
Madrid etraf1 nda 

harb bUtUn $iddetile 

devam ediyor 
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Madrid, asilere miithi, 
mukavemet gOsteriyor 

Diin de sabahtan ak~ama kadar 
fok ~iddetli muharebeler oldu 

~ehir uzerinde ucan tayyarelerden biri 
bir sokag1n ortas1na d0$t0 

Pnris 10 (Ak~am) - Bugiin Mad
rid ctrafmda, bilhassa Casa del Cam
pa mmtakasmda ~ok ~iddetli mu· 
harebeler olmu~tur. Bu mmtaka or
manhkt1r. Asiler burada bir tuzaga 
dil~nekten korktuklari i~.in ~iddetli 

top£u atc~i a~rak tanklar vasitasile 
hiicum etmi~lerdir. 

1\ladridde ne~redilen 1·esmi tcbli· 
ge gore bu hiicumlar tamamen tar
dedilmi~ ve bu havalideki Fash kuv
\•etler {!evrilmi~tir. Tebligdc iini· 
vcrsitenin asiler tarafmdan i~gal 
edildigi kati surette tekzip ediliyor. 
Asilerin :Manzanares nehrini g~tik
lerinin de asll olmarl1g1 bildiriliyor. 

Diger taraftan nsiler Casa del Cam
pa mmtakasmda milisleri ihate ettik
lerinl iddia ediyorlar. 

Bugiin hilkiimet kuvvctleri Madri
din cenubunda Villaverde istikame
tinde bir taarruzda bulunmu~Iardlr. 

MUTHi~ MUKAVE:\IET 
Madrid 10 (A.A.) - Havas muha-

birinden: Dun ak$am saat yirmide u
mumi intiba, ~ merkezde idi: Asiler, 
lzedeflerini elde edememi$lerdir. Hil
kilmet kuvvetleri, Sarabanchel'de milt
hi$ bir mukavemet gostermi~ler ve 
Frankonun muntazam askeT'.lerile Fas
lzlan bir az geri ftekilmege mecbur et
m~Zerdir. 

Tayyarelere kar$Z yapilan endahtlar 
neticesinde dii.n asilerin bir tayyaresi 
d~mii.$tiiT. Bu tayyare, Madridin tam 
merkezinde bir caddeye dii$7nii$ ise de 
niifusqa telefat yoktur. Tayyaredeki 
iki pilot, ielef olmu~tur. 

l'rlADRiDt B0:\1BARDDIAN 

Londra 10 - Madrid top ve tayya
reler tarafmdan bombard1man edili
yor. Asllerin tayyareleri bir~ok bomba
lnr atm1;;tir. Dilnkti bombardrmandn. 
13 kl~ olmii~. 22 ki~ yaralan~tir. 
ingiliz - Amerlkan klilbilne dil~en bom
ba miihim hasarat yapm1~t1r. Bir bom
ba ingiliz sefarethanesine dil~mii~Uir. 

(Devanu 5 inci sahilede) 

' 

K1zlar askerliUe haz1rlan1yorlar 
j 

Kndmlarm askerligi esas itibarile kararla~tmldlg-I maliimdur. Bu bran bilhassa mektepll klzlar btiytlk bir l?CVk
le karli1lam1;;Iard1r. Diln Istanbul tarafmda hususi bir lisede erkeklere askcrlik dersi vard1. Klzlar kendilerin!n de 
bu derse almmasm1 istemil?ler ve erkek talcbe ile birlikte derse i~tirak etmi~lerdir. Klz talebe silahm mekanizma
s1 hakkmda malumat ald1g1 gibi muhteli! taUmlcrdc de bulunmul?tur. 

Resmimizde k1z talebenin, bir ki.i~ilk znbitin kumandas1 nltmda erkek arkada~larilc birlikte yaptigi tnlimlerden 
bir kac enstantane goriiniiyor. 

A denizde lngiliz-ltalyan Deniz fl omuz Kad1nlar1n askerliii • J • v • J ? lngiliz ve Yunan gerg1n 1g1 aza 1yor mu. donanmalanna iadei Dahiliye vekaleti miiste~ar1 B. Sabri 
muhabirimize beyanatta bulundu 
Mevzubahs mesele kad1nlaran fiilen askere 
ahnmas1 degil, seferberlik halinde geri 
i~lerde kad1nlardan da istifade edilmesidir 

11a B 1J • ''l ·l· 't l .. ziyarette bulunacak 
lYl. atuVln ng1 lZ - .fj a yan munase- Ankara 10 T~lefon) - Amiral 

b t 1 • b • b • • • J J. J "" • 1 J • d • ~iikril Okanm kumandasmdaki de
e terl lr lr1n1n Zluul uegztulT ,, 1gor niz momuz bu aym yirmisinde in-

Fakat bir k1s1m ltalyan gazeteleri lngilterenin 
silahlanmak i~in vakit kazanmak 

istedigini iddia ediyor 

gmz donanmasms. iadei ziyarctte bu
lunmak i.izere Maltaya gidecektir. Fi-
lomuz ba~ta Ynvuz z1rhllS1 olmak Ankara 10 (Tclefon) - Kadmla-
uzere dort mhl'ip, ti~ tahtclbahir ve rm askeri miikellefiyetlcri hakkm-
bir ana gemisinden mi.irekkeptir. da bir knnun projesi haz1rland1giru 

Donanmnrmz Maltadan doni.i~te ve bu projenin dahiliye milstc~n 
Atina civnrmdaki Faler r..dasma gi- B. Sabrinin rcisli6ri altmda kurulan 

hakkmda bir s:ibah gazetcsi tnra-
fmdan verilen haber iizerine bugiln 

dahiliye miiste~n B. Sabriyi gor-
dilm. Bana ~unlan soyledi: 

Londra 10 - Reuter bildiriyor: B~
vckil M. Baldvin diln ak~am Londra 
belediye reisinin verdlgi ziyafette soy
ledigi nutukta ingiliz - italyan milna
sebetlerindcn bahisle dcmi~tir ki: 

raite donmesini kolayla~tiracak bir e
sas iizerinde ~ayam memnuniyet bir 
tarzda yeniden tests eyliyecegini ii.mid 
eylerl.m. 

derek Yunan donanmasma da iadei bir komisyonca tedkikine ba~landlg1 
zlyarette bulunduktan sonra mcmle- •111111n11111111n11111n11111111111111e111111111111111111n111nn11u111111t1n111111111111n1nn1111111111111nn11111111111muuuu1111u11nu1u111111uuun:u11111nm..,... 

kctimize donecektir. Bir tramvay daraii: · 

(Devam1 5 inci snhifede) 

«Bugiin italya ile viicude getirilmi$ 
olan ticaret anla$masmm, ingiliz - ital
yan ticaretinin, yava$ yai1a~ normal ~e-

ingilterenin Akdenizde italya ile 
olan miinasebetleri biribirinin zzddi ae
gil I akat binoirinin miitemmimidir. Bu 

(Devanu 4 iincil sahifede) 

Bir otomobil par~aland1 
l~inde bulunanlardan iki 

ag1r surette 

I 

• 

• 

Kazadan sonra otomobilln goriin~ii 

Beyoglunda oturan Dimitro, Boda- rmdaki hendege yuvarlanm1~tir. 
yanof, Kimenef ve Bodoyanof adlann- Bu ani yuvaranma neticesinde oto-
da dort kil?i diln gece Parmakkap1dan mobil pargalanm1~. i!(inde bulunanlar-
bindikleri ~ofor Nevzadm otomobllile dan Dimitro ba~mdan, Bodoyanof da 
Sanyere gitmililcrdir. Donii~te otomo- vilcudiini.in muhtelif yerlcrinden teh-
bll Kiregburnundan ge~erken yol i.ize- likeli surette yaralanm1~lard1r. Kazayi 
rindeki zift f1gllanna garpmamak i~in zab1ta haber alm1~. derhal imdad oto-
1i>ofor birdenbire yandaki sokaga sap- mobili ~agmlarak yarahlar hastaneye 
mak istemil'}tir. Otomobil h1zh gitUgin- kaldmlm1~lard1r. Kaza etrafmda tah-
den birdenbirc ccv1ilince yolun kcna- klkat yap11lyor. 

Tira~ bzfaklarznz 
taklit eden/er 

lzmirde dort ki§ilik bir 
§ebeke yakaland1 

YakaJanan ~cbekenin cfradJ: Sagdan 
sola dogru ismail, Salim, 

Abdullah vc Ramazan 

izmir (Ak~am) -izmirde tanmml!? 
tir~ b1caklan firmalan • ambalajla
rm1 taklid edcrck bu ambalaj iginde 
adi b1caklan silren bir ~ebeke meyda
na ~1kanlmI~, e~ebeke azas1 zab1taca 
yakalanm19tir. i;;ebekenin cleba~lS1 Kay
serili Salim admda biridir. Sue arka
d~lan da Aksekill Abdullah, Denizlili 
ismail ve Kayserili Ramazandlr. 

(Devam1 4 uncil sahifede) 

HergOn bir hat1ra 

Bugunku GOlhane 
park1 nas1l ·yap1ld1? 

Anlatan: Operator Prof. Cemil 

Yedinci sahifemizde okuyunuz 
Bilet~l - Bayanlar baylar, var nu inccek: Bclediye • Tilrbceeel .. 



Suhile 2 

OD akika 

Madridde diinkii harp 
~ok fiddetli oldu 

Miidafiler asilerin biitiin hiicumlar1n1 
tar ettiler 

Paris 11 (Ak~m) - Madrid mi.i
dafilcri asilere kar~l muthi~ mukave
met gdsteriyorlar. ~ehrin yakmmda 
~ok ~iddctli muharcbeler oluyor. Asi
ler her taraftan hiicum ediyorlar, 
b1lhassa Madridi :;;imalden ~cvirmek 
isU~orlar. Fakat vazi,cttc de~ik 
yoktur. 

Dun C,\sa de Campoda olan muha
rcbeler c;ok ~iddeUi idi. Hiikt1mct kuv
vetl ri bm ada bi.iyi.lk bir mukavemet 
gost im·~er. vak t vak1t mukabil hii
cuml r } pnu:;;lardlr. 

I ,. muhabirl dun tayyare faali
yetim!'l <;ok fazln oldubrunu bildiri
yor. A ilc>lin tayyarelrri hiikumet 
l'llvv t 1 inin bulundugu mevzilere 
bon b ar atnu~t1r. Bombard1man 
20 da!dka siirmii~ ve <;ok ¢ddetli ol
m · ~ur. Bmnbardlmandan Madrid 
toz duman i~inde goriinmez olmu:;;tur. 

Fransada 
toplantzlar 

Doriot F rans1z - Sovyet 
muahedesinin feshini 

istiyor 
Saint-Denis IO (A.A.) - M. Dorl

ot, dun ogleden sonra Fransiz halk
~lan f1r'msmm kongresinde ezcfun
lc ~o~ le demi~tir: 

cFruns1z - Sovyet misakl, Alman 
tchli' sin! memlel~etimizin ta gobe
g!n nakletmekte ve bizi garbi Av
rup d<> bo~ vizmin ajnnlan mevkii
ne km ktadlr.> 

So 1 • \ lardn Sovyf't Rusya tarafm
dan y p1lm~ olan diplomasi akitleri
ni 11u as::i ed. n hnt'p. ~oyle demi~tir: 
cBu akitlerin bir tek gayesi vardlr: 
Frans1z _ Alman milnasebetlerini 
btisbhtiln vn.himl2~tirmek.> 

M Doriot, Fransiz - Sovyet misa
'kmm f~sheclilmesini, komiinist fir
kasmm harici ez kanun addedilmesl
ni, g. ncral Frankonun tr..runmas1m, 
Alman}a ile dogrudan dogruya mii
zakcratta bulunulmas1m istemi~tir. 

F1 ans1z halkc1lar partisinin bu ic
timamda inzibatI temin icin i~tima 
rnahallinin etrafmda kuvvetli polis 
kordonlan vilcuda getirilmi~tir. 

Bu kordonlar, balk cephesi men-
' suplnrmm ic;tima mahalline yana~-

rnalanna mani olmu~tur. 

Sokaklarda halk ~oyle bagmyor
du: cDoriotu hapishaneyc tllanalu 

Bel~ikada askerlik kanunu 
Brilksel 11 (Ak~am) -Askerlik ka

nunu projesi bu hafta meclise verile
cektir. Meclis askerlik miiddetinin uza
tllmasma muhalif oldugundan proje
nin kabul edilmemesi muhtemeldir. 

Sefiri ~1karm1~lar! 
lspanyan1n Berlin masla

hatgiizann1n ba~1na 
gelenler 

Paris 10 - ispanyanm Berlin mas
lahatgi.izan Almanyadan aynlarak bu
raya gelmi~tir. Maslahatgilzar kendisi
nin sefaretten ~1kmaga mecbur eclil
digini, Ispanyol fa~istlerinin binayi i~
gal ettikle1ini soylilyor. 

Polisin kendisini himaye etmesini 
istemi~e de polis himayede bulunma
m1~tir. 

i~GiIJZ 1\1ASI.AHATGUAZRI 
'UADHIDDE KAL \CAK 

r.ondra 10 (A.A.) -- Daily Telegraph 
g, l t min b1ldiidi inr gore, bilyi.ik 
B1 n) rulln Madrid maslahatguzan 
M Fub0 , Mndridd kalacaktir. Bir 
!"C'l'iliz mi.imessilinin Madlidin i~galin
' n • ra naryonalist mal{am arla mil-

. c• ~ ' J,almasi, Londrada, arzu e-
G.. ··h•· c:::-. 

Madridde mudafaa tedbirleri art
tinimaktadrr. icabmda ~ehrin i~n
de de harbe devnm edilecektir. 

JAPO:NYA, FRANKO llUKiJMETiNi 
TANJYACAK 

Londra 11 (Ak~am) - Tokyodan 
bildirlldigine gore Japonya miinasib 
gordiigii zaman Franko hiikl1metini 
tamyacaktir. 

SOVYET RUSYA iKi KOLORDU 
GONDERECEKl\li~ 

Berlin 11 -Bura radyosu Paris Soir 
gazetesinin yazdigz bir ~ayiayi ne~re
diyor. Bu ~ayiaya gore Sovyet Rusya 
ispanyaya tam techizatli iki kolordu 
ganderecekmif. Bunlan nakledecek 
vapurlara denizalti gemileri ref akat 
edecekm'4. Bu haberin dogruluguna 
inamlmiyor. 

M. Beckin 
beganatz 

"lngiliz devle adamla
rile temas1mdan ~ok 

memnunum,, 
Londra 10 (A.A.) - M. Beck, sa

bahleyin b~ekalet dairesinde M. 
Baldvin ile gorii~mii:;;tiir. Bu ziyaret 
yanm saat devam etmi~tir. 

Londra 10 - ingiliz ve ecnebi mat
buati miimcssillerlni kabul eden M. 
Beck, her iki melckct matbuat1 tara
findan da tebarl.iz ettirildigi vc~hile, 
ingiltere ile Polonyarun bir~ok baglar
la birle~~ bulunduklanru ve ingiliz 
devlct adamlarile yaptig1 temastan 
memnun oldugunu soylemi~tir. 

Polonya - gekoslovakya meselesi, 
beynelmilel bir gorii:;;meye miisait ol
mamas1 dolay1sile, mevzuuballis edil
memi~tir. 

Bati pakt1 ile Polonya - Alman pak
tI arasmdaki miinascbeUere gclince, 
M. Beck, bu son paktm, ilk Lokarno 
muahedesi gibi sulhiln istikran bakl
rnmdan ~ok milhim bir unsur oldu
guna i~aret etmi~ ve miizakerele1in 
miisbet bir neticeye varmas1m sami
miyetle temenni e~tir. 

M. Beck, Paris ve Berlinden gece
rek Var~ovaya donecegini soylcmi:;;tir. 

NELER GORU$VLUYOR? 
Londra 11 - M. Bek beyanatmda 

Londrada Lokarno, Danzig, Filistine 
yahudi muhncercti hakkmda gorii~
tugunii soylemi\itir. Gazctelcr !?ark mi
sakl meselesinin de gorii~illdiigilnU, 

fngilterenin Alrnanya ve Sovyet Rus
ya arasmda bulunan Lehistamn mev
kiini goz onilne ala1·ak ~arkta emni
yeti temin edecek bir esas bulmaga 
~all~acagm1 yaziyorlar. 

· ---- -
Viyana toplant1s1 
Roma misak1na dahil 
devletlerin hariciye na
ztrlan bugun toplan1yor 

Belgrad 10 (Ak:;;a,m) - Roma mi
saklna dahil devletlerin hariciye na
z1rlar1 yarm (bugiln) Viyannda top
lanacaklardlr. 

