ilan olunur. ( 1951) 

Dr. HAKKI A YRI 
Beyoglunda lstiklal caddesindc 
M1s1r apartimanma naklettigini 

bildirir. 

Zayi - 1245 No. lu su kaytgina ait 
plukay1 kaybettim, hiikmii olmad1gm1 
ilan ederim. Y agkapam Ahmed oglu 
Ahmed 

Zayi - Eminonii Belediycsine ait 

olup ikiz ~ocuklanmm maa~ ciizdamm 
kazacn :znyi ettim. Y cnisini alacaitmdan 
zayi olanm hiikmii yoktur. 

l-lacikndm: Sabuncu S. No. I 0 Mehmet 
Salih 

Eminonii askerlik ~ubcsi rcisligindcn: 
Mustafa ve miitelmit istihkam ve mu· 

habere yiizb<111larmdan hizmcte almacak
lanndan talib olanlarm acilen Eminonii 
askerlik gubesinc miirncant ctmcli laz1m

dir. 

DOY<;E ORIENTBANK 
Oresdner Bank lubesl -Merkezi: Berlin -Turkiyede ~nbeleri: 

istanbul (6alata ve istanbul) 
Depoe TiitUn GUmruk 

izmir 
Her tilrlii banka muamelab 

DOK 
... F ehtiye $irketi Madeniyesi Turk Anon an ~irketinin F ethiyede «YUREK» 

mevkiindeki hastanesi doktorlugu munhaldir. 

fsteldi doktorun • Operator olmak §arlilc - 1eraiti tesbit i~in Fethiyede 
$irket genel Direktorlugu vas1tasile $irketin b~oktoru PiirJab Halit Aktanma 
muhabere etmesi. 

I lnhisarlar U. Mfldilr/QitiJnclen~ I 
1 - ~artname ve ketifnamesi mucibince 2021 lira 48 kurut kefif be

delli Maltepe tiitiin enstitiisiinde yap1lacak 375 metre tuliindeki yolun 
infaab pazarhk suretiyle eksiltmeye konulmu~tur. 

II - Eksiltme 14/X/936 tarihine rasthyan ~artamba giinii saat 14 
de Kabata,ta Levaz1m ve Miibayaat fUbesindeki ahm komisyonunda 
yap1lacakbr. 

Ill - lsteklilerin plan ve f artnamesinl gormek iizere her gun ve pa· 
zarhk i~in de tayin olunan giin ve saatte o/o 7,5 giivenme paralariyle 
birlikte yukar1da ismi ~e~en komisyona miiracaatlar1. (1694) 

* I. - 28/IX/936 tarihinde isteklisi ~1kmad1gmdan dolay1 ihalesi ya-
pilamamit olan (170,39) lira kefif bedelli ~emsipafa Bak1m evi me
mur odalarmdaki tadiat ifi yeniden pazarhkla eksiltmeye konulmUf• . 
tur. 

• 

II. - Eksiltme, 24/X/936 tarihine rasthyan cumartesi giinii $aat 11 
de Kabatafta Levaz1m ve Miibayaat -¥ubesindeki Ahm komisyonunda 
yap1lacaktrr. 

III. - ~steklilerin plan ve ketifnamesini gormek iizere her gun ve 
pazarhk i~in de tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giivenme paralariyle 
birlikte ismi g~en komisyona miiracaatlar1. (t 966). 

Kimyager ahnacakbr 
Askeri Fabrikalar U. Miidiirliigiinden: 

Ankara civarmda istihdam edilmek iizere diplomah kimyager alma· 
caktir. lsteklilerin istida ve vesikalanle Umum Miidiirliige miiracaatla-
r1. (1567) 



-\ Te~rinievvel 1936 

AKSIRIK 
NEZ LE 

BOtiin gtigUs 
hastahklarrn 1 n kara 

habercisidir 

Hastahk ihti mallerini 

1Pi 
alarak yok edebilirsiniz. Grip, 
Radyolin mliesseselerinde fev
kalade itinalarla hazirlamr. 
Rahats1zhklan, agnlan defet. 
mekte bir panzehir kud.reti 
gosterir. Kalbinize, midenize 
ve bobreklerinize yorgunluk 
vermez. 

..... 11 .... Bml ........... .. 