Roma 10 - U~ tarafh Viyana mi.i
zakerelerlnin ehemmiyetini azaltmak 
isteyen Tempo gazcksine kar~1 yap
tig1 bir tcnkidde Curnale d1italya ga
zctesi ezcilmle diyor ki: 

Kont Ciano, ger~lz:: Tuna havzas1, ge. 
rek Avrupanm umumi rnaksadlari 
balommdan c<>k rnuhim Olan bir ta
klm vesikalarla V1yanadan donecektir. 
Uc devlet, Roma protokollan tarafm
dan ~zilen yoldan katiyen aynlm1ya
ca.YJard1r. 

Habe~istanda olenler 
Roma 11 (Ak~am) - Resmi bir teb

ligc gore te~1illievvel aymda Habe~
tnnda olan ~arp1~malarda ·129 zabit, 
kli~ilk zabit ve nefer olmii~ti.ir. 

11 Te~rinisani 1936 

Ba Sabahki Telgraflar 

M. Baldvinin biiyiik bir n tku 
lngiliz ba~vekili gunun bUtUn 
rneselelerini gozden ge9irdi 

Londra 10 (A.A.) - Reuter bildiri
yor: Londra belediye relsinin senellk 
ziyaf etinde, M. Eden, kendini elciler 
heyetinin ~erefine kaldlrnrak ezcilmle 
Almanya btiyi.ik el~i M. Von Ribben
tropa ho~ geldiniz denlli; ve Polonya 
Dl.¢~eri bakaru M. Beckin ziyaf ette 
hazir bulunu~una i~ret ederek ~unla
n soylemi\itir: 

cAramizda M. Beck ile ~a.ll~ak zev
kini tatm1~ olanlar, kendisinin memle
ketine ve Avrupa sulhii eserlne yapti
gi hizmetin ne derece klymetli ve ne 
derece ivazs1z oldugunu ogre~ler 
ve takdir c~lcrdir.> 

Bundan sonra b~bakan M. Baldvin 
soz alarak bilyiik bir nµtuk soylem~
tir. B~vekil ingiliz - italyan rntina
sebatmdan bahsettikten sonra demi~
tir ki: 

cispa.n"ya i~erlne gelince, ingiliz hu
kO.meti, i.spanya anla:;;mazllguun bu 
memleket huducllan haricine sirayet 
etmesinin oniine gecmek icin, adcmi 
miidahale iizerindeki musbet milza
hereti ile elinden gelen hi~bir ~eyi de
rig etmemi~tir. 

Diinya sulhii eserine kalpten bagh 

Hava hiicumla
rzndan korunma 

Maskeler 19 bu~uk liraya 
sahlacak, dahiliye vekaleti 
yeni bir layihya haz1rlad1 

Ankara 10 (Telefon) - Hava hii
cumlarmdan korunma hak.kmda ~im
diye kadar muhtelif tedbirler almm1~ 
kurslar ar;1lm1~. ~ehirlerde l~k sondilr
me tecrilbeleri yap.Ilnu~, ve zchirli gaz
lann halk uzerindeki t~sirlerini canll 

bir surette gosteren sergiler vilcuda ge
tirilml~ konferans ve ne~riyatta bulu
nulmu~lur. K1sa zarnanda c;ok iyi ne
ticeler veren bu ~all~alara devam e
dilmektcdir. Diger taraftan Klzilayin 
gaz maskesi fab11kas1 da bir miiddet
ten beri imalata ba~lam1~t.Ir. Sivil hal
ka mahsus gaz maskesi satJ.~na ya
kmda ba~lanacaktir. 

Bu maskclerin 19 bu~uk liraya ka
dar satllacag1 anl~1hyor. Bu fiat rnas
kelcrin ecnebi memleketlerdeki satI~ 

fiatinden noksandlr. 
Dahiliye vekaleti bu tedbirlerlc bir

Ilkte gerek vatand~lann gerek muh
telif milesseselerin hava hiicumlan 
kar~1smda ittihaz edecekleri tedbirleri 
bir kill olarak ihtiva eden yeni bir ka
nun Hiyihas1 haz1rlam1:;;tlr. Projcde 
gazlardan korunma, yard1m te~kilat1, 
2~ sondiirme i~lerl ve s1gmaklar hak
kmda hilkilmler vard1r. 

Kanun projesinde biitiln vekaletle
rin sef erberlik ~ubesi miidiirlerinden 
miirekkep komisyonda gozden ge~iri
lecektir. Komisyon ilk toplantism1 da
hiliye vckaleti miiste~an bay Sabrinin 
reisligi altmda bu aym 12 sinde yapa
caktir. 

Doktor ~aht 
Cumartesi gunu 

Berlinden tayyare ile 
Ankaraya gelecek 

Berlin 10 -(A.A.) - Milli banka ge
ne! direktori.i ve milli ekonomi bakan 
vekili Dr. Schacht 14 ikinci t~rinde 
tayyare ile Ankaraya gidecek ve Cum
huriyet Merkez Bankasi direktorilniln 
Bertine yaptig1 ziyareti iade edecektir. 
Dr. Schacht Ankarada iki il~ giin kala
cak ve bu esnnda alakadar makarnlar
la iki memleket arasmdaki ticaret mil
nasebetlerlnin bugiinkii hali ve miis
takbcl inki~f1 hakkmda konusmalar
da bulunac ... kbr. 

Dogu illerinde Oniversite 
~ark vilu:yetlet"Inde bir tinivcrsite ku

rulmas1 dil~\milltiyor. Universitenin 
Van vey.a Diyanbckirde kurulmas1 
muhtcmeldir. Universite dogu illerinin 
muhta~ oldugu ilim adamlarm1 yeti~ 
tirecektir. 

bulunan bilyiik Britanya ile Polonya 
arasmdaki s1kl i~birliginin inki~af1 kar
~ISmda ingiltere hi.ikfuneti :;;imdiden 
memnunlyet hissetmektedir. 

M. Eden ingiliz d1~ politikasllll pek 
yakmda uzun uzadlya anlatt1. Benim 
birkaQ soz soylemek istedigim bir rnc
sele vard1r ve bu mesele, ingiliz hiiku
metinin bilhassa nazan dikkatc ald1-
g1 bir i~e aiddir. Bu, Lokarno anl~ma
larmm, ycrini tutacak olan yeni bir 
muahedenin vilcude getirilmesi i~in be~ 
garp devleti arasmda bir ir;tlma ya
ptlmasm1 istihdaf eyliyen ve halen 
devam etmekte olan ihzari faaliyettir. 

Umid cdrlim ki bu yeni muahede, 
Avrupa meselcle1inin tanzimine dogru I 
ilk merhalE'yi t~kil eylesin. Ben, bu- I 
rada bulunan herkesin, halen yap1l
makta olan noktainazar teatile1inin I 

miisbet ve mesud neticeler vermesi hak· 
kmdaki arzumuza i~tirak eylemekte 
olduklarmdan cminim.> 

M. Baldvin, ingiltere - M1s11· muahe
desi hakkmda ~oyle demil?tir: 

cBu muahede, Akdenizin :;;arklnda
ki beynelmilcl vaziyette devamb bir is
tih~ar unsurudur. MlSln, miittefikimiz 

Yugoslavya - Italya ~ 
Bir Yugoslav siyasisi : 
"Yugoslavya dostluk 
ve ittif aklann1 terk 

edemez,, diyor 
Yugoslavyanm eski adUye nazm 

M. Markovi~ M. Musolininin son 
nutku hakkmda bir maknle nc¥ct
~tir. Bu makalede deniliyor ki: 

cYugoslavyanm Balkanlarda ve 
orta Avrupada bir fi.mil olarak tanm
masi, italyan siyasetine yeni bir is
tikamet verilmesini icab ettirir. Hal
buki, M. Musolininin nulkunda, boy
le bir degi~lklik yapmak arzusuna 
dnir hiQbir emarc yoktur. 

Bi18.kis, Di.ic;enin, italya ile Yugos
lavya arasmdaki cdostluk milnase
betlcri ti;in yeni esaslan dan bahse
derken, daha ziyade, Yugoslavya si
yasetinin dcgi~mesini, onun an'ane
vi dostluklnn ve ittifaklan terketme
sini ve Berlin - Roma rnihverine ilti
hak ctmesini dil~iindilgil anla~llyor. 
Eger Dil~enin teklifi boylc ise, bu, 
Yugoslavya. i~in de, biitiin Yugoslav 
milleti ii;in de kabulii imkftns1z bir 
tckliftir. 

Segrii.sef er 
kanunu 

Hazirlanan layiha yak1nda 
meclise ve.rilecek 

Mot-Orie i~eyen biitiin nakil vas1ta
lanna ~amil olmak i.izere yeni bir sey-

riisefer kanun Iayihasmm haz1rla11d1gi
m evvelcc yazm1~tik. Dahiliye vekfileti 
bu lmsusta 1stanbul, Ankara, izmir 
gibi biiyilk belediyelerin fikirlerini sor
mu~tur. Vekalet bu lftyiha ile bi.itiln 
mot-Orlii vesaitin tabi olacaklan ~art
lan, yayalarm ~hir iQlerinde sokak
lardan yiirilM tarzuu ve ayni zaman
da yollann korunrnas1 ~arelerini temin 
edecektir. Yollann korunma careleri 
i~in Iaylhaya ne gibi hilkilmler kona
cagx Nafm vekaletinden sorulmu~tur. 
Kanun son ~ekline girm~tir. Yaklnda 
meclise verilecegine dair ~ehrimizin 

aHikadar mahafiline malumat gelmi~
tir. 

Averof Brendiziye gitti 
Atina 10 - Avcrof kruvazorile dort 

Yunan muhribi, milteveffa kral Kos
tantin ile krali"e Olga vc Sofinin 
na~larm1 ahp Yunanistana getirmek 
ic;in diln Brcndlz!ye hareket eyl "'mi~
lcrdir. 

A "Ii crof ilc beraber vcliahd prcns 
Pol, prcns Andre ve prcns Hn'isto Fo
ros ilc prenses Heleni ve Kat.crin de 
beraber giimi~lerdir. 

s1fatiyle se13.mla11m.> 
B~bakan. Montreux'de imzalanan 

Bogazlar mukavelesinden de bahset
mi~ ve demi~tir ki: 

«ingiltere hiiktimeti, l\Iontreux 
konf eransmm muvaffak1~ etle ncticc
lenme inc miihim surctte ) ardmt 
edebilmi~ oldugundan dola:} 1 bilyiik 
bir memnuniyet duymaktadir. l\lon
treux konf erans1, beynelmilel mese
Jelerin, tctkik \'C miinakasa yolu ile 
halli lmsusunda mesud bir misal tc~
kil cylcmcldcclir.» 

M. Bald\in, nihayet, b tun Auupa
run silllhlanrnasma i rct cd r k " 
bu kcyfiy£t1n c.kla E>. maz bir d JI.k 
oldugunu bildirerek d mi--tir l"i: 

«Bu siUlhlanma detam. edcrse mu
hakkak harp olur demiyorum. Farw.t 
bu siltihlanmalar harbi herhalde daha 
miimkun ktlmaktadzr.» 

M. Baldvin, nutkunun sontmda, har· 
bin, nihayet anar$iye ve diinya ihtiUi
line miincer olacagzni bildirmi!! ve her
kesi bezJnelmilel anla$malarla silahla
rm azaltzlmasma re tahdzdinc davet et
mi$tir. 

Yeni mebus 
namzetleri 

Ba~vekalet tezkeresi 
cuma gunu mecliste 

okunacak 
Ankara 10 (Telfon) - Buyuk Mil· 

let Mee is! cuma gw1kii toplantism
da munhal olan be~ m busluk hak
kmdaki ba~ekalet tezkc1 1:si oh-una
caktir. 

Kirnlerm nnmz:?d go tEI ilccrgi hak
kmda ¢mdiden muhtellf :;;ayi2lar 
donmekte ise de i.iniversite kadim 
diller profesorii Nnzmi, cski dahiliye 
vekaleti mi.iste~an ve ¢mdi Cum
huriyet Halk partisi heyeti azasm
dan Vehbi vc balk roma11c1s1 Huse
yin Rahminin bu nazmedler arasm
da bulunmasi en kuvvetli ihtimal 
dahflindcdir. 

Tebrik telgraf 
Ankara 10 (A.A.) - Tc~rinievvel 

inkilabmm 19 uncu yll doniimil mil
nasebetile di~ i~leri bakam doktor 
Tevfik Rii~til Aras ile Scvyetler bir
ligi d1~ i~leri ha1k komitcsi M. Litvi
nof arasmda teieraflar teati edilmi~
tir. 

Kara ve deniz kanunlarmda 
degi§iklik yap1lacak 

:Ankara 10 - Kara ve deniz tica
ret kanunlannda esasll degi~iklikler 
yap1lmasma karar verilmi~tir. Bu ma!_ .. 
satla bir komisyon te~kil edilmi~tir. 

Pamuk is ihsalat1 
Naf1a vekaleti sulama 
i§ini tanzim i~in proje 

haz1rlad1 
Ankara 10 (Telfon) - Ege nun

takasmda pamuk istihsalatm1 art. 
brmak i~in sulama i~erinl tanzim 
etmek uzere nafia vekftletince yeni 
bir proje hazulanmaktadir. 

Bilhassa Mendires, ucdiz, Bnkl.r
t;ny ve Nigdc hizasmdan ger;mekte 
olan sulardan azamt surette istifade 
cdilmesi iQin tedbider almmaktad1r. 

Ogrendigirne gore ba:;;vckil ism_t 
inonil bu hafta i~inde nafia vekale
tince hazirlanan proj'"'lerle bizzat 
mesgul olacakt1r. _ 

lranla mOzakerede bu!unacak 
heyetimiz Tahranda 

Tahran 10 (A.A.) Turk hcyetl 
di.in pa1lilmentoyu ziyaret ederek 
meclisin bir toplant1smda hazir bu
lunmu~tur. Heyet, bilahnrc ~chir ku
tuphan s·ni gezrni"tir. 

( . 

' 
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AK~AMDAN AK~Al\IA 

----=--~ .... ---------1st an bu Id a s1tma 
~i~li \ e Tcsvildyc taraflarmda yUk· 

sek atc~lc ba~ltyan \'C ba~ka bir has
talik znnncdilen vakalara ~airnlan 
doktorlar. muaycne neticesindc, bu· 
nun bir s1tma oldugunu te~bis et· 
mi~ler di) e yazd1 gazcteler. 

Her giinkii hayatm dalgmh~rt vc 
nlCSUli) ctlcri arasmda, bilhassa o 
scmtlcrde otunmyorsamz, gozden 
Jm~acak bir hudisc. Fakat «istanbul» 
\ c «s1tma» kelimelcrini bir araya ge
tirerek, delalet ettigi mcfhumlar iize
rindc biraz zihin sadederek dii~iinil
nilz vc bundan daha garib bir yak· 
In~ma \'e birlc me olup olam1yacag-t-
11a o zaman hiikmcdiniz. 

S1tma denilince, akla iizeriui saz
lar kaplanu~ batakhklar gelir; insan 
otumuyacak hali yerler gelir; \'C ni
hayet koyler gelir. Fakat tarihin ~·a. 
digan, Tiirkiyenin en kalababk ~eh· 
ri, diinyanm en gUzel bir merkezi ile 
s1tmn hastahj;rim nastl yanyana ge
tirebilir ·iniz? i~te biz buna da mu-

' l'afrak olduk. 
Gazeteler diyorlar ki ~i~li \'e Te~vl

kiye taraflannda s1tmaya tutulduk· 
Jar1 tesbit edilenler evvelce bu has
tahg1 ~ekmi~ kimseler degilmit>ler. 
Zaten i~in Yehameti ve ciddiyeti de 
bundan ileri geliyor. Yoksa ba~ka bir 
tarafta sitmaya yakalarup ta onun 
nobetlerini istanbulda ~ekmek bir 
dercceye kadar izah kabul eder. Fa
kat istanbul i~inde sitmaya tutul
mak? 

Silphesiz ki eger, temin e-dildigi gi
bi. bu vaka sahi ise bir kar seneden
beri ~i~li ve civanm istila eden sivri 
sineklcrin bir marifeti demek olacak
t1 r. Ayni zamanda bir de azizlik. 
(:iinkii, maltim ya, gazeteler $i~li ve 
civarmda sivri sineklerden bahset
tikleri zaman, bu ~ikayet tekzib edil
mek istenilmL~ti. S1tma hastahgt hay
\·anc1klanru hamil oln11yan sivri si
nekkr, kendi varhklanm inkar ka. 
bul etmez surette bpat \'C teyid i~in, 
uerede bulmu~larsa bulmu~Jar, siv
ri sinck hastahgm1 yakalay1p kam
nuza sokmuslar demek oluyor. 

J\sulardanberi s1tmanm sa1tanat 
siirdiigii koca koca havaliyi s1tma 
mucadelesi sayesinde o felaketten 
Tiirk himmetinin kurtard1gm1 bili
yoruz. Bu biiyiik \'e ~iikran ile kar~1-
Janmaga Jay1k azim \'e muvaffaklye
ti bildigimiz i~indir ki ~imdi istanbu
Jnn SJtma tarafmdan fethedilen ala
mctlerini gormek bizi hayrct ve te
essiir i~indc b1rak1yor. An1a~1ltyor ki 
i tanbulun me~hur sini sinekleri 
bi~ te ihmal edilecek, !;'akaya gelecek 
mahluklar degilmi~. Onlarm icinde 
de s1tmay1 nakledebilecek cinsle; var
m1~. ~u halde tekziblerden, bilme
mczlige \'C gormemezligc gelmeler
den vazgecerek sivri sinck miicadc
lcsine cirldi surettc ba~lamak s1ras1 
gclmi~ snyllmaz mt? Ak~amc1 
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Hari~ten 20-30 bin ton 
yimento gelecek 

Son zamanlarda c;imento teda
rikinde baz1 gii<;li.iklere tesa
dilf cdiliyordu. Haber ald1gmuza gO
rc hiikiimet harigten 20 - 30 bin 
ton kadar cimento ithaline mtisaade 
ctmegi kararla~tLm1i;;tir. 

Renkli b:r filim dun 
gazetecilere gosterildi 

.3akarya sinernas1 yeni teknikolor 
usullerile yap1lrn1~ ol::m Mavi valsler 
filmini di.in gazetecilcre gostcrrni~tir. 
Teknikolor rcnkli filimlerde son u. 
suldilr. Filimde bu usul muvaffaki
yetle tatbik edilmi~tir. 

S1g1naklar 
Talimatnamede 
haz1 degi~iklik 

yap1/acak 
Hava hilcumlarmdan konmmak 

i~in binalarda yap1lan s1gmaklar 
hakkmda belediye fen heyeti bir ta
limatname yapm1~t1. Talimatname
nin birinci maddesinde: «Yeniden 
yap1Iacak resmi ve gayri rcsmi bina
larda lilzumu halinde muharebe 
gazlanna kar~ s1gmak olarak bir yer 
yapmak zaruridir.> diye bir f1kra 
vard1r. «Li.izumu halinde~ tabiri mi.i
him gori.ilmi.ii;;tilr. Bu tabir her bina 
igin s1gmak yapmak mecburiyetl ol· 
mad1g1 zannm1 vcrmektedlr. 

Talimatnamede, s1gmaklarm na
s1l yap1l:icag1 anlatihrken bir yerin
de: «Bina dahilinde milnasip surette 
gazdan korunma mahalli tesis edi
lecektlr .. > deniliyor. «Milnasip su
rette> tabiri de gaz s1gmaklarmm in
~asmda tercddiidil doguran ikinci blr 
sebeptir. 

Talimatname, biiyilk bah<;elerde 
d<J hendakler a<t1lmasm1 emrediyor. 
Fakat bu hendekkrin ebadl goste. 
rilmemi~tir. 

S1gmaklarda tip vahdetini temin 
etmek ve tereddiltleri ortadan kal
dirmak ilzere bu noktalar fen he
yeti tarafmdan yenidcn tedkik edile
rek talimatnamede tadilat yap1lacak
tir. Bundan sonra talimatname tas
dik edilmek iizere ~ehir meclisine ve
rilecektir. 

Elektrik, h.avagaz1 
Ocretlerin ay ba§1nda 

tahsili dii~iiniiliiyor 

Elektrik vc ha vagaz1 9irkctlcri tah
sildarlan, nym gayri muayyen za
manlannda abonelerden abone be. 
deli istemektedirler. Bu yilzden bir 
~ok abone sahipleri taksillerini te
ehhilrlc vermcktedirlr. 

Halbuki Ankarada elektrik ve ha
vagaz1 taksmcri her aym b~mda is
tenmektcdir. 

Bu uluslin ~ehrimizde de tatbiki 
i~in nafia vekaleti ~irketler ba~ mil
fetti~ligine milracaat edilmi~tir. B~
rniifetti~lik tetkikata ba~Iam~tir. Tct
kikat milsbet netice verirse taksitler 
aybai;;lan abonelerden istenecektir. 
ilk talepte vermiycnlere b1rakilacak 
ihbarnameden sonra taksitler niha
yet aym onuna kadar tashil edilecek
tir. 

Ilk mektepler 
Bir gazete, ~ehrimizde baz1 ilk mek

teblerin Higvedildigini yaz1yordu. Yap
bg1m1z tahkikata gore, istanbul 40 
mc1 mekteb binas1 tamire milhta~ 

gortildiigil i<;in 52 inci mckteb ilc bir
le~tirilmi~ ve bu mektebte c;ifte tedti
sat usuli.i tatbik cdilmi~lir. 

Uski.idarda 41 inci mekteb binasm
da da tehlikeli vaziyet goriilmil~ ve 
bu mektebin talebesi civar mektcb
lere dag1tilm1~tir. Beyoglunda il~ ay 
evvel 52 incl mekteb namile bir mek
teb a(;1lnu~tir. Bu vaziyct kars1smda 
bilti.in mmtakalarda ilk tedris~t ta-

• I 

bu mecrasmda devam etmektedir. 

/! 

- Evvelki giin Ye~lay cemiyetinin I ... i<;ki aleyhdarlarm1 \Ogaltmak 
toplant1smdayd1m bay Amca... ic;in herkcs tistilne bir i~ aldl ... 

B E 

K ii~iik sanagi 
kongresi 
---

lstanbulun delegeleri 
dun ak~am Ankaraya 

gittiler 
Ki.i<;ilk sanayi kongresi yann An· 

karada toplanacaktir. Bu milnasebet
le ticaret odas1 umumi katibi bay 
Cevad Nizami ve esnaf ~ubesi direk· 
toril bay Kc1z1m dtin a~amki tren
lc Ankaraya gitmii;;lerdir. Kongrede 
bulunmak tizere se~llen istanbul mi.i
rahhasla11 oda katibi umumisi ile 
arkadai;;ma refakat etmcktedir. 

Ki.igilk sanayi kongresine ~ok ehcm
miyet verilmektedi!·. Bu kongrcden 
sonra haz1rlanacak kanun layihas1 
Kiic;iik sanayide bir inktlap yapacak
tir. 

Kongredc goril~illecek mevzular 
<;ok geni~tir. <;irak, kalfa ve ustalann 
tastiki ve bunlara dii~ecek vazifelerin 
tatbiki bu mevzularm ba~mda gele
cekler arasmdad1r. <;trak yeti~tirme 
usuli.i ve bu iig sm1fm ~ahi;;ma tarz
lari da ayn ayn tesbit edilecektir. 
Mi.istakbel Ktigiik sanayi kanu:iunun 
tatbikatmda belediylere de milhim 
vazifeler dli~cel~tir. Kil~ilk s:mayi 
erbabmm irntihan ii;;Ierile yakmdan 
alakadar olup muvaffakiyet goste
renlere hirer chliyet vermck belcdi
yenin vazifeleri arasma girecektir. 
Nihayet, bi.iyi.ik sanayie bir haz1rhk 
te~kil eden kilr;ilk sanayiin inkii;;af1 
i<;in chliyetnamesiz kur;;iik san:it cr
babma i~ ogrenip ehliyetnnme alma. 
s1 yolunda her tilrlii kolayhklar gos
tcrilecektir. 

Ticaret odas1 kil~iik sanayl erba1J1-
nm dileklerini tesbit ederek hazirla
d1g1 raporu il:tisad vekaletinc gonder
mi~tir. 

Diinkii sis 
Kalam1~ vapuru bir motore 

~arparak babrd1 
ishak reisin idaresindcki Deryaku

~u adlndaki ballk motori.i di.in sabah 
saat yedi buguk s1ralarmda kopril
yc gelirken Sarayburnu onlerinde 
koprilden Haydarpa~ya gitmekte 
olan Ak1y idarcsinin Kalam1~ vapu. 
rile kar~1lai;;m1~tir. 0 s1rada deniz n
zerinde kesif bir sis bulundugundan 
vapur knptam iyicc yakla~mcaya ka
dar motOril gormcml~tir. 

Vapur birdcnbire motorii gori.ince 
yolunu 1;evircmemi~ ve biiti.in luzilc 
motOre c;arpm1;;tir. Bu ~arp1~mn ne
ticesinde motor parc;alanarak b~tm1i;;
ttr. Motorde bulunan Ishak reisle di
ger il~ tayia ve iki bin tanc palamut 
ba1Ig1 denize dokiilmii~ti.ir. 

Kazayi goren diger kay1k<;1lar ye
ti~crek ishak rcisi ve il9 tayfasmt 
kurtarm1$Iard1r. Dcnize doki.ilcn ba
hklann pek az1 c1karilabilml~tir. Ka
za etrafmda zab1ta ve lim::m :!da.resi 
tahkiknt yap1yor. - - -
Orman talebesinin tetkikleri 

Diln orman fakilltesi talebeleri 
hocalarile birliktc kontrplak fabri. 
kasile Ayvansaraydaki Nur ka1crn 
fabrikasmda tedki!i: ve dcnernclcrde 
bulunmui;;lard1r. 

Pek yakmda izmitteki kag1t fab
rikasm1 da gezeceklerdir. 

' Sanat mekt leri 
Bu seneden itiba

ren malzemegi 
mektep alacak 
Sanat mektep1crinin ~all~ma tarz1 

bu sencden itibd.r~!l degi~mi~tir. ~im
diye kadnr sanat mektepleri talebe
si yaptiklan i~lerin malzemesini ken
dileri tcdarik clmekte idi. Bu su
rctle malzeme tedariki talebe ic;in 
r;ok kulf~tli oldugundan bu usul bu 
seneden itibaren dcgi~tirilmi~tir. 

~~mdi sanat rnd.~tepleri talebcsi ic;in 
miitcdavil blr sermaye aynlm1;;tir. 
Bu sermaye ilc talebcnin i$Iiyecegi 
i~ler ic;in malzeme tt>da.riY. edilmek
tcdir. 

Bu malzeme ile haric;ten sipani;; 
ahnmaktad1r. Talebe halkm sipa
l'i~leri ilzerine galt~maktad1r. 

Bu usul saycsbde hem halk piya
sadan daha ucuza mal tedarik et
rnckte, hem de talebe malzeme teda
riki klilfctinden kurtulmaktadir. 

Borsada vaziyet 
Di.in sterline iki kuru~ dii~ilk fiat 

verilmii;; ve ingiliz liras1 613 • 616 
kuru;;tan rnuamele gormil;;ti.ir. 

Frans1z paras1 bir Turk liras1 mu
kablli 17,14,75 frank vc italyan pa
ras1 da 15,11,50 liret olmak uzere 
muamele gormil;;lerdir. 

Altin, borsa haricindc dun bei;; ku
ru~ daha dli~erek 985 kum$tan mu
amcle gormcge ba{>Iam1~t1r. 

Kad1n meselesi 
Galatada bir ki~i agir 

surette yaraland1 
Galatada <;e~memeydamnda otu

ran Yusufun kans1 Huriye dart ay 
evvcl evinden ayrilarak Bostanba
~mda Mchrncd admda birinin yam
na gitmi~tir. 

Yusuf tahkikat neticcsinde k 1• 

smm yerini ogrenince cvvelki gece 
Mehmedin evine gitmi~. kans1ru al
mak istemi~tir. Bu yilzden Yusufla 
Mehmed kavgaya tutu~mu~lardll'. 
Mehmed bic;akla Yusufu birkac; ye
rinden ag1r surette yaralarru~tir. Va
kay1 haber alan zab1ta Mehmcdl ya. 
kalam1~. Yusuf hastaneye kaldmla
rak tahkikata ba~lanm1~hr. 

lplik buhranmdan §ikayetler 
devam ediyor 

iplik buhramndun ~ikayetlcl' dc
vam cdiyor. iktisad vckaleti bu husus
ta tetlrlkat yapllrnasuu ve buhram 
onleyici tedbirlerin tayinini ticaret 
odasma bildirmi~tir. Oda derhal tet
kikata ba~lum1~. gcrck lstanbuldaki 
fabrika vc ger~k buhrandan ~ikayet 
eden dokurnac1 esnaf1 ile tem~slnr 

yapm1~t1r. Ne gibi tt>dbirler almrnn
s1 icab·""deccgi en J{ISa zamnnda ikti
s:.id vekaletin., arz.:?dileccktir. 

Aynco. vckaletin de bu husustn tet
kikat yapmakta oldugu haber alm
m1~tir. iplik buhramm onlemek ic;in 
giimruk resimlcl'ini indirerek hari~
ten iplik it~1ali ~imdilik zaruri gorlil
mektedir. Ithalat daha ziyade piya
sada bulunrn1yan iplik cinslerlne inhl
sat etmektedir. 

Bay .. ore •.• 

... Musikideki behrcrndcn otiiril 
bana da, bir Yc~ilay maqa yap, d~di
lcr ... 

... Fakat Yc~llaym tilkilsi.inil mu
sikinin hangi makam1, hangi usulii 
ile ifade edecegim eilmem? 

Snhlfe 3 

fSTANBUL HAYATI 

lstanbulun saatlerl 

Ge~en gun bir arkada In beraber 
J1cm zi,>aret hem ticaret kabilinden 
Bogazi~ine bir gezinti ) apmaga ka· 
rar ~crdik. Snat biri )irmi gc\!e Kop
riiden kalkan \'apura binmek i<;in 
Emini:iniindc bulu~cakhk. Saat bi. 
re ~eyrek kala C\ den ~1ktnn. Kendi 
saatimden ~iiphelendigim i~in Ileya
z1da {!lkmca oradaki saatlcrc <le bak
tun. itniversitc kap1 mm iki )amn· 
daki saatlerden birisi hire be~ 'ar, 
okki on var. 1kisi de benim !'mate 
uymuyor. 

Caddcnin ortasmda direk iizerinde 
i~ Hankasmm kocamnn lnun
harah saati tam hiri gosteri
yor. Tramvnva bindim. Yolda bir 
ka~ saat~i diikkanmm oniindcn gc
~erken bakhm. Kimisi biri on gc~i
yor, kimisi hire on var. Sirkcci i tas
yonunnn kulecleki saati tam «I» ~u 
Yaziyete uazaran bizim tramyay Be
yazrddan Sirkeciye l;adar zaman 
mcfhumunun haricindc kalm1~! 

Yolda bir ahbab1 gordiim. Tram
va;rdan inmf'k icab etti. Arkada~a 

beraber yiiri.iyoruz. Y l'ni camiin i~ 
bankas1 tarafmda dmardaki saatlcr 
goziime ili~ti. Sagdaki biri bes ge~i
yor, soldaki bire virmi \'ar, Eh Bava-. . , .. 
z1ddan Yeni camie kadar hep on da-
kika arasmda bocahyoruz. Kemerl 
g~tim. Tram\'ay duragmda diregin 
tepesindeki kocaman ·aat tiiylerimi 
diknlendirdi. BM yinni ge~iyor. Ey· 
vahlar oJsun vapuru ka<;1rd1k. Demek 
ki Yeni cami kemerinin biI ba~ndan 
ote ba~ma a~agi, yukar1 on be~ daki
kada gec;mi~iz. Bir tarud1~a rasla
dnu, tela"?la sordum: 

«- Saatiniz dogru mu?. 
«- Elbette. Hie; yamlmaz .. 
«- ~imdi saat ka~?. 
Bak tr. 
«- Tam bire on \'ar .. 
Hoppala .. :iy1kla baknl1m iur 1•c;n 

ta~1m. l•ot arkada~1m1 oralardn gorc
meyince liopriiye kostum. Ben :m"r
divf.'nlcri incrken bizim \'apur d:i 
diidiik c;alarnk i kelcdel1 ayr1Iih. 
Kiipriicleki ~irketin sn:ltine bak~n:l. 
Biri ~·irmi be g~iyor. Merak et ~im. 
Kad1ki:iy i kele ·ine kadar ''iiriidii···. 
iskelenin kocnman aati hirl on cl:iz 
ge~iyor. Dii~iiniiyorum. ~u rnzi) e!
te her giin bcnim gibi kim bilir k<>~ 
za\'alh aldamyor?.. C. R. 
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Bir otobOs tramvayta s:arp1~t1, 
on taraf1 par~alandl 

Qorluya gitmc!: ilzere diln Sirkcci
de:n hareket eden bir otobi.is Tilrba 
onilnden ge~erken kar~1dan gel~n 16 
1mmarah tramvayb ~arp1~m1~tll'. 

Bu ~a11n~mada tramvaym on taraf1 
ve otobiisilnde yan kisuu par~lan
:rr.1i;;tir. Kazada klmsc yaralanmarn1i;;
br. 