Istanbul 5 inci lcra Memurlugundan: 
934/6152 Leylamn tasarrufunda olup Emniyet Sand1gina birinci de

recede ipotekli olan paraya ~evrilmesine karar verilerek tamamma 
(2785) lira k1ymet takdir edilen Bakirkoyiinde yeni maballede eski ida· 
di yeni hazirhk sokagmda 27 No. ile mura~.ckam canibi yemini Pilaryan 
hane bah~esi Y csari bc&kal Hac1 Ohanes ve (:itilyan Kara.bet ba
ne arisalar1 arkas1 Erzurumlu M1grrdi~ zevcesi ibuh arsas1 
cephesi Alyon caddesi ile mahdut. Demir kap1sma dort basamakh mer

divenle ~1k1lan ve zemin katmda biri c;ini doteli iki sofa ve bir koridor 
iizerinde ii~ oda ve diger bir koridor iizerinde zemini crini malt1z ocak
h ve 1Sabit ~ama,1r tekne, bir mutfak bir hcla ve bah~ede zemini ah~ap 
!;imento doteli ve bir k~zan mahalini ha vi ah~ap bir ~ama~irhane, bi
rinci katta bir sofa iizerinde iki oda vc menner taPJ1~: ve yalakh bir hela . 
ve sabit dolap ve bir korido1· iizerinde biri cumbah iic; oda ve sabit bir do-
lah1 olan ve tavan kap1lan yagh boyah elektrik tesisatm1 havi alb ka
milen bodrum zemin kab kargir iist kah ah~ap ve bahc;esinde on ka· 
_dar muhtelif aga~ ve c;imento ufak bir havuzu havi ve umum mesahas1 
435 m2 olup bundan 214 m2 bina ve c;ama~uhk ve klam hahc;e olan 
hane a~ilc arthrmaya vazedilmi,tir. 

Sahife 15 

iSTiKLAL LiSESi 
DIREKT0RL0G0NDEN: 

1 - Kay1tlara devam olunmaktad1r. 
2 - 7 nci - 10 ncu ve 11 nci sm1flarda nehari talebe i~in yer yoktur. 
3 - lsteyenlere kaylt ~artlan bildiren tarifname gonderilir. 

$ehzadeba~1, Polis karakolu arkasmda. Tel. 22534 

Nafia Vekiletin • 0 

17 /Tetrinievvel/936 cumartesi giinii saat 10,30 da Ankara Naf1a ve
ltaleti Malzeme eksiltme komisyonunda a~ag1da yaz1h iki parti knym 
Travers eksiltmesi kapah zarf usulii ile yap1lacaktir. 

1 - Birinci parti Zonguldak vilayetinin Devrek kazasmm Y cnidag 
Akc;asu devlet ormanmadn kesilmek ~artiyle 105776 lira 40 kuru' mu· 
hammen bedelli 68970 adet normal ve 1170 adet makashk kaym tra· 

ven. 
2 - tkinci parti Bolunun Diizce kazasm1n Kir1k devlet ormanmdan 

kesilmek {.artiyle 77476 lira 50 kuru~ muhammen bedclli 35640 adet 
normal ve 585 adet makashk kaym travers. 

3 - Birinci parti it;in muvakkat teminat 6538 lira 82 kuru~ ve ikin· 
ci parti i(j'.in de 5123 lira 83 kuru~tur. 

4 - Birinci parti eksiltme ~artname ve teferriiah 529 kuru~ ve ikinci 
parti de 387 kurut mukabilinde Naf ia vekaleti malzeme miidiirliigiin-

den verilir. 
5 - lstekliler teklif mektuplarm1 7 /5/936 tarih ve 3297 sayah res· 

mi gazetede ~1kn11~ talimatnameye gore vekaletten ahnmit vesika ile 
birlikte 17 /T e~inievvcl/936 cumartesi saat 9,30 a kadar vekalet mal
zeme eksiltm komisyonu reisligine vermeleri laz11nd1r. 

6 - Husuai mukaveleli orman sahipleri de kendi ormanlanndan kc .. 
silmek iizere eksiltmeye girebilirler. (1132) (1728) 

Naf1a Vekiletinden • • 
12/Te~rinievvel/936 pazartesi gilnii saat 15 de Ankarada Naf1a ve

kaleti Malzeme Eksiltmesi odasmda a'ag1da yaz1h iki parti kaym tra
vers eksiltmesi kapala zarf usuliyle yapilacaktir. 

... 