Yuksek tedrisat mOdOru 
Ankaraya gitti 

Uc; gilnden beri ~ehrimizde bulunan 
yilksek tedrisat umum mudilni Ce
vacl dim Giizel san.itlar akadcmisin
de me~gul olmus ve Avrupadan yeni 
gelen profesorl,.rle goru mu~tilr Bay 
Ccvad, dun nlq;:im1·i trenlc Anl< ra
ya gitmii;;tir. 

Yangm ba9lang1c1 
Sultanahm dde Mehmed admda 

bil·inin oturdugu cvde dun yangm 91k
m1stir. Itfo.iye haber ahp yeti~nccye 
kadar evin bir kism1 yannu~tir. Yan
gm esnasmda evde klmse olmad1gm
dan ate~in ned~n ve nereden 91kt1gi 
nnla~lltnam1~tir. Zab1ta tahkikat ya
p1yor. 

B. A. - Suzidil makammm a&u' 
aksak usulil bu i~e yarar sanmml .. 
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lngi I al a • . 
(Bai;; taraf1 1 inci sahifede) 

bir hakikattir ve bu hakikatm, gerek 
burad.a, gerek italyada bilimnesinden 
<;ok fiey kazanilacaktzr.» 

MOR. 'iNG POSTUN BiR 
.:\-JAKALESi 

Londra 10 (A.A.) - Morning Post 
gazetesinin bildirdigine gore, ingiltere 
ile italya arasmdaki kar~1hk1I gergin
ligi izale i<;in iki memleket arasmda bir 
anla~a vilcude getirilecektir. __ 

iki hi.ikumet, Akdenizdeki kar~11Ikll 
menfatlan tamyacak olan notalar te
ati edeceklerdir. Her iki hilkumet, bel
ki de, ba~ka devletlerle, bilyilk Britan
yamn vaktiyle zecri tedbirler zama
mnda yaptiklarma mil~bih iki taraf
h d niz anl~malari yapmamay1 da ta
ahhut eyliyecektir. 

RO:\tADAKi CEREYAN 

Temps gazetesinin Romadaki muha
birinin bildirdigine gore ingiltere Ha
riciye nazm M. Eden tarafmdan Avam 
kamarasmda soylenen nutuk Romanm 
yan resmi mahafilinde, heyeti umu
miyesi itibarile, rnemnuniyete i;;ayan 
gori.ilmil!?tilr. Muhabir, ingiliz - ital
yan milnasebatmdaki gerginligin zail 

Bogazi<;i vapurlan 
Bogazi<;inde oturan bir ~ok okuyu

cularmuzdan ald1gm11z mektuplarda 
son gi.inlerde Bogazic;inden Koprilye 
in4; seferle1inde gori.ilcn teehhilr ve 

, intizams1zhktan ve vapurlarm ta
rifede yazill saatlerde Koprilye var
rnad1klarmdan ~ikayct edilmektedir. 

Filhakika sabahlan saat 6,50 Bey
kozdan 1'tareket eden vapur, ancak 
bir <;eyrek teehhilrle Kopri.iye varabi
Jiyor. Diln bu vapur rnuayyen saat
ten ii<; <;eyrek sonra Kopriiye gelc
bilmi~tir. 

Halbuki bu vapur, vakit ve zarna
nmda rnekteplerine ve i~lerine yeti~ 
rnek istiyen talebe ve rnemurlara 
mahsus oldugu cihetle, bu vapurun 
bu kadar gee; Kopriiye varmas1 bu 
seferin ihdasmdaki maksad1 tama
rnile akim biraklyor. 

Sonm Beykozdan 6,50 de kalknn 
bu vapur, ~ok ki.i~ilk oldugu cihet
le, Beykozdaki yolcular ile dolmak
ta ve milteakip iskelelerden binen 
halk, Koprilye kadar ayakta bckle
rnek mecburiyetinde kalmaktad1rlar. 
Bogazi<;i halF.mm ~irketihayriyeden 

dilegi bu sefere hem daha yollu ve 
hem de daha bilyiik bir vapur tah
sis etmesidir. 

olmaga b~ladlgm1 gostcren ilk aHl- ••••• 
metlerin belirdigini, ingilterenin Adis- ~ 
Ababa sefarethanesindeki rnuhafiz 
Hinclli asherleri gcri ~ekmege karar 
vermi~ olmasm1, ve ingiliz - italyan 
ticaret muahedesinin imzalanrnasrm 
buna misal olarak gosteriyor ve diyor 

TERZI 
Cemal Biiriin 

Cuma gijnii Ankara'da Ankara 
Palasta mii~terilerini kabul ede
cektir ve yeni ~apka modelleri 

ki: cMaamafih tenkidler eksik degil
dir. ingiliz Hariciye nazirmm nutkun- ~--••••••••••-' 

gosterecektir. 

TE~EKKOR da Habe~istandaki italyan imparator
lugunun tanmmas1 meselesinden hi~ 
bahsetmedigi zikrediliyor ve M. Mus
solininin son nutkunda ingiltere ile 
italya arasmda kari;;l11kll menfaatlere 
milstenid bir Akdeniz anl~mas1 akte
dilmesini a<;1ktan ag1ga teklif ettigi 
halde, M. Edenin italyan hilkumetinin 
bu i~aretine tarnarnile cevap vermedi
gi ilave ediliyor. Bu hususta deniliyor 
ki: cM. Eden yalmz Akdenizin iki dev
let i~in haiz oldugu hayati ehemrniye
ti kaydetrnekle iktifa etmii;;tir. Bu soz
ler, ingiltere ile italyanm eski vaziyct
lerindc kaldiklarma delildir.> 

Roma mahafilinin filmne gore ingil .. 
tere en miisald ahvalde Akdeniz mese
Ielrini ancak Milletler cemiyeti ve Lo
karno pakb meselelerile birlikte mil
zakere edebilecektlr. Romada M. Ede
nin son nutkunun, ingilterenin tesli
hatiru tamamlmak i~in vakit kazan
rnaga matu! bir manevra olmasmdan 
korkulmaktadlr. 

Stampa gazetesi ba~makalesinde bu 
ihtimali, h~in surette ortaya atiyor. 
Velhas1l ingiltereni, italyamn Akde
nizde ve Afrikadaki rnevkiini zaafa 
ugratrnak vakit kazanmak siyasetini 
takip etrnesinden endi~e ediliyor. Res
mi mahafilln nikbinligine ragmen in
giliz siyasctine kar~1 bir emniyetsizlik 
ve itimats1zl1k hilkiirn siiriiyor. 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifcde) 

J~imizden ebedi aynh~ile bize ka-
panmaz bir yara bnakan kocam ve ba
bam1z mi.itekaid malul binba§I l liise
yin Hiisniiniin cenaze toreninde bulun
mak zahmetine katlanan ve ac1m1za 
ortak olan k1ymetli ve kadir§inas aile 
dostlanm1za, saym mesai biiyiiklerime, 
B~ikta§ Jimnastik kliibu azalarma, 
Elcktrik ve Tramvay $irkctleri maga
zalar muhasebcsi ve biitiin arkada§lan· 
ma bizzat ayn ayn te§ekkiire bugi.in
kii biiyiik tcessiiriimi.iz mani oldugun
dan gazetenizin bu hususta tavassutunu 
dilerim. 

Kans1: Enver Giiler, Oglu: Elektrik 
Tesi.satx T. A. sosyetesi tesisat bi.irosu 
§efi Kem al Ci.iler, K1zlar1: Zehra Tii
kenmez Ye ~adi.iman. 

TE$EKK0R 
Vefah ile bizi rnatemlere gark eden 

ail.emizin ba~1 goz hekimi Esat pa~anm 
cenazesine i~tirak eylcmek, ~elenk gon· 
dermek. bizzat veya tclgTafla, tele
fonla veya mektupla taziye etmek, hahr 
sonnak liituf ve nezaketinde bulunan 
rnuhterem zatlara ayn ayn tc~ekkiir ve 
minnetlerimizi arz ve takdim cderiz. 

Ailesi namma: qi Makbule Esat ltlk 

YENt NESRtYAT: 

PARA VE INKILAB 
lktisadi devletc;ilik • 111 iincii cilt 
Ahmet Hamdi Ba!Jar, {ikti!!adi Dcv

letc;ilik) kitabmm ii~iincii cildini cPara 
ve lnkilab> ad1 altmda ne~retti. Para 
meselelerinin biitiin diinyada eon za
rnanlardn kazand1g1 ehemmiyet dii§i..i
niili.irse bu mevzuun ne kadar gi.iniin 
meselesi oldugu an1a§thr. 

Son zamanda izmrr piyasasmda tu
tunmul'? firmalann tJ.r~ b1caklar1 am
balaj1an i~inden en adi ve kullarulm1~ 
b1caklar <;1krnaga bru?1am1~ti. Tira~ bi- ,. Bu =tk$am TURAN tiyatrosu "' 
cag1 _satan ticarethaneler, bu firmala- I Na§it, Halide, Fahri IJ I' !1~11 rm Izmirdeki acentesine miiracaatla Bestekar iistad Muhlis 
¢kayette bulunmuslar ve bunun uze- Sabahaddin birlikte 
rine zab1ta faaliyete ge~mi~ti. Sahte- . biiyiik rovusu 
kArhk yapan ~beke, bir giln gibi klsa I Ah Asgarin spor 
bh· zamanda meydana ~1kanlm1~ ve tu- KulObO 3 tablo J ll1 111u""-.11 .. ~111111 

tulmu~tur. · Aynca: HA<;IK ile SURPIK 
Salim, su~unu tarnamen itiraf etmi~, \, Biiyiik orkestra I 

izmirde bir kli~eciye, milhim bir b1cak 
firmasmm izrnlr acentesi oldugunu 
soyliyerek kli~e yaptird1gm1 ve bunlar
la Nefaset matbaasmcla ambalaj ku
tu ve kag1dlan bastmp adi b1caklan bu 
ambalajlar i~inde piyasada sattird1g1m, 
hatta clvar vilayet ve kazalardan bir~o
guna da gonderdigini soylemii;;tir. ~e
beke efrad1 adliyeye verilmi~Ierdir. Ad
liyece tevkif edilen dort su~Iu hakkm
da takibata dcvam ediliyor. 

Selami lzzet 
-

TiYATRO 
KONU$MALARI 

-
Her kitap~1da bulunur. Fiati: 

50 kuru~tur. 

Bu ak~am 21 de s AR A y sinemas1nda 

Miinir l\T'ire't'tin. 
VE ARKADA$LARI 

Mevsimin ilk biiyiik K Q N S E R i 
• Nefis ve zengin program, yeni kadro 

FiatJer: 150 -100 - 70 - 50 kuru~ ____ ,,_, 

, 11 Te~rinisani 1936 

Tiirk tarihinden bir yaprak ! ... Sultan (SELAHADDIN 
EYYUBi) nin diinyay1 tut~n §ohreti !... 

EHLi SALi 
MUHAREBE.LERi 

~<ORSA! 
Istanbul 10 Te§rinisani 1936 

(AK~Al\I KA.PANI~ FiATLERf) 
Esham ve Tahvilat 

fst. dahili 96,50 1~. B. Hamiline 10,-
Kuponsuz 1933 » Miiessis 83,-' 
istikraz1 96,50 T. C. Merkez 
Onitiirk I 23,92,50 Bankasi 90,-

» JI 22,10,- Anadolu hisse 25,10 
» Ill 22,40,- Telefon 6,75 

Miimcssil I 45,50 Terkos 11,75 
» II 42,40 <;imento 13,90 
» III 1ttihat de~ir. 10,25 

t~ Bankasi 10,- Sark » 0,80 

Para (~ek fiatleri) 
Paris 17,06,75 Pra~ 22,36,25 
Londra 616,- Berlin 1,96,67 
Nev York 79,35,- Madrit 7,39,44 
Milano 15,03,50 Bel grad 34,65,90 
A tin a 89,12,25 

Zloti '4,23,-
Cenevre 3,44,35 
Briiksel 4,67,85 Pen go 4,30,20 

Amsterdam 1,47,36 Biikre~ 108,44,25 

Sofya 64,93,50 Moskova 24,87,50 

Bugiin TORK sinemasmda 
istanbul halkmm be~endigi 

Frans1zca biiyiik operet: 

I HA$METLI VALS 
HENRY GARAT - RENE ST. CYR 

Si~ de goriiniiz, begeneceksiniz. 
' llavcten: Diinya havadisleri. 

Tepeba~1 diram k1s-
nu bu ak~am saat 

20,30 da. 
AYAK TAKDII 

ARASINDA 
Yerler: 30, 40, 50 

Fransiz tiyatrosu 
operet klsrn1 glin

dliz saat 14 de 
<;ocuk tiyatrosu 

FATIIACIK 
Ak~am S . 20,30 da 

:'\IASKARA 

M A K S I M tiyatrosunda 
Biiyiik Turk llluzyonisti ve Manye

tizmac1s1 P. ZATJ SUNGUR 
Gcceleri saat 21 de suare 
Cumartesi, pazar 17 de rnatine 

Eminonii Halkevindcn; 11 I I 1/93 6 
c;ar~amba giini..i saat ( 17,5) da Evimi
zin Cagaloglu merkez salonunda Nus
ret Safa Co~kun tarafmdan (Milli Ede
biyat) mevzulu bir konferans vcrilecek
tir. Bu konferans biiti.in yurtda§lara 

a~1khr. 

Zayi - ~i~li ile Tiinel arasmda kul
lamlmak iizere ald1g1m tramva\Y paso
sunu kaybcttim. Yenisini alac<tg1mdan 
hiikmii yoktur. 
Alman mektebi taJebesinden Necil Ozyer 

F atif Sulh Birinci Hukuk Hakimli
ginden: 

Yedikule kap1stnda Birinci lkinci 
bahc;enin arkasmda.ki bahi;.ede bahc;1-
van Ligor Vangele. 

Unkapanmda Ayazma caddcsin
de 200 numarada Arpac1 Tahsin ve
kili avukat Tiryandafilos tarafmdan 
130 liramn faiz, m~sarifi mahkeme ve 
iicreti vekaletle birlikte tahsiline hukiim 
verilmesi dilegile aleyhinize ac;ttg1 da

vanm icra k1lman muhakeinesinde: Na
mm1za c;1kanlana davetiye me§ruhatma 
gore ikametgf1hm1z .mec;hul gosterildi
ginden bir ay muddetle dilek iizerine 
iliinen tebligat icrasma karar verildigi 
ve mahk~me If /12/936 tarihine mii
eadif cuma giini.i saat 14 e talik edil
mi§tir. Tayin edilen giin ve saatte Fatih 
Birinci Hukuk mahkcmesine bilasale 
veya bilvekale bulunmad1gm1z tak
dirde dava g1yabm1zda bak1lacag1 usu
liin 141 .inci maddesine tevfiknn teb· 
lig makamma kaim olmak i.izere daveti-
ye ilun olunur. M. 898 

Tamamen Tiirk~e sozlii muhte§em film 

Bugiin matinelerden itibaren: 

iLLi Sil\T M a 
2ugiin matinelerdcn itibaren ALKAZAR 

sinemas1 Esrar ve heyecan filmleri 
kahrarnam 

Boris Karlof'un 
Simdiye kadar yapll~ en giizel filmi 
olan ve lstanbulda flk defa olarak 

gosterilecek ~lan 

Kara Odan1n Esrar1 
Muazzam filmine ba~hyor. 

Heyecan... Korku... Esrar... Filmleri 
•even arnatorler bu filmi gormelerini 
tavsiye ederiz. <;iinkii: Tekrar tekrar 

gorfilmeke deA-er bir ~aheserdir. 

Yann ak~am SUMER sinerriasmda 

MARIE BELL 
ve 

HENRI ROLLAN ve 
ilk defa olarak beraber oynad1klar1 

0LD0REN 
GOZLER 

Filminde goriineceklerdir. Dramatik bir 
mevzuda olmakla beraber nefis musiki nag
meleri ve latif eglenceler arasmda cereyan 
eden emsalsiz bir film. llaveten Foks Jurnal 

• •• , ....... ~ •·· -'"~'i"' , r· . . . . • • -

6m-• Pek yak1nda TORK sinemas1nda 
Mevsimin en giizel F rans1z filmi 

A$K OLUM ve $EYTAN 
Oymyanlar: KATE DE NA8Y • PIERRE BLANCHAR - CINA 

MANES • PAUL AZAIS va BABRIEL BABRiO 

,------------------------------~ Sureti mahsusada gonderdigimiz sinema operatorii tarafmdan ~ekilen ... 

1skendenm ve Antakya TUrklerinin istikliilleri ve ana vatana olan mer
butiyetlerini gosteren Tiirk~e izahath film. Fesleri ~1kanp ~apka giyme 
merasimi. Her tiirlii tazyika ragmen Suriye intihabatma i¥irak etmc-

mek i~in yaptiklan mitingler yesaire ... 

Yarm ak1amdan itlbaren S 0 MER ainemasmm 
Filmine ilaveten gosterilecektir. 