111111 .................... : ... 

Artbrma pe~indir. Arttirmaya i~tirak edecek miitterilerin k1ymeti 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankamn 
teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. Miitcrakim vergi, tanzi
fat, tenviriye ve vak1f bor~lan borc;luya aittir. Artt1nna fartnamesi 2·11-
936 tarihine mksadif pazartesi giinii dairede mahalli mahsusuna talik 
edilecektir. Birinci artbrmasa 26/11/936 tarihine miisadif per~embe gii
nii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci artt1rma
da hedel, k1ymeti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde iiste h1ra
k1hr. Aksi takdirde son arthrmamn teahhiidii bak1 kalmak iizere art
b.rma on be~ gun daha temdit edilere:k 11/12/936 tarihine miisadif cu
ma giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci arttirma ne· 
ticesinde en c;ok artbramn iistiinde b1rak1lacaktir. 2004 numarah icra ve 
iflas kanununun 126 met maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile :sa
bit olm1yan ipotekli alacaklarla dig er alakadaranm ve irtif ak hakk1 
sahiplerinin bu haklanm ve hususile f aiz ve masarife dair olan iddia
lanm ilin tarihinden itibaren 20 giin zarfm,Ja evrak1 miisbitelerile bir· 
likte dairemize bildirmeleri lazrmd1r. Aksi takdirde haklan tapu sicil
lerile sabit olm1yanlar satl~ bedelinin payla~masmdan haric; kahrlar. 
Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye rusu· 
inu ve vak1f icaresi bedeli miizayededen tenzil ve 20 senelik vak1f icare
si tavizi de miifteriye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
934/6152 numarah dosyada mevcut evrak ve mahallen baciz ye tak
idri k1ymet raporunu goriip anlayacaklan ilin olunur. (1957) 

1 - Birinci Parti Adapazar1 kazaun1n Dikmen Devlet Ormamndan 
ke•ilmek fArlile 23697 lira 50 kurut muhammen bedelli 13150 adet 
normal ve 500 adet kopriiliik kaym travers. 

Istanbul komutanlt&"J. 
-s .. at .. ma111lm•a•Ko•m•isy111°n.u111lta..~n.lan-• Ankara Y iiksek Ziraat Rektorliigiinden: 

Ordu s1hhiye ihtiyac1 olarak a- 1 - Yuksek enstitii talebesi ic;in yaphnlacak olan ve miktariyle cin-
hnacak olan 210 kalem goz alah- si a~ag1da gosterilen elbiie, palto, manto kapah zarf wuliyfo ekailt
na talibinin vermi~ oldugu fiat ma- meye konulmuftur. 
kamca pahah goriildiiiiinden 2 th I 19/1 / - a e 0 1936 tarihine raatliyan Pazartesi giinii aaat J a da 
19/10/936 Pazartesi giinii saat R k .. Iiik b "l' e tor ·· inasmda toplanan komisyon tarafindan icra edilecektir. 
15,30 da kapah zarf ile sahn alm-
nacakhr. Muhammen tutar1 8371 3 - Muhammen bedelleri afag1da yaz1lm1~br. 
liradir. $artnamesi komisyonu- 4 - Muvakkat teminat teklif edilecek fiatin yiizde 7,5 dur. 
muzda goriilebilir. lsteklilerin 628 

5 - Niimunesini gormek ve bedava tartnamesini almak istiyenler 
lirahk ilk teminat mektup veya Enstitu Daire miidiirliigune miiracaatlar1, (1168) (1780) 

Yap1laca Muhammen YekuA n 
mekbuzlarile 2490 numarah kanu-

miktar fiyat tutar1 Cinsi 

2 - tkinci parti lnegol Bogazova Devlet ormanmdan kesilmek tar· 
tile 19019 lira 10 kurus muhammen bedelli 11054 adet normal ve 195 , 
adet makashk kayin travers. 

3 - Birinci parti i~in muvakkat teminat 1777 lira 31 kuTu~ ve ikin· 
ci parti i~in de 1426 lira 43 kuru,tur. 
4- Ekailtme tartname ve teferriiah paraslz olarak Naf1a vekaleti 

malzeme mudiirlilgiinden verilir. 
5 - lateklilerin tcklif mektuplartm, 7 /5/936 T. ve 3297 say1h Resmi 

gazetede ~1knu~ talimatnameye gore Vekaletten almm1~ vesika ile bir
likte 12/Te,rinievvel/936 pazartesi giinii saat 14 de kadar Velcalet 
Malzeme eksilhne komi1yonu reisligine vermeleri laz1md1r. 