Yann ak§am SARA y sinemas1 
Harpten evvelki Rusyada son ~r devrinde cereyan eden 

hakiki ve muhte~em bir ~aheser 

Biiyuk Frans1z filmini takdim cdiyor. Ba~ rollerde : 

DANIELLE DARRIEUX - ALBERT PREJEAN 
NATHALIE KOV ANKO - INKIJINOFF ve DON KAZAKLARI 

Istanbul Komutanl1g1ndan: 
1 - As. ~· Batkanhklarmda ~ah,brilmak iizere tekaiit Binbaft ve 

Yiizba~.1larm en gen~ ya,ta olanlarmdan miinasip miktarda tekaiit su
bay miitekaiden ~ali,brdmak suretiyle (iicretle degil) ahnacaktir. 

2 - Arzu edenlerin atag1daki f<irtlnn tamamlayarak fubeleri va•1-
tasiyle Istanbul Komutanhgma miiracaat etmeleri. 

3 - ~artlar 'unlard1r: 
A - lstida dilek 
B - S1hhi ,rapor h 
C - En az iki sene hizmet edecegine ve tayin edilecekleri yere ar-

cirahs1z gideceklerine dair noter senedi. 'b. 
D - T ekaiit olduklan gi.inden bu ana kadar nerelerde Ve ne gt 1 va .. 

zifeler gordiiklerine dair vesika. 
H - Polisin musaddak hiisnii bal vesikas1. (2851) 
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DU~fiNCELER: 

BOR O K RA Si 
¢935 mali scnesinde Ga'linntepte 

idim. O yilm ikincikanun ayinda Is
tanbul emrine verildim. 

Oaziantepte yol paras1 iki taksitte 
haziran ve ikinci t~~rin aylannda 
aJ.m1r. · 

Ben, son taksit zamam ih1nci te~
rinde iki tnksit tutan olan 4 lirayi 
birden vcrmi~tim. Bu surctle 935 se
nesi yol parasmdan - ncrcye gider
som gideyim - muaf tutulmam gere
kcct>kti. 

Oysa ki ... 
Oysa ki istanbuldn ikinci taksit 

mart aymda ve:ili1mi~. 
Ben mart ayinda Gazinntepten is

tnnbula 'nakledilm~ oldugumdan 
istnnbul belediyesi bu paray1 - ikin-

cl defa ~ maa~md:m l~esti. 
Bir diiek verdim. Mcseleyi anlat

tim. Ben «Gaziantcpt~ yol paranu 
ver<llm:. dedim. 

Dilek~e Antcbe gonderildi. Orns1 
cevab verdi. BuraSI ccvanta noksan 
bulup yine oraya sordu. Orasi yine 
cevap verdi. Buras1 yine sordu .. ilah .. 
Yanl sekiz dokuz ay gc!(ti boylelikle. 
Ben isc, ne Antcbin ald1gm1 ne bura
mn kcstigini gcri alamad1m. 

1 - tyi i~ alt1 ~ydn ~1kar, derler. 
Ben sekiz ay bekledim. 

2 - Buna ne derlcr?> 
Cevab: 
- Eski ismiyle kirtasiyecilik, asri 

soy adile Bilrokrasi... 
Orhan seJim 

..,.,.1111111u 11u1111u11ua111111111111111111111111a111111111u11u111111111t111u11111u11111tn1111111111n11ntu11•111,1111111n11r111111111111111111111111n11111r111111111111•11111 

General Eydeman 
T iirkiyede gordiigii iyi 

kabulden ve ordumuzdan 
hararetle bahsediyor 

Mosl.orn 10 (A.A.) - Assoaviakim 
lmrulu ba~kam general Eydeman 
Moskovaya donmi.il? ve Ta.s ajanSI
na a~ lg1daki b~yanatta bulumnu~

tur: 
Tilrk topraklarma vard1g1m1z da

klkadan itibaren, kendimizi, yalmz 
Turkku9u tmafmdan deg11, fakat 

ayni zamanda hukCtmet ve 01du ta
rafmdan da vilcud1 gethilen has
satan dost111c bir ha\•a i~lnde his
settik. Tilrkiyeyi ztyaretimiz, Tilrk -
sovyet dostlugunun canh bir teza
hiirii halini allm~t1r. 

Bu ziyaretimiz csnasmdn. Tilrkiye
de havac1hk sporunun lnki~f1 yo
lundaki biiyiik muvaffak1yetleri de 
gorrnek f1rsatm1 bulduk. 29 te~rlni
cvvelde c Tti1kku~u > ba~~mlarm1 
tam surette gostcrmi~ir. On binler
cc ki~iden milrekkep bir halk ki.itlc
si, tayyarcci bayan Sabihanm yi.i.k
sek ve mukemmcl hnva hareketleri
ni bilyiik bir heyccanla scyrctmi~Ur. 

Havanm milsait olmamasmn rag
men para~i.it~iiler, parlak bir grup 
atlny1~1 yapm1~lardlr. Plonorctilcr de 
kendi sanatlerindeki yilksEIS.{ meha.-
1·ctlerinl gostermi~lerdir. 0 giln ayni 
zamanda Tilrk ordusunun havac1hk, 
alanmdnki bi.iyiik muvaffak1yetleri.. 
nl de gordi.ik. Esk~ehir hava ussil
ne mensup pilotln.r, bir seri yiiksek 
ve mi.ikcmmcl harcketler yapm1~lar
dlr. 

Ti.irk ordusunun gittik~e daha zi
yade tckemmi.ile dogru muvaffakl
yet ve s~batla ~ah~m:i.kta oldugu
nu, Tilrldyeyl bu ktsa ziyaretimize 
ragmen, anL:nm~ bulunuyoruz. Bu
nu, bilhassa istanbul garnizonu ma
nevralarmdn mti~nhede eyledim. 

:;;uras1m da bilhassa tebarilz cttlr
mek Iaz1m gelir ki . Tilrk hilkumetl, 
vaktile Ti.irkiyede hemen hemen hl~ 
mevcud olm1yan cndilstrinin inki~
f1 sahnsmda ~ok bilyiik bir gayret 
sarfetmektedir. 

lthali memnu ila~ 
Adapazarh d oktor Hiiseyin 
Hiisniiniin muhakemesine 

diin ba~land1 
Muayenehanesinde ithali mcmnu ila~ 

bulundurdugu ve bunlan mti~terileri
nc satmak surctlle ka~nk~1hk yaptlg1 
iddlasile mcvkufcn [/ hrimize gonderi
len Adapazan doktorlarmdan Hilscyin 

1 
Hlisnunim muhakemcsine dim doku
zuncu ihtisas mahkemcsinde bru;lan
m1~br. Adapazarmda Yenicami kar~1-

smda 1 numarall C'\ de oturdugunu 1298 
tevelli.itlil oldugunu, serbes doktorluk 
yaptig1m t1bbiyeden mezun bulundu
gunu soyleyen su~lu hi.ikumeti cum
huriye te~ekkill etmeden evvel bu lla~
lan nfunune olarnk Avrupadan gctirt
tigini, fakat mO~terilcrlne kullanma
d1gm1, hastalnn i~in istanbul ecza de
polarmdan blrlnden aynca ilft~ getirt
tigini, Adapazannda mi.i~terilerinin 
giinden gilne artmasmdan dolay1 dolc
tor arkad~larmm kendilerini 9ekemc
diklerini ve hakkmda iftiraya ba~lad1k
larm1, eczac1larm da bu doktorlara u
yarak hastalarma ila~ vermediklelini 
soylemi~tir. 

Doktor bu sozlcrini bitirincc ccbin
den bir mcktup ~1knm~ ve mahkemcye 
verm~tir. Avuknt Bo~nak Ahmed im
zasm1 tru;1yan bu mektupta, oglunun 
hayatm1 kurtard1gmdan doktor Hil
seyin Hilsni.iye te~ckkilr edilmektedir. 

Baz1 ~ahidlerin dinlemnesi ve su!t
lunun bundan sonraki duru~malarmm 
gayrimcvkuf olarak yap1lmasma karar 
verilmi~tir. Muhakemeye bu aym 26 
smda devrun cdilecektir. ---

Gazlantepte telefon tesisat1 
Gaziantep (Ak~am) - Bir scne ev

vel yap1lmas1 posta ve telg1 af idare
since kararla~tmlm~ olan telefon te
sisatma ba~lanm1~t1r. Tesisat bu ay 
i~inde tamamlanacak ve ~ehrimiz en 
medeni bir ihtiyaca daha kavu:?mu~ 
olacaktir. 

Kars - Hopa yolu yap1lacak 
Artvin 10 (A.A.) - Kars - Hopa 

yolu giizergalu devlet yollan arasma 
almnu~tir. Bu yollarm yap1lmas1 <;o
ruh viHi.yetinin iktisadi kalkmmasm
da mtihim bir rol oymyacakhr. 

Madrid, asitere mukavemet gostsriyor 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

~iDDETLt l\1UJIAREBELER 

Paris 10 - Madrid etrafmdaki mu
harebeler QOk ~ddetlidir. Milisler bi.i
yuk bir inadla harp ediyorlar. Birc;ok 
defalar mukabil taarruza g~mi~ler

dir. Asiler tebliglerinde bu taarruzlan 
tardettiklerini bildiriyorlar. 

Buglin asilerin b~ tayyaresi gaz fa~ 
rikasma 15 biiyilk bomba atm1~tir. Hii
k-Umetin tayyareleri asilelin bir tayya-
1-esini dil~tirmil\itilr. 

Sevil radyosunun tebligine -gore asi
ler Manzanares nehrinin sag sahilinl 
tahkim ediyorlar. Mndride as1l bi.iyiik 
hiicum buradan yap1lacaktir. 

Havas muhabirl Carabanchel Al
to karargahm1 gezmi~tir. Burada ml
lislerin kuvvetle yerle~tiklerini gormil~
tiir. Huh."l.imetin top~u kuvvetleri Al
coreon, Poznelo koylerini bombard1m~ 
ctmi~tir. Bu iki koy yanm1~tir. 

SOKAK l\IUHAREBES1NE HAZIRLIK 

Madrid 10 (A.A.) - Be~incl mills 
alaymm halka hitaben ne~rettigi emir
namede, ezciimle deniliyo1· ki: 

<E0 cr nsiler Madride girerlerse Mad-

rid halkmm, evlerinl birer kale hali
ne ifrag ederek Fashlarla Lejyonerle
re kar~1 kanll mi.icadelelerine buralar
dan devam etmeleri laz1mdir. i htiyar
lar, kadmlar ve ~ocuklar da dahil ol
dugu halde herkes Madridin mildafaas1 
i~in sefrbcr olmalldir. 

Barikatlar vilcude getinneli, blitiln 
mahallelerin sokak b~larmda muha-
1·ebeye devam i~n sipcrler kaz1lmall, 
Madridde kalabilmi~ organize fa.5ist
ler yokedilmeli, ~ehre girebilccek tank
lar ve z1rhll otomobiller ilze1·ine a.lev 
saga.n ~~e bombalan atilmal1d1r.~ 

GUADARR AMA CEPHESfNDEKt 
K UVVETLr!.R 

Lizbon 10 (A.A.) - cDia.roi> gaze
tesinin yazd1gma gore general Minja
nm \'azif est, Guadanama cephesinde 
bulunan cumhuriyet~i kuvvetlerin 
Valence ve Barcelone istikametinden 
~ekllinceye kadar Madridi miidaf aa ct
mekten ibarcttir. 

Cumhuriyet~ile1in en gi.izide ve tec
hiz edilmi~ kuvvetleri olnn bu k1taatm 
ise Madridden ba~ka ricat hatlan yok
tur ve ancak ~arka t~ ... ·~::cuh edebilil'lcr. 

Kad1nlar1 askerligi 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifcde) 

- Askerlik miikellefiyctine dahil 
olnuy~nla.rm scfer halinde devlct 
makan.izmasmm muhtelif sahalann
da 9ah~tmlmaS1 hakkmda esaslan 
ihtiva eden bir lfiyiha v~kaletimize 
de verilmi~ ve vekflletin 11oklti na
zar1 ilave olunarn.k ba~vckfrlete gon
derilmi~tir. Bu layiharun tedkiki i~in 
henilz bir komisyon kmulnm~ dc
gildir. Boyle bir kornisyona iiyaset 
cdecegim hakkmdald llaberi b'Jn de 
gazctede. gordi.im. Bu haber aym 
13 imdc toplanacak ve hava hiicum
larmdan ~orunma hakkmda veka
letimizce haz1rlanan projcyi tedkik 
edecck ohm komisyondan galat olsa 
gcrektir.> 

Evelcc de bildirdigim gibi dahiliyc 
miist~rmm bu beynnah ilc de an
la~llyor ki buglin i<;in mevzuu bah
solan mesele kadmlann fiilen as
kcre almmasi degil, sef crberlik ha
linde uskerlik gagmdnki erkckler vn.
zifeye s;agmld1klnn zaman gcride ka-
1:-cak i~lerin goriilmesindc asker
li.k mlikellefiyetindcn hmic; olan er
kekler gibi kadmlardan da istifade 
olunmas1d1r. ----
Efgan harbiye veziri Kabile 

hareket etti 
Taliran 10 (A.A.) - Efgan harbl

ye veziri Mahmud han, Mazendc
ran - Me~hed yolu ilc Kabile hareket 
ctrni~tir. 

SiYASi lClU.:\L 

Viyana toplantls1 
italya, Avusturya vc :Macaristan 

devletlcri, iktisadi cihetten kendi 
aralarz.nda teavunde bulunmak ve mi4-
terek bir dz~ politika takip etm,ek iize-
1'.e Romada akdetlikleri protokol mu
cibince vakit vakit 11aziyeti gozdcn 

gegirmek 1:e yeni tedbirler almak iize
re Romada toplanti yapzyorlardz. Fa
kat ii~ devlet Hariciye nazmmn hep 
Romada toplanmalan bu iktisadi ve 

siyasi birlige italyamn lzimayesi altm
da bir te$ekkiil rengi veriyor t•e Maca
ristanla Avusturyayz italyaya tdbi ikin
ci derecdeld hilkumctler derecesinde 
gosteriyord'lt. 

Almanya ile italya Avusftlrya mese
lesi iizerinde 'ttz~p AtTilpa ve diin
ya politikasmda cephe birligi yaptzk
tan sonra Avusturya ile Macaristanm 

italyaya tabt gorilnmesinde bir mana 
kalmami$tzr. Bilfikis bu iki devlelin 
italya kadar Almanya ile de te$riki me
saide bulunabilecklerini gostermek 
icap etm4ti. Bumm igin Roma proto
lcolima dahil ii.~ devletin yeni toplan
tzsmm Viyanada yapilmasi kararlatj
tirzlmz$tt. 

Bu konf erans yann ba$liyor. Bu ii~
ler toplantismm Almanyanm aleyhin
de olmzyacagzni anlatmak igin bu. kon
f eransa 'i$tirak edecek ital ya Ditjbakam 

Kont Ciano daha evvel Berline gitmi§ 
t:e orada Almanya D~bakam. ve da
lza sonra M. Hitler ile gorf4mi4tii. Vi
yana konferansmm akabinde de Avus
turya Dz$bakam Dr. ~mit Berlini Zf
yaret edecektir. lliyana konf eransi ev
velce ii~ devlet arasmda sefirler va
sztasile iktisadi ve siyasi meseleler lzak
kznda verilen kararlarm miinasip bi
rer suretle diinyaya ilanmdan b~ka 
bir maksat giltmemektedir. Bu karar
lardan tjiiphesiz evvelce Almanya ha
berdar edilmi~ ve kendisinin reyi vc 
muvaf aka ti alznmt$tir. 

B inaenaleyh Viyanada zahirde il~ler 
i ·e hakikatte dortler toplantm. yapzli
yor. Avusturya dun italyaya tcibi go
rilniiyordu. Bugiin miistakil goriinil
yor. Fakat hakikat halde Avusturyayz 
italyaya baglayan rabztalar tamami
le ~oziilmii~tiir. itzya Avusturyadaki 
fa$ist te~kilati Heimwelzr'lere dayam
yordu. Avusturya ba$Vekili olup tjim
di ortakszz diktat-Oril bulunan Dr. 
$z~nig evvelO. bu tetjk"ilatin ba$mda 
bultman prens Starhembergi kabine
den uzakla$ttrm?$il. Daha sonra b2t 
milis te$kilatmz. dagztti. Ahiren kabinc
sini tadil ederek Heimwchr'lerin ka
binede bulunan adamlanm uzakla$ttr
di. 

italyanin dayandtgi te$kiUlt kokiin
den yikzlzrken Almanyanm Avustttr
yadaki kolu. olan N aziler meydani bo.~ 
bulmu$laT vc f ei;Tcallide f aaliyete b~
lamz$lardzr. Fan£ hakikatte vaziyete 
Almanya Mkimdir. 

SahJle S 

..1 ASKERLIK B AHiSLEni : -
d1nlar1n a ke ngi 

Modern harp o kadar umumile~mi~ti r ki; evi 
yanan kad1n nas1l kovaya sald1r1rsa, butun 
memleketi tutu~acak . olan kad1n1n milli 
mudafaa i9ine ko9mas1 da o kadar zaruridir 

Asitc1·i muha.rririmizden: 
Bu i~ artik bir vodvil mevzuu olmak

tan g1km1~tir. Kadm muharebe saha
smm tcsirlnin d1~mda kald1g1 mild
det~ ondan mildaf aa i~ne kan~mas1 
istenilmemi~tir. Fakat muharebenin 
blitiln memlekete ve butiin memleket 
i~indeki insanlarn tc~mili artlk ka(t1l
maz bir hakikat olduktan sonra onu 
mudafaa l~inden d1~arda tutmak de
mek, evi yanan bir kadma sen kadm
sm, bu yangma su dokme demege 
benzcr . 

Hayir, artik giinlilk hayat1m1zda bi
le datif> ve .:gayri latib diye iki sm1f 
aymnad1gim1z niifusumuzun yanSim, 
sakim bit· adete kap1larak, milletin en 
mukaddcs i.51 olan mudafaa vazifesin
dcn d1~nrda tutamay1z. Bunu bllhassa 
~u cihettcn yapamayiz kl, madcil ve 
maned biltiin kudretlerile ortaya ati
Ian, kadm, ~ocuk, llatta kabiliyetli 55 
lik y~hlari bile cephcye si.irmek iste
yen milletler kar~1smda biz yalmz bir 
yanm1zla ~al!~irsak muvafaklyetimiz 
~ilpheye gtrer. 0 halde kadmm asker
lik ve miidafaa vazlfesini daha bugii.n
den erkeginki kadar kati bir za1uret 
olarak gonnek ~arttir. Bunu esas bir 
prensip olurak kabulden sonra kad1-
run askerlik \ e rnildafaa i~lnde uzc-
1ine ne gibi vazifeler alabilecegini mil
nak~a etmek miimkiindtir: 

Bir defa harp ve sef erberlik zama
mnda miidafaa ve askerlik hizmeti iki 
klsma aynhr: 

l - Cephede hizmet. 
2 - Cephe gerisinde hizmet. 
Ordu, kolordu ve tiimen dahilindekl 

cephe gerlsi hizmeUert de dahil ol
mak ilzere (mesela kollar, katarlar ve 
saire) biitiin memlekette bu ikl ~~id 
hizmette ~ah~anlann mevcudlinii biri
birine mtisavi kabul edebiliriz.Yani bir 
mllyon kuvvet ~karan bir memleke~ 
te bu kuvvetten en az be$yiiz bin ki~isi 
rnemleket dahUinde sanayi, zfraat, nak
liye, yol in~aata rnemleket dahili mil
dafaa (meselft havaya kar~1 veya inzl
bat i~n) hastane, menzil, ordu ve kol· 
o~.d~lar gerisinde nnkliyat ve diger 
butiin cephe gerisi hizmetlerlnde ~al1-
~1r ve bunlarm mevcudu bizzat cephe
de top ve tilfek kullananlar mevcudun
dan belkl fazlad1r, fakat a~a.gi degildir. 
Bu nisbet katlyen fazla gorfil.rnemeli· 
dir. Biiyilk lrnrpte Frans1zlar biitiin 
gayretlerine rngmcn cephede yalruz 
tfunenlerlnde 9000 muharlbe kar~ 
3000 gayrl muharip, ingilizler ise 9000 
muharibc kar~1 5000-6000 gayri muha
rip insan kullanm1~lnrd1. Yani yalruz 
Wmen dnhilinde en nsgar.i nisbette 
cephe ge1i hizmeti % 25 den ~agi de
gildir. Bir de ti.imenden gerlye dogru 
ve bi.iyiik menzil ve dahil memleket hiz
mctleri nazan itibare almirsa ordunun 
ve ig memleketin cephe gerisi hlzmet
lerinde ~al1~Iann mevcudu % 50 
den bile fazla olur. Bir defa kadmlar 
bu 'O 50 hizmetln her ~ubesinde, her 
k1smmda rahat rahat i~ gurebllirler. 

Diger muharip ohm. klsma gec;elim: 
Muharebenin bugilnkii ~ekll biltii.n or 
du efradmm slingu :;iingiiye dil~manla 
kar~lla~masm1 icap cttirmez. Meselft. 
tayyarelere ate~ eden toplan, ~ok u
zaktan merml gonderen demicyolu top
lanm dli~iinelim. Bunlar buglinii.n en 
dakik hesap ve otomatik makineleri 
uzerindeki bir siiril ince i~ten sonra 
t ek bir diigmeye basmak veya tek bir 
tet1ge dokunmakla vazifc goriirler. Bu 
i~i kadmlar neden yapamasmlar? Bun
larda ne hadden fazla kuvvet ne de 
normalden ilstiin cesaret istenilir. Bi
nacnaleyh hasta ve sakat olmayan 
kadm da erkek arkad~lar1 gibi pekalft. 
bu vazlfeyi goriir. Halbuld bundan 
sonra memleket dahilinin hava hii
cumlanna kar~1 mildaf aas1 i~in top, 
i~Ildak, dinlerne, habcr verme hizmet
lerin<.ie kimbllir ka!t def a on blnlerce 
insan kullamlacaktir. o halde bizzat 
muharip Slnlflann blr hayli ~besinde 
de kadln milli mildafaa i~ini gorebilir. 

Kala kala ordunun diger bir klsrru 
kal1yor ki, burada lnsanlar d~man 
ka~1smda siingilsii, mizrag1, makinell 
tiifcgi veya tiifegile I~ goriir. Bunlarda 
hakikaten bilyilk ce.c;nret, fazla vilcud 

mukavemeti ister. Ba~ka tiirlil bu i~lcr 
gon.ilemez. Bunun miktanru biltun 
milli mtidafaa hizmetinde ~ah~anlann 
~c 30-35 ~i olarak kabul edeblllriz. Ynl
mz bu kls1m i(terisindedir ki, kadm
lann hakkile hizmet gorilp goremiye
cegi rnevzuu bahis olabillr. 

Ben ne doktor Mazhar Uzman gibi 
kadmm dort haftadan ii~iinde anor
mal oldugunu iddia edecck kadar ka
dmm zaafma kaniim. Ne de feme
nistJer gibi kadmm erkegin yapabile
cegi her i~i ayni kuvvet vc kudrcttc ya
pacagm1 iddia edebilirim. Esasen bu 
hususta salahiyet sahib! de degilim. 
Yalmz bildigim noktalar ~uralardn· 

ki, istiklal sava~mda benim bolukte 
hizmet ctmi~ olan nakliyeci koylU ka
dmlar1 muharebe esnasmda dahi pe· 
iiyod zamanlanm ileri silrcrek hiz
metten kanuyorlard1. Sonra Yoruk lm
dmlarmm bir pmar ba~mda dogurduk
tan ve yavrusunu suda y1kad1ktan son
ra kabilesinin nrkasmdan yilruyi.Ip llti
hak ettigini de ~ok defa dinledlk. 0 
halde bugiin kndmda bUyuk bir 7.aaf 
olarak gorilnen biq~ok ~eyler var k1; 
belki bunlar yeni bir tarz yeti~me, spa. 
ra idmnn sayesindc ortadan zail ola
bilir. Bu hususta klz1l ordudald ka
dm taburlar1, Ispanyada sag ve solda 
silaha sanlm1~ olan sinyoritalar bizc fl
kirler verebilirler. O halde en son C\· 

Iarak gerl k-alan ~ 30-35 kls1m ic;inde 
de kadmm ne dereceye kadar yer al!.
cag1 ar~tmhp zamanla bir neticeye 
vanlabilir. 

4 buraya gelince 'kadml1gm en mu
kaddes vnzif esi olan ~ocuk yeti~tirma 
bal1Sl goz onilne dikilmemege imkan 
var m1? Dogru, harp esnasmda da bir 
memleket ~ocuk ister ve zayiat ancak 
bununla telafi olunabilir. iyl amma 
harp esnasmda nas1l insanlarm yiye
cegi, toplarm atacag1 hesap odilererek 
bunun lc;ln yalmz kadm degu bir~ok 
s1hhatli ve gen~ erkekler bile blr plan 
altmda gerlde b1raklllyorsa, zayiatJ. te
Iafi i~in gocuk yeti~tirme kaygusu ve 
hesablle neden icap eden kadmlar ge-
1ide b1rakllmasm? O halde rnilli mil
dafa i~ine yalmz c;ocuk yapmayan veya 
evll olmayan kadmlar ahmr da, kadm
l1gm bu hnldkt ve mukaddes vazifeslnl 
yapmakta olanlar geride terkolunur. 
Daha adllune blr tasnif degil mi?, 

Hlilasa kadm asker olmadan 1,5-2 
mllyon kuvvet c;lkanrsak, kadmm as
kerligile beraber bu rniktar 3-4 milyo
na yilkselir. Tiirk milletfnin hayat ve 
memati mevzuu bahis oldugu dakika
larda bizznt o milletin fertlerlnden <r 
Ian kadmlar da bu azim kuvvet larkuu 
gorrnemezlikten gelmezler. O halde 
yannki hayat miicadelesi i~in klzlan
IIllZl nasll ogullnnnnzdan bir parmak 
geride kalmamak ~artile hazirhyorsak 
veya hazirlamanuz laznnsa, yannkl 
mllli mildafaa kaygulan i~in de kadin• 
larmuz erkeklerimiz kadar hazirlan
mah ve bu yol ¢mdiden tutulmalld1r. 
Aksi halde vaziyet yukanda da dedl
gim gibi evl yanan kachnm srrf kadm
llgm1 dil~iinerek kovaya sanlmamasl 
kadar garip olur. M. $evkf 

Istanbul Nafla §irket ve mo-
4esseselerl ba§ mOfetti~llti 

izmir (Ak
~am) - Izmir 
nafia: ~irket ve 
milesseseleri ).c<r 
miseri bay Sil
ruri Devrlmer, 

vazifesindeki mu
vaffaklyeti tak
dir edilerek na
fia. vckaletince 
terfian istan
bul nafia ~irket 
ve mtiessesele
ri b~ milf etti~li
gine tayln edll-
mi~tir. B. Siiniri Devrimer 

Bay Sliruri Devrimer, izmirde pell 
az bulundugu bu vazifede muvnffak 
olmu~, ~rketlere, halkm lehine blr 
~ok ~eyler yaptirrm~, elektrik tarif 
sini indlrtmi~tir. istanbuldald vazl· 
fesinda de muvaffak1yetler dllcriz. 



Sabife 6 

Dll Tam Liste .._ -T ayyare piyangosu «;ekildi 
Bugiinkii ~ekili§te kazanan numaralar1 dercediyoruz 

15000 
Lira kazanan numara 

944 
Bu numaranm son iki rakkam1 ile 

Dibayet bulan biitiiu bilctlcr ( 20 ) 
Jira, yani 1/ 10 bilctler ( 2 ) lira 
£D)orti kazanm1~1ardir. 

12000 
Lira kazanan nmnara 

9260 

2000 
Lira kazananlar 

34838 3150 

1000 
Lira k azana nlar 

33932 20023 

15863 
22936 
34201 

500 
Lira kazananlar 

26124 
23376 
22617 

26609 
3956 

15336 

1089 
17381 

10943 50 lira kazananlar 
12863 20853 3716 7767 13942 

1064 
7344 

38361 
7693 

20346 
9184 

30710 

25678 
39554 
20868 
2056 
18281 

20774 
8705 

17845 
2861 
7203 

19869 
20034 
22605 

27386 18489 31487 1628 33974 26697 

11903 23370 14089 5735 11722 5540 3645 
7437 

14580 
31035 
23735 
30310 
30315 

15027 
9139 
2704 

15631 
I 1196 
38842 
27135 
14204 
29654 
29109 
27209 
29300 
19979 
21457 
30538 
2520 

19558 
15753 
20842 
14096 
16116 
2586 

35760 
12599 

9582 
2025 
8655 

13956 
24221 
20236 
31574 
26533 
29138 

989 
39936 

8437 
16668 

9 

30400 
9474 
7339 

11502 
37508 

5654 
37390 
25089 

7860 
26234 
35653 
24623 
11486 
25016 
24266 
25966 
5485 
637 

29238 
699 

9673 
9610 
4161 
3492 

14378 
7655 

21672 
29656 

309 
7959 
8839 
4532 

16477 
22702 
12761 

5871 
6388 

21040 

432 27459 2372 35294 
1597 24377 
330 . 15369 37461 

8290 
25394 
30035 
12020 
39631 

7754 
21185 
37902 
28757 
9538 
1750 

16643 
18695 
22129 
38652 
25165 
35819 

9654 
28393 
20137 
16193 
38508 

4060 
3146 

30805 
7814 

30824 
16303 
26658 
18084 
8046 

29265 
4439 

25225 
16342 

10017 22828 19777 

29328 10396 24107 

22184 20543 24228 

28973 26224 14295 

8584 
29657 
12190 
21563 

677 
15189 
35014 
5265 

12965 
21212 

19639 
31189 
21217 
19657 
37055 
36531 
12689 
38810 
10174 

4222 22570 20296 
7818 

39852 
9620 

12586 
32620 
4397 

19188 
999 

36856 
5177 

18301 
12646 
3976 
8765 

33240 
298 

39892 

37719 
2791 

35874 
25199 

509 
22824 
13796 
25953 
37883 
20268 
11200 
11763 

8508 
16722 
17580 
27964 
22412 

6637 
28315 

2060 15975 29348 
17791 16133 21001 
36321 32782 39978 
17639 24839 7070 1489 
15411 9149 3304 20367 
~1-951 9062 22582 14313 
11083 8927 3891 8880 
36712 4042 39965 5456 27740 37800 
6945 19574 24236 35510 31694 28993 

20730 18958 5787 21605 5441 38484 
692 18690 26482 30244 14116 5979 

39823 8073 39144 12459 26250 
20175 24293 13837 19222 9475 5072 
1881 6626 15571 19784 29020 9698 

23019 29590 28026 3033 36354 7 
3193 5625 3093 10602 38152 

19291 20099 20657 11358 3495 8201 
39731 

38913 34757 11732 39058 19804 42 
9103 14485 30549 878 

35012 
18723 

30985 
769 

6625 35365 25340 34891 
7447 6400 33130 33925 
5768 32822 28330 2790 22195 16081 

38134136041 25390 27305 19039 304 
10854 17877 33764 8640 16937 33954 
11159 10295 26549 3927 19153 27976 
13123 23797 1925 26635 9542 13364 
4963 22836 31807 33465 2935 29583 
9022 28358 32217 

:::mm111111n:mmmm1111111mn111m::111m111nm::mmmm:::::mr:::: 
30187 

225 
25269 

F1rat ve Murat nehirlerinde 
tetkikat 

150 lira kazananlar 30 1ira kazananlar 

<;apakqur (Aki;;am) - Burada ha
valar mutedil gidiyor, ara sira yag
mur ve dolu yag1yor. Gen~ ve Tunceli 
daglarma bol kar yagm1i;;t1r. Buna 
ragmen otomobil seferleri devam edi
yor. S8500 

34200 
36258 
3023 

5951 

34012 
31163 
25796 

30428 
34078 

32661 
8947 

15396 
22338 

1440 
37587 
12112 
30172 

13669 39950 
30263 6909 

9551 38121 
5776 17204 

21714 
39642 

100 lira kazananlar 
22 

28863 
34638 

1604 
S0857 
12086 
35468 
32887 
32862 
23418 
38826 
24956 
24982 
22533 

831 
24081 

28370 
28367 

9918 
39384 
4236 

21377 
4148 
2449 

13178 
20702 
32987 
19027 

985 

38143 
23799 
27789 
5247 

18384 
14075 

21449 
2571 

34622 
15541 

14336 
18789 

13443 
32876 
21145 
14790 
27240 

15 
27482 
30960 
29605 
15484 

23997 
37700 

9381 33264 
27154 36536 
28440 31783 
6993 19537 

38480 29188 
12017 2998 
13957 34300 
15060 6535 
16623 13933 
39619 36120 

11180 
21948 21021 
26757 27742 

20716 

35876 
23603 
8616 

13551 
30840 
39578 
19122 
18337 
9904 

38386 
31561 
29623 
16718 

5854 
11599 
6305 

29384 
7602 

35868 
33796 
39135 
11 120 

22149 
22688 
17606 
30223 
24744 
14514 
19495 
34729 
38253 
28069 
20949 

3331 
28628 
16419 
39799 

7808 
27529 
31799 

7387 
31781 
15233 
9396 

21015 
28472 
29993 
15911 
16130 

673 
18400 
24385 
~6086 

27698 
21995 

1640 
26413 

757 
1646 

19590 
33592 

5352 
28045 

6146 
16328 

3428 

7587 
1589 

13011 
25577 
22790 
36474 
4024 
8946 

30740 
39618 

3780 
23924 
18589 
21804 

8088 
19856 
7352 

28354 
32250 
12606 
29738 
10353 

Miifetti~i umumi general Hiiseyin 
Alpdogamn gonderdigi su ve elektrik 
mtihenclisleri <;apak~ura gelerek Firat 
ve Murad nehirlerinde tetkikat yap
m1~Iar, sandallar la nehrin ~elaleli kl
s1mlanm gezmi~ler, suyun mikdarm1 
ve bunlardan istihsal edilebilecek elek
tri k kuvvetini Ol~mil~ler ve sonra Pa
Ioya gitmi~lerdir. __ 

Egede tOtOn sat1~1ar1 
izmir 10 (A.A.) - Tilttin sat1~Ian 

memnuniyeti mucib bir ~ekilde devam 
etmektedir. Ege bolgesinde bugtin ak
~ama kadar sati;; mikdan 15 milyon 
kiloya yakla~m1~tir. Bu mikdarm dort 
milyonu Akhisar, ii<; milyonu Odemi~, 
iki bu~uk milyon kilosu Mugla ve bir 
bu~uk milyon kiloya yakm Bergama, 
bir milyona yakm da Tirede satilm1§
tir. 