6 - Hususi mukaveleli Orman sahipleridc kendi Ormanlanndan ke-
silmek iizere eksiltmeye girebilirler. (1033) (1564) 

nun 2. 3. cil maddelerindeki ve· 
saikle heraber ihaleden en az bir 40-SO 1925 Kr. 96250 Kr. 

S-15 2500 Kr. 37500 Kr. 
Ktz talebeye kostiim tayyor ~- MOBILYA, BIBLO MERAKLILARINA n 
K.iz talebeye manto ~aat evveline kadar teklif mektup-

1 434-500 2325 Kr. 1162500 Kr. 
arim Fmd1khdaki Komutanhk 

S I 130-150 1800 Kr. 270000 Kr. 

Nadide ve kiymetli mobilya, biblo edinmek arzulanru 11 Te~rinievvel Pazar 
Erkek talebeye kostiim giinu a~1k arthrma surelile yapilacak salJ~da{mebzulen tatmin edebileceklerdir. 

Erkek talebeye palto Cok maruf bir ailenin bOtun e~yas1 atma ma Komisyonuna vermele-
rt (1855) 1566250-

Oskiidar birinci sulh hukuk mahkeme

•incl.en: Oskiidarda Harem bkelesinde 
Karlik baymnda I I No. da sakinler Sid.Ju 
ve Siireyya. Nazmiye tarahndan diger 
~edarlar ile aleyhinize a<;1lan Oskiidar
da Selimiye mahallesinde Harem iskele

aj caddesinde kain eski 2 I yeni 5 9 numa· 
ra1i evin izalei fuyu davaa101n cari mu
hak.emesinde gazete ile ilanen tebligat ya
p1ld.g1 haldc rnahkemeye gelm d·W· • . e 1gm1z c1-
h~tle hakkamzda giyap k.aran itithaz edil-
m1~ v~ mu,am ehli vukµf marifetile yap1-

Jan k~1f neticesinde kabili taksun· I d w oma 1g1 
ve ( 1250) bin iki yiiz elli lira d w i__ . d eger .iuy-
mettn c olduiu ehli vukuf d 

I raporun an 
an a§1lm:~ ol.dugundan gayri menkuli.i bu 

hymet uzermden almaga veya satmaga 
ran olup olmad1.;,nn:1 ta .h. ·1· d .. ha .,.. rt J • an an ill-

ren on he:} giin zarflllda Q k.'d lh 
h k k • s u ar au 

u u mahkemesme hildirmeniz Hizu-
munun taraf1mza ilanen tebl'W· k . 1gme arat 
venlerek muhilcmesi 2/ I 1/936 ta 'h· 

- • Tl l• 
ne_musad1f pazartesj glinii saat 10,30 
tahk k.ilinmt§ oldugu muamelel' k 

1 giyap a-
ran malcanuna laim olmak .. n· 

bl
•w uzere a-

nen te •g olunur. M. 85 7 

I~tan~nl Baro~nndan: 
Baronun 1177 kiiti.igunde kay1th Avu· 

kat Alaattin Bir •Y mUddetle meslektea 
tnenedilmqtir. 

TECR0BELl V1YANAU ~VESTER 
Yeni dogan c;ocuklar ile iki ya§ma ka

dar me;;gul olmas1 ic;in lstanbulda i~ an
f'or. Ta1ip1crin a~iPdaki adrese miiracat
lan. Bcyoglu Aynali!;e§me Cedi<liye so
kag1 No. 3. 

Naf1a Vekiletinden 
Afyon ~ Antalya batbnm Balad1z - Burdur aru1 ihtiyac1 i~in mezkiir 

kismm kilometre 4 yarma11mn solundakf ocaktan (5500) metre mikap 
ocak balasb ve kilometre 7-13 arasl.nadn (3500) metre mikap toplama 
balastm ihzar nakil ve hat kenarina depo edilmesi kapalt zarf usulile 
eluiltmeye konulmuttur. 

1 - Eksiltme 20/10/1936 Tarihinde saat on bette Vekalet binaam
da demiryollar intaat dairesindeki eksiltme komisyonunda pp11a
cnkhr. -2 - Bu iflerin mohamen bedeli 9750 ve Muvakat teminati (731,25) 
Liradll'. 