SEVENLER YOLO 
Onun i~in diyorum ki bir iki gi.in 
gcGsin. Sen yakm bir dostun v~ ya
hut akrabo.mzdan biri vas1tasilc ken
disile temasa ge~. Uma11m ki bu se
fcr miisbet bir nctice almz. Fak:lt ar
t1k b~nden bir ~cy bekleme ... Qimkii 
di.in btitlin sermayemi dokttim. Emin 
ol ki ccza. mahkemesinde bir kanh 
katili kurtarmak iGin bu kndJ.r dil 
dokiilem~z. Senin hesabma yalmz 
dil degil ter bile dokttim. Ne ~are ki 
i~in bu rnarazi tarnfm1 di.i~linmc
mi1?tim. Bilscydim ns1l mildafa ':. si
l:lhlanm1 bir ka~ gi.in sonraya bira
kirdun. 

Edebi Roman BOrhan Cahid MORKAYA 
"----------------- Tefrika No. 19 ___ ,, 

Ve ona eskisi gibi, evliliklerinin ilk ,, 
y1lla11nda yapbklan gibi bir gecc gc-
zintisi teklif etmii;;ti. Hatta i;;imdi kan
smm kulland1g1 kelimeler bile kula
gmda tekerrur cdiyor gibiydi. 

Evct, o geee pek tabii goriinmiiyor
du. 

Yattlktan sonra kansmm bir zaman j 
dalgm, cli ~akagmda dti~ilndilgi.inil 

gormi.1~, sonra kendisi uykuya dal1vcr
m1Eiti. 

Ve ondan sonra kansmm yiiziimi 
tormek kismet olmam1~ti. Fakat bu 
neticeyi nas1l tahmin edebilirdi? 

R1za Sedad nrkada9mm dalgmb
f; m gortince bir eigara daha uzatti: 

- !~ baknhm ~elebi. Dun geceki 
i~tiklcrine bcnzemese de zarar yak! 

Ahmed Melih muteessirdi. 
Gozlerinde incc bir sis belirmi~ti. 
Dun geccy1 hat1rlntan arkadn~ma 

r;c1 ac1 bakt1. 
R1za Sed d guliim cd1: 
- Ne bak1yorsun. Dun ~ec vazi

ycti sana hab"L 'erm y k1yam"'d1m. 
«;unku naSll olsa b y ) pmtl im-
1· ru j oktu. Bir gc~ 11k cglcnc ni zc-

hirlcmege ne H.izum vard1. Diinya 
boyledir i~te. bani ne derler. Gun dog
madan me~imci ~ebden neler dogar. 
Hi~ akla gelccek ~ey miydi bu .. Ka
dmlar muammad1r azizim. En akh 
ba~mda gorilncnine bile gi.ivenilmez. 
Biz Nermin hammefendiyi dogrusu 
tcmkinli, muhakemeli bir kadm ta
nird1k. Boyle scbepsiz, lilzumsuz ka
rarbr verecek hamm m1yd1 o ... Ade
ta bir dimag hez~yam gibi bir ~ey. 
Ha bir ~cy sorayim. Bunun fcnde 
rnilhim ye1i vard1r. Hatmnda nu aca
ba, Nermin hamm bugi.inlerde tabii 
rahats1zhgm1 ge~irdigi giinlerde miy
di? 

Ahmed Melihin dudaklanndan ha
fif bir tebbessiim yayildl: 

- Vallahi farkmda degiliml 
- HerhJ.ldc b~n buna ihtimal ve. 

r!yorum. Boyle tabii rahats1zhklanm 
gcc;irirlerken kndmln.ra hie;~ guvcn ol
mnz. Bu adcta bir sar'a nobeti gibi
dir. Muhakemeleiini ka}b1.:derl•»·. Si
n!r buhr nlari, ruhi ihtilflc;lar onlan 
altil t C'd r Boyle buh1 anh anlann
da onla ·d n her ~ y bcklcncbilir. 

Yorgun bir a~k ve cglcnee gecosinin 
sabahmdn. kar~1la~t1g1 bu f1rtma ile 
sersemle~en Ahmed Melih ne yapaca
gm1 kestiremiyofdu. 

Kansmm bciylc blr karar vc!·mi~ 
olmasm1 bir ttirlil kabul edemiyordu. 
~imdiyc kadar nrahnncla bir c;o}: kls
knni,;llk milnnka~lan olmu~tu. Hat
ta bir dcfasmda daha ileri gitmi~er, 
bir ay dargm durmui;;lm d1. Ahmed 
Mclihin bir izmir donti~ti Fikriyc is. 
minde bir kadm i<;in Bcyoglu maga
zalaundan bi.rin(' yaphrd1gi klsa 
kurkun faturasm1 yaz1hn.ncye gonde
recek yerd~ apart1mana gondcrmis 
olmalan Ne1 min hanmu altu.:;t Et
misti. 

Gene; ka<J,m bu fnturay1 goril11 (' 
h mm m ~ za) n t Jrfon ct mi . Y. n-

Yugoslavga ile 
ti car rt 

Son anla§man1n metni 
giimriiklere bildirildi 

Tiirk - Yugoslav ycni tic.uet anla~
masmm 5 te~rinisaniden itibaren 
mcriyete girdigi Tih'kofis ve glimrilk
lcrc bildirilmi~ vc anla~manm metni 
gonderilmi~tir. Yeni anlo~ma bir se
neliktir. Bu mliddctin hitammdan 
iki ay evvcl herhangi blr taraf fes
hctmedigi takdirde anla~ma yeniden 
bir scne daha kendiliginden temdid 
cdilmi~ olacaktir. 

Yeni anla~mn.nm esaslarma gore, 
her iki mcmlekct yckdigerine kar~1 
en ziyade milsaadeye mazhar millet 
usulilnil tatbik edccektir. Bu surctle it
halat. ihracat, emtianm antrepolara 
nakli, transit, tarlfe tefsiri ve biltlin 
bunlara mUmasil muamelelere ~amil ol
mak iizere anla{im.'.'.. en geni~ manada 
tanzlm vc kabul edilmi~ bulunmak
tr.dll'. 

Yugoslav c~yas1 iGin bir serbest it
hal ve bir de kontcnjan listesi mev
cuttu. Yugoslav mallar1 nynca umu
mi rejimimizden d:! istifade ed~ck
tir. Mcmlcketimizin ihracat1 ise an. 
la~manm en ~ayam dikkat noktasm1 
tc~kil etmek ilzere tamamen scrbest
~c ve hit; bir kayda tabi olmaks1zm 
Yugoslavyaya gidcccktir. Her iki ta
raf~a da bilclimlc tediyat Y.lering yo
lilc yap1lacaktir. ithnlat ihracat ta 
fob k1ymetlcr Uzcrinden hesab cdile
cektir. ~eh:idctnameler iki~.-?r nlisha 
o!:icakhr. 

Izmir fuar1 
Be§ senelik bir ~ab~ma 

program1 hazirland1 
izmir (Ak;;am) - izmir fuannm 

miltckamil bir hale getirilmesi ic;in 
fuar komitesi larafmdan be!? yilhk 
miihim bir plan hazirlanm1!?tir. Fuar 
sahasmda yap1Jacak in~aat, y1llara 
taksim edilmek suretile be~ y1l i\inde 
tamamlanacaktJr. Bu y1l, bcton yol
lar ve park ile agac;land1rma i~lerinin 
tamanu yap1lacaktir. Para~ilt kulesi 
in~aati da biteccktir. 

Bu y1l Atatiirk devrim mi.izesi ile 
saghk, toprak iirtinlcri miizcleri in~aa
tma da ba~lanacak, kiiltilr park.In bir 
lusmmda hayvanat bahc;esi vilcuda 
getirilecektir. KapalI yiizme havuzu
nun da in~aatma bu y1l ba~lanacag1 

tahmin ediliyor. 
36,000 metremurabbahk saha uze

rinde yap1lacak bu in~aattan sonra 
izmir fuan, dilnyanm en mi.itekamil 
bir fuan olacaktir. 

Su~ehrinde Cumhuriyet bayram1 
Su$ehri (Ak~am) - Bu sene Cum

huriyet bayram1 burada c;ok parlak 
surette kutlanm1~t1r. Cumhuriyet mey
damnda be~ binden fazla halk toplan
m1~t1. Bir \Ok putuklar soylendi, bu 
rni.inasebetle alman radyo da i~lemc
ge ba~lad1. 

h~hk oldugunu soylemi~ti. Kendisi 
boyle bir kisa l~ilrk yapt1rmam1~t1. 

Fakat ald1gi cevup ona her i;;eyi an
latt1. 0 zaman bu mi.idafaas1 imkfuu 
olm1yan ihanetin cezasm1 Ahmed 
Melih pek ag1r c;ekti. Tum bir ay tek 
kelime konu~m~dan tats1z, bcrbad 
blr h~yat gcc;irdllc1·. Oylc anlar oldu 
ki Ahmed Melih boylc dargm au1mak
tansa busbuttin ay11lmayi bile dti
~ilndi.i. Niluyct lmnsmm teyzesl n.rn
lanm buldu. Ban~tird1. 

0 hadise bile Nermin hamma ooy
le bir karar verdirmemi~ti. Halbuki 
~mdi ortada fol yak, yumurta yok
tu. Hig bir kadma baglant1s1 yoktu. 
Gelip gcc;ici mtinuscbctlcri bile gayet 
gizli gec;iyo1du. o halde kai1s1m boy
lc birdcnbire aynlmaga sevkccl~n sc
bcp ne olabilirdi? 

Ahmed Mclihin kalbine bir anda 
ac1 bir .<?iiphe geldi. 

- Acaba kans1 birisini mi seviyordu' 
Ytiziin~ ate~ <;1kti. 
Bu ihtimal bugune kndar zihnini 

l;:cmirmi~ dcgildi. 
Hatta y1llarea cvvcl ka11s1ma en 

9ahan~ zamanlaunda bil:! bu i;;Uphe 
lrn..lbinde y r tutm~m1i;;ti. Ona o ka
drr cmniy ti v ·dl ki ... Ve krmsm
d n o lmd2r kuvv~tli b!r sevgi gorti
:vordu ki bu kad.ir humm:.li bir s ,._ 
gmm t<' ksime ugram cma imka. 
yoktu. Ve o ~ plun c • k k l 
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Bir agz iki ki§igi 
oldiirdii 

<;apak~urun Kos koyii 
orman1nda bir miicadele 

<;apak<;ur (Ak~am) - Kos koyiln
den bir kciylii on be~ gun evvel 01ma
na gidcrken bir aymm hi.icumuna 
ugram1~t1r. Bu milcadele esnasmda 
koylli, ay1 tarafmdan .hafif bir surct
te yaraland1g1 halde korkusundan ol
mti~tilr. 

Bu hadiscden on giin sonra ol tin tin 
amcazadesi 35 ya~lannda Ak1t orma
na odun kesmege giderken iki aymm 
hilcumuna ugram1~tir. Ay1lar, Ak1dm 
elindeki baltay1 ald1ktan sonra ken

'ctisini yere yatirarak vilcudunun on 
be.<? yerinden ag1r surettc yaralam1~
lar ve ka~nu~lard1r. 

Yarah koylii <;apak~ura gctirilerek 
muayene ve tedavi evine yatmlm1~ 

ise de yaralan iltihapland16rindan iki 
gun sonra o da 6Imu~Wr. <;apak1;tu
run ormanlarmda <;ok mikdarda ayt 
ve kurt vardir. 

Y eni fenerler 
T ahlisiye idaresi ikinci 
bir be~ senelik program 

hazirhyor 
Tahlisiye umum mtidiirliigii belJ 

scnelik plan dahilindc ~ah~rnalara 

dcvam ediyor. <;anakkalcdc Galnta 
burnuna ve Edr~rnitte Baba burnu
na konacak fenerler ihalc edilmi~tir. 
Fcnerlerin yap1s1111 tizerint' ala!l mii
essesey~ in.<?aati en k1sa zrunandn. bi
tirmesi ~art kon::ic.lktir. Bu iki fener 
ic;;in 936 bi.itt;esindc 60 ,000 !iral1k 
tahsisat aynlm1~t1r. 936 bi.it~esil:? ay
rica bir de motorlti can kurtaran is

mnrlanacakt1r. Be~ senclik faaliyet 
programmm ilt; s~nesi bitmektedir. 
938 senesl i~inde program tamamcn 
talbik cdilmi~ olD.caktir. Fakat bu 
b~~ y1lhk ~ah~manm ihtiyac;lar• t:i
mamen kar~1llyam1yacag1 ~imdiden 

:mla~1lm1~ vc ikinci bir b~~ so!'lelik 
program daha haz1rlanmas1 kar.arl:i~ 
tmlm1~br. Bunun i~in memlcketi
mizdeki biltiln s.i.hillcrdc tct!dklcr 
y:op1larak bliti.in noksanlar tesbit 
e~ileccktir. Bu suretlc ikinci b~~ ytl
hk plarun tatbikilc sahillerimiz ba~
tr n bal?a tahlisiye aletlerile techi:I 
edilmi.<? o!:icaktlr. 
~imdiyc kadar y:lp1lan 1;tah~mabra 

400,000 lira k:idar p:irn. sarfolunmu~ 
tur. On senelik faaliyet csnasmda 
1,500,000 lira sarf.:-tmck icab ~yliye
ccgi tahmin cdilme!,tedir. Bu bi'' bu
<;uk milyon liranm 700,000 Jiradrut 
frzlas1 birinci be~ y1lllk programm 
tatbikinde harcolunacakt1r. 

Gaziantep tayyare cemiyetl 
ba§kanhg1 

Gaziantep (Aki;;am) - A~Jlan tay
yare cerniyeti burn ~ubcsi ba~nnbg?

na bayan Fehime tlnver sec;llmii;;tir. 

gene; kans1m vc gene; kunsmm et
rafmd.:i cephe xan erkek gozlelini 
pck iyi kontrol ctml~ti. Nermin bir 
ir.clckti. Uzerinde toplanun bak1~la
nn erkek hislerini hilrm~tc mccbur 
cdecek kadar masum bir mclck. 

Ve hayatlan hep boylc puruzsuz, 
cl1di~esiz ge~mi~ti. Fnk~lt bugun ne 
o!mu~tu. 

Kendi tarafmdan c;1kanlm1~ bir 
hadisc olnrnd.:m l~:i.nsmm apart11na
'l11 b1rak1p evine gitmesi ve aynlma 
karan vermesi i~iu elb"'t te bir sebep 
olacakt1. Bu sebep de ... 
Ev~t bu sebep te.. Ahmed Melih 

btiti.in dii~iincelerinc hakim oluveren 
bu sebebi if~a ctm~ktcn ~ekiniyordu. 
Bu o kadnr elim bir ~cydi kit O ka
dar masum zannettigi kansmm bir 
maecra kahram.'Ln olmasm1 havsa
lr..s1 alm1yordu. 

Havs:ila nlm1yordu. Fakat .• 
Ba~a nc scb~p olabil~rd!. 
R1za Sedadm p'.'1.rmaklanm ba~m· 

da hissettl: 
- Ne dti~iini.iyorsun 
Bo~. hareketsiz goz b bcklcri arka-

da~mn gozlcrine dikildi. 
-· Akhma b~ !~a ~ey gcliyor. 
- Ne gib1?. 
- Sen hie dti~tinmedin b"lki.. ona 

bu karru i vtrdil en s bep bir ba!?ka 
c1kck Sw\gU olm. m? 