3 - Mukavele projesi, Bayindirhk t,Ieri genel farlnamesi ile ek-
1iltme tarlnameainden miirekep bir tak1m miinakaga evralk1 (25} ku· 
tl?f mukabilinde demiryollar infaat dairesinden verilmek.tedir. 

4 - Bu miinakaaaya girmek isteyenlerin 2490 No. b kanun muci· 
bince ibrazma mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7 /S/1936 T. ve 
3297 No. la resmi ceridede ilin edikn talimatname mucibince veki
letten almtt1. olduklan miiteahhitlik ve1ib:;1 ile teklif zarflarmi .mez-

' 
kUr kmunun tarifah dairesinede baz1rhyarak 20/10/1936 giinii aaat 
on dorde kadar makbuz mukabilindc demiyorllar intaat dairesine tevdi 
eylemeleri laznndll'. ' (1173) (1782) 

Ankara Belediye Reisliginden: 
Su ifleri idaresi i~in birisi Fen Miidurlugiinde digeri Makine Mii

hendisi olarak Fen heyetinde istihdam edilmek ii:;::ere iki diplomah mii
hendis almacakbr. 

Fen Miidiiriine 350 ve makine miihenidsine 300 lira ayhk iicret veri· 
lecektir. 

Yabanc1 dil «Frans1zca, Almanca, lngilizce» bilenler tercih edilecek
tir. 

hteklilerin bu 'artlari haiz olduklarm1 gosterir vesikalar ile miiraca· 
atla · 

Talsilatli iJanlan Cumartesi gazeteJerinde okuyunuz. __ .. ____ . 
Istanbul S1hhi Miiesseseler Art1rma 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
Haydarpqa Niimune haatanesi i~in 1az1m olan 64 kalem tibbi al5.t 

ve edevat a~1k eksilbneye konu1mu~tur. 
1 - Ekailtme Caialoglunda S1hhat ve 1irtimai Muavenet Miidiirliigii 

binasmda kunllu komisyonda 14/10/936 c;artamba giinii saat 15 de 
yapdacakbr. 

2 -Tab.mini fiyat: 1395 lira 80 kuru,tur. 
3 - Muvakkat garanti: 104 lira 69 kuru~tur. 
4 - htckliler fartname ve listeyi ler giin komisyonda gorcbilirler. 
5 - latekliler cari seneye aid ticaret odas1 vcsikasile 2490 say1h ka· 

nunda yaz1h :belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektuplarile birlikte belli giln ve ~aatte komisyona gelmeleri. 

(1611) 

TUrk Hava Kurumu 

Biiyiik Piyangosu 
$1mdlye kadar blnlerce k1$1YI 

zengln etm1$tlr 
6. c1 Ke§ide 11 Birinci Te~rin 936 dadir. 

Biiyiik ikramiye: 200.000 Liradir 

Ayr1ea: 30.000, 20.000, 16.000, 12.000, 10.000, lirallk 
ikramiyelerle (50.000) lirahk iki adet mOkAfat vard1r. 



Sahife 16 AK!$A!U 

s 

Her zaman radyo tekniginin ~aheserlerini 

yaratan R. C. A. bu sene her kesi hayrette 
barakacak bir mukemmeliyetteki makinelerini 
size arzediyor. 

~~--------------~~-

5 lambadan 22 lambaya kadar her 
boyda ve her keseye uygun R. C A. 
radyolar1n1 behemehal dinlemelisiniz. 

ELEKTRiK G6Z, 
EL E.K TR i K Di MA G, 
SAHHAR BiR SES! 
iste 1937 modeli R. C. A. 

nin hagret verici mucizeleri. 

r 
8 T~rinievvel 1936 

R. C. A. 
Radyosu 
her evin 
ve her 

yuvan1n 
en k1ymetli 
e~yas1d1r. 

R. c. A. n1n odan1z1 kapllyan, slzl ga,yeden muslklslnl 
onun emsalslz oparlorU ve yenl ~ellk katodlk 

llmbalar1 temln edlyor ... 

Gelip mutlaka yeni R. C. A~ 
Radyolar1n1 dinleyiniz. 

O. T. T. A. $. BeyoGlu, istlklll caddesl, Tokathyan kar11smda 

Hakiki c;am ve k1r c;icekleri esansJar1ndan yap1lan yeni icad 

1936 senesinin §aheseridir. Eren kolonyasmm birka~ damlas1 sinirleri teskin cder. Bilhassa kalp ve cigerlere ferahlak vermesi itibarile ~ok s1hhi ve yepyeni bir kolonyadrr. Eren kolonyastru 
3 ila 5 gram1 banyonuzu ~m ve kir c;ic;ekleri ile ilkbahara ~virir. Cildinize taze hayat verir, mis gibi kokutur. Deposu: NUREDDIN EVLIYA ZADE ticarethanesi; Istanbul, Bahcekap1 • 

.JKA~VO~A ·Mrg:$lf=ll~~o . 
Fabrikanm yeni binasmda hususi surette a~l1~1 me§herin bir kere gorlilmesin1 

rica ederiz. Karyolalar ucuz ve satl.amd1r. ,Somyelerimiz diiny~m en re1:hat so~
yieleri derecesinde olup en hassas k1mselen memnun edecek mukemmehyetted1r. 

HALIL . SEZER KARYOLA va MA DENT E~VA f ABRiKASI 
Sirkeci, Salk1ms6~iid, Demirkap1 caddesi No. 7 (Eski Ford Garaj1 binas1) 

---------Telefon: 21632 --------• 

S1hhal ve Giizellik 
Saglam ve giizel 

Di~lerle 
Saglam ve giizel di~ler de 

lie temln edlllr. 

di1lerinize ~ok dikkat ediniz 
Bazan en Ostad doktorlarm bile sebeb 
ve men§einl bulamad1klar1 bir hasta-
11gm dii iltlhabmdan iterl geldiii· 
pek ~ok tecrObelerle anla§1fm11ta r. 

Giinde iki def a di§lerinizi f1r~abyarak ve daima 

kullanarak di~lerinizi koruyabilirsiniz. 

........ -...... _ .. __ 
SIHHi KANZUK BAL
SAMIN KREMLERI 

Esmer, san~m. ~al her tene 
tevatuk eden giizellik kremleridir. 
Slhhl usullerle baznlandlgmdan 
cildi besler ve bozmu. ~ leke, 
siriloe ve bu~uklan kim.ilen 
glderir. 

4 tekilde takdim edllir: 
1 - Krem Balsamin yagb reee 

i~in pembe ren.kli 
2 - Krem Balsamin yagstz giin· 

dilz i~in beyaz renkli 
3 - IUem Balsamin ac1badem 

gece i~in 
4 - Krem Balsamin ac1badem 

giindiiz i~in 
Kibar mahfcllcrin takdir ile kul· 

landlklan ycgane slhht kremlerdir. 
tNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

-- Bcyoglu · istanbul 
•llllllllllltltlllllUIUllt11HUllllllltlllllltlllUllltUtl11Ullllftlflln111111t11u"' 

Sahibi Nccmeddin Sadak 

BogQnden itibaren a~llm1~tlr. 
Saz heyeti : 

1 - Kemant NUBAR 
2 - Kemence ALEKO 
3 - Piyanist YORGl 
4 - Udi ABDl 
5 - Ciinbii~ CEMAL 

6 - Klamet SEREF 
7 - Darbuka HASAN T AHSIN 
8 - Okuyucu CELAL 
9 - Okuyucu AGYAZAR 

Tanburi bestekar: ·sALAHATTlN Solist : MUALLA DfN<;SES 
MAHMURE ~ENSES - SUZAN· AF1TAP - FAlDE YILDIZ 

15 Birinci Tefrine kadar 
l~me trenlerinin vaparlarl koprOden 6,25 • 7,40 - 8,40 

~---· 9,10 - 11 -13,15 - 15,10 -15,50 dir. ----r 

SI GARA 

S1hhi 
Ag1zl1klarila 

ICENLER 
· Nikotinin tahribabndan kurtulurlar. 

YOREK, CiGER, AGIZ DAiMA TEMIZ KALIR. 

,.~;& 
Sat~~ PiPO PAZARI Sultanhamam 
yen : Kebabc1 kar~ismda 
Anadolunun her ~ehrinde bayilerimiz vard1r. Olm1yan yerlerde arzu edenler 

posla kutusu lW adresine yazd1klarmda derhal posta ile tecliyeli gonderilir. . . . . 