(Arka I var) 
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Hergii.n bir hatira 

BugUnkii gUlhane P.ark1 
nas1I yap1ld1 ? 

~ 

'' Sarayin duvari dibinde mii.cevherli kadzn cesedini 
nasil bulduk? - Enver pa~a f esimi ba~zma 

giydirmek if in nasil ugra~tz ?,, 
Operator profesor Cemil iki tara.

fmda agz1 a<;1k iki tahta aslan duran 
bir koltuga oturmu~tu. istanbulun 
eski ~ehreminine sordum: 

- Gillhane parlom nas1l yaptm1z? 
Burasm1 park yapt1rmak nasll akh
ruza gel di? .. 
·_ Meslegim doktorluk oldugu i<;ln 

~remini olur olmaz aklrma halkm, 
bususile ~cuklann hava alabilecegi 
bah<;eler yapmak geldi. Evvell ticaret 
lisesinden caddeye kadar olmak i.ize
re Sultanahrned parklm yaptmhm. 
Bu park istanbul belediyesine bir iki 
yilz liraya <;1krn1~tir. Fakat ben astl 
ormanllk bir bah~e yapmagi kafama 
koymu!;ltum. Bir glln Sarayburnu cl
hetlerinl tefti~e gidiyordum. Parlan 
oldugu yere geldim: f?imdiki park ka
p1smdan itibaren kopriiye kadar olan 
mesafenin sag taraf1 tekmil bostandl. 
Sol taraf da tarnamile bir mezbele .. 
parkm ortasmdaki ¢mdikl biiyilk cad
clcde asirdide birka<; aga<; var. Derhal 
bu aga~hk araziden istifade akhma 
gcldi. Buray1 bah~e yapmak istedim. 
Arazinin sahibi hazinei hassa idi. 0-
radan buray1 istedim. cKatiyen ver
mcyiz> dediler. Ben pac;alan s1vad1m. 
Sultan Re~adm hususi tabibiyim ya .. 
Sultan Re~ad1 Dolmabah<;e saraym
da muayeneyc gitmi~tim, kendisine 

.J~i ai;hm. 
- Bu saraybumu cihetindeki ara-

2iyi belediyeye lutfetseniz.. dedirn. 
halkm hava almas1 i~in bu saray1 park 
y.iptiracagun. 

Sultan Re~ad rne!;lhur JAkaydisi lie 
sordu: 

- Bu arazi kimin? 
- Hazinei hassanm .. 
Der demez yiizilnil buru~turdu: 
- Demek arazi bizim hazinenin .. 

o halde veremem. Eger size burayi 
vnrir~em ba~kalarma fena miEal olur. 
He1 kcs Hazinei hassadan arazi istcr. 
Miiracaat1arm arkas1 ~orap sokfigil 
gibi devam cder. Bizim elimizde bir 
~P.y kalmaz ... 

Zaten o glinil l~eyfi de yoktu. Me
sanesinden rnuztaripU. Fazla israra 
liizum gormedim. Vermiyecegini an
lud1m. 

Bir gun sonra dahHiye nazm Talat 
beyle, mcrltPZ kumandam Cemal beyi 
gordiim .. 

- Aman, dcdim. 9urada bir arazi 
var, park yaparsak harikulade bir ~cy 
olur. Lakin bir tilrlil burayi Hazinei 
hassadan alam1yorum ... 

Ikisi birden: 
- Sen mcrak etme .. dediler, biz onu 

Sultandan almz ... 
Bir iki gtin sonra ben tekrar Dol

mabah~e sarayma gittim. Sultan Re
{adm hususi dairesine girdim. Mua
yenemi yap1p bitirdikten sonra: 

- Gc~en sefer ~u park meselesi i<;in 
rica etmi~tim. Buras1 slhhati umumi 
ic;in muUaka bana Hizimd1r. Emredi
niz ue Hazinei hassadan buray1 bele
cliyE'ye versinler ... 

BU SEFF...R GULDU 

Bu serer guldil: 
- Gene mi park .. Talfttla Cerna! de 

soylediler ... Peki buray1 size veririm 
nmma bir ~artla ... Kn ti yen bu parkta 
ticaret fikrile bir ~ey yapm1yacaksi
mz .. yani park belediyeye bir mcnfaat 
tcrnin ctmiyecek.. sadece bir bah~e 
olacak .. 

Son derece sevin~li bir haldc Sultan 
Rc~adm yanmdan ~1khm. Saraym 
bahi;1van ba~1s1 M. cDeruan> i da ya
nuna aldlm Ona parkm projesini yap
hrttun. Bu zatm Gi.illrnne park.mm 
tanziminde <;ok bilyuk himmeti ge~
mi '"tir. Parkm ortasmdaki gayet ge
ni!;l rnalum yolu yapmak i<;in 4 bi.i
ytik asird~de agac1 J.:esmek icab cdi
yordu. Bir gun bunJan kestilrneg-€' 

• lad.Im. L ~ ·n Istanbul matbu .. uu-

Operator profesor Cemil 

da da klyametler koptu. cCemil p~ 
bah~e yap1yorum diye istanbuldald 
asirdide agac;lan kesiyor.> diye ~iddet
li rnakaleler ... 

Baktun, bir ~ey c;1kacak. Yapaca
g1m i~lere mani olacaklar .. hemen 
parkm kapllanm s1kI slkl kapatbr
d1m. i<;eri kimseyi sokmadun. Aga~
lan kestirdim. i!;lime geceli gtindiizhi 
biiytik bir siiratle devam ettim. Avru
paya ~di gordilgi.iniiz ~am vesaire 
olmak iizere 20,000 nadide agai; 1smar
lad1m. Bunlan diktirdim. Bostanlan 
kald1rttlm. 

Bu esnada milze miidiiril Halil bey 
cCemil p~a bu civarm manzarasiru 
bozuyor> diye ~kftyet etti. Onunla da 
anl~trm. Yukanda saray kapismm 
ontinde Sultan Hamidin yaptlrdlgJ. 
4 btiyiik asker Jo~las1 vard1. Saraym 
muhafazas1 ic;in... Par km guzel ol
rnas1 ic;in bunlan y1kmak Iazrm geli
yordu. Tam bu i~e b~hyacag1m s1ra
da Harbiye nezaretinden ~iddetli bir 
tezkere ald1m. •Eger bu ~lalann bir 
t~ma dokunulursa fena olurmu~ .. > 
cesaretim kmldl. 

Bir giln bahc;ede bu Jo~lalara bak
t1rn. Ne t;irkin rnanzara idi . .Adeta park 
yapmaktan vaz ge<;iyordum. Bu f ena 
haleti ruhiye ile deniz kenarma dog
ru yilriirken uzaktan merkez kuman
daru Cemal beyi gordiim. Pek n~eli 
idi. Bana uzaktan bag1rdl. 

- Merhaba.. nedir oyle fena fena 
d~ilniiyorsun? 

Elimle k1~lalan gosterdim: 
- Bunlar burada olduk~a ben park 

mark yapam1yacag1m .. dedim. O: 

YIK YAIIU! .. 
- Y1k vahu, dedi. Harbiye nezare

tinden mfin korkrna ... Mesuliyeti ba
na aid .. y1k diyorum sana .. dogrusunu 
soylemek liiz1m gellrse ben k1~lalan 
y1kmaga cesaret cdemedim. Lakin Ce
rnal beyin te~cbbiisil ile kl~lalan da 
y1kt1k ... Bundan sonra sarayin ctra
fmdaki sed sed duvarlan y1kmaga 
sira geldi. Bir gtin bu saraya aid du
varlan y1karken ... Bu anlatacagrm 
esrarengiz vakayi kimse bilmez ... Ben 
duvarlann y1kllmasma nezaret ediyo
rdum. Saraym duvarlanndan birini 
y1kt1k. Duvarm dibini kazarak amele
den biri bagird1: 

- Bir insan .. 

BiR i~S.i\N iSKELETi 
K~tuk. Duvann i9inde lebiselerile 

beraber bir insan iskeleti ... Elbiseleri 
kamilcn ipekti. iskeletin yanmda ga
yet k1ymetli mticevherlcr, incl kilpe
ler ... Her bir inci bilytik btiyiik ... Bun
lardan da anl~1hyor ki iskclet bir ka
dma aittir. Mesele anla~ldi. Demek 
bu sarayda bir kavga esnasmda oldti
ri.iltip buraya gomillmtill bir kadmd1. 
incilerini, mticevherlerini muze ida
resine gonderclik. Meseleji de hilku
mete haber Yerdik:. 

Bu esnada biz saraym yanmdald 
set duvarlar1 yikarken Frans1z setiri
nln karis1 madam Bonpar bunlari 
gormii~.. saraya: cCemil pa~a istan
bulun Asan atikasm1 berbad ediyor.> 
diye milracaatta bulunmu~. Hazinei 
hassadan bana ~iddetli bir tezkere 
cSaraym civar1m tahrib ediyorsunuz, 
setleri yikmaktan katiycn vaz ge~i
niz .. > diye .. ben dinlemedim. Amelemi 
ziyadele~tirdim. Setleri y1klyorum. 
Bir de baktim. Madam Bonpar bele
diyeye geldi. Rica k1yamet .. ille bura
lan y1kmayuuz.. buralann asan ati
kadan olmad1gm1 madama anlatbm. 
Fakat bana dargm c;1kb gitti. 

SARNIQ NASIL BULUNDU 

Bu duvarlardan birini bir gtin in
dirir indirmez bir de ne goreyim? 0-
nilinde kocaman siitunlu bir sarmc; 
c;Ikb. l~te bilyiik siitunlu sa.rm~la, Bi
zanstan kalma kiliseyi bu esnada bul
duk. Kilise yilziinden Bab1 me¢hatle 
bir ha.yli ugr~tiktan sonra nihayet 
s1ra saraym kap1sm1 ya.pmaga geldi. 
Ben ooyle muazzam bir park i~ln 
Topkap1 sarayuu yani padi~ahlarm 
lkametgahlanm muhafaza i<;in yap
tirdlklan suru y1kmak istiyordum. 
Ve kimseye sormadan bir gece ame
lemle bu suru indirtiverecektim. LA.
kin i~ sadrazam Said Halim p~aya 
aksettl. Pa~a beni c;ag1rdl: 

- Katiyen.. dedi, bu kap1y1 yika
mazsm1z.. bu sur sarayi muhafaza 
eden duvardir. Ne kadar israr ettim
se de sozlerimi dlnletemedim. i~e mec
lisi viikelA kan~b. Bana suru yilctJr
mamak i<;in emir geld!. Ben de arbk 
istifaya karar verdim. Karannu Ta
lat beye soyledim. Nihayet ~imdi gor
dtigtiniiz gibi surda bir biiyilk, iki ya.
mnda da i.ki kii~tik kap1 a<;1lmasma 
karar verlldi. Yaptik. 

KADINLAR GiRMiYECEK! 

Bir giin merasimle park1 a<;tlk. Pa
di~a>i namma veliaht Yusuf izzeddin 
efendl geldi. O giinil kadm erkek her
kesi parka soktuk. Ertesi gifnii gene 
kadm erkek hallu parka sokmak isti
yorduk. Harbiye nazin Enver p~a 
bana ~iddetli bir emir gonderdi. 

- Kadm erkek kan~k parka gir
mesi ne rezalet.. katlyen buna mani 
olurum. Pa~a bundan vaz ge~ .. bunun 
iizerine Gillhane park! i~in ikinci is
tifami verdim. Zaten Enver p~ ~ok 
miiteass1b adarnd1. Qok rnuhafaza
kardl. Bakmiz onun bir hikayesini 
anlatay1m ... 

Ben daireye gelince daima fesimi 
b~rmdan ~lkanr, a~1k bru;;Ia c;a11~1r
drm. En bilyiik kimseleri bile a~1k ba~
la kabul ederdim. 

Enver p~aya Alman hastanesinde 
apandisit ameliyatl yaphm. iyi oldu. 
Hastane odasmda pQ!;la: 

- Sizinle biraz hususi konu~aca

g1m ... dedi. 
- Buyrunuz .. dedim. 

cFESiNiZi QIKARi\llYACAKSINIZ! 

- Pa~a, dedi. Benim hayatmu kur
tardm1z. Size minnettarim. Sizi ~ok 
severim. Lakin baz1 ~eyleriniz var mli
saade rderseniz soyliyecegim .. i~itiyo
rum ki dairede, resmi makamda fes
siz oturuyormu~unur.. Bu ~ok Jolil
kali ·mucib oluyor. <;ok dedikodu olu
yor. Dogrusu f essiz oturmagi size ya
kl~tlramad1m. Bundan sonra fesinlzi 
makanumzda ba~1mzdan ~1karmay1-
mz rica cderim. 

i~tc Enver pa~a boyle idi. Parka ka
dmlarla erkeklerin birlikte girrneslni 
mcnedincc ve ben de istif rum verince 
Cemal p~a bunu duymu11. Bana gel
di: 

- istifan1 geri al. .. Decli.. ben bu 

(Devam1 $ekizinci snhifcde) 
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VENEDiKLi BAFFA 
11Saflye Sultan,, 

Yazan: Ahmed Refik 
Tcfrika No: 19 ---~ 

Ah1rkap1 iskelesi civannda yeni bir ko~k yap1ld1 
ve guzel bir ad tak1ld1 : lncili ko~k 

incill ko~k 

Gol Ile izmit korfezinin aras1 da 
yirmi bin zira oldugu anla~l.ldl. Aha
linln bu i~e yardlm1 saglandl. t~e 
tam biitiin gayret1e ba~lanacagi s1-
rada, ortada birdenbire bir durgun
luk haSil oldu. U~tincil Murad kana1m 
a<;1lmas1m istemiyordu. Ne oldu? Ken~ 
disini kim kandlrdl? 

- Terki ehcmdir, diyordu. Dinli 
devlete laz1m olur mesalih degildir. 
Flkarayi memlekct ve ziiafayi raiy. 
yet rnihnet ve m~kat ~ekib enva1 
~daidi zulm ile kd.rli }dsb etmek Ja
zrm degildir. Saltanat milhimmat1-
run ellcmmi donanma sefainini yap
bnp 1tmam ve tekmil etmektir. Bu 
anadegin odun llice ola geldi ise gene 
onun iizerine adlii dad. eylemek va
cibdir. 

Sabanca kanalmm dinle ne alaka
Sl vard1? Devletin biitiin gelir kayna
giru Yahudileri.!1 ellel'ine b1r.ikan 
Uc;tincil Muradln saray1 kendi di
ninde olnuyanlarla dolu idi. Kans1 
cVenedik kafiri>, biltiln i~lcrini gO
ren de bir cYahudiyei acuze> icli. Sa
raya gire.."1 Yahudilerin haddi hesab1 
yoktu. cMemlekct flkaras1:. na gelin
ce, bu saltanat devam ettikr;e, onla
nn a~hktan ve yoksulluktan kurtul
malarma imkan tasavvur edilcmezdi. 
Anadoludan harbc suriilcn Ti.lrklrr, 
olmeden mezarda ya~1yan insanl:lr
dl. Alm terile slirdfiklcri topraklar
dan ald1klan mahsuller, ancak saray 
adan1la11mn karmlamn doyuruyor
du. Kendileri gene a~. c;ocuklan ge. 
ne sefildi. Gurbct, nynhk, mihnet, 
n:e~k.l.tat onlarm asirlardanbed gip-
12.k bagirlanm yak.Ip tutu~tur::i.n cze
lt ve eb:?di bir ate~ti. Uc;ilncu Murad, 
hfil~ istanbulun odu11unu dil~ilnii
yordu. Harn. kardan kisibden bahsedi
yordu. S:ibanca kanahnm ag1lmns1-
m istiyen istanbul oduncular1 degil
di. Kendi, Venedikli Baffa ile ve say1-
siz giizcl kadmlar ve klzlarla zevke
derken ~:trk illerinde ve Yemen ~olle
rinde harbetmi~ adaml~rd1. «Saltnnat 
milhimmatmm ehemmi donanwa se
fainb yaphrm:iksa, donanma se
!aini otedenberi orada yap1hr, i~~ile
ri, miihimmab oralard:m ve ~iled~n 
tcdari.k olunurdu. 

Ugilncil Mur3dm bu emri gclir gel
mez, filhakika timar ve ziamet sahibi 
olanlar geni~ bir ncfes ald1lar. Hatta 
Selaniki Mustafa efendi de onlarla 
birlik olmah ki, o da memnun olmu:;;. 
Tarihinde aynen ~oyle yaziyor: 

<Filhakika Kclti.mi.il mfihik milhi
kiikclamd1r. Veziri azam hazretlerinin 
kendi bakay1 izzetigiln sa'yii kast1 
bir ve~hire tehir olunup re'yi bahl 
old tu 

U~ilncil Muradm dil~ndilgii, para 
idi . Kendisine. Anadolunun sntma 
yiikletilen bu i.~in ba~a11lam1yvcag1 

anlatllm1~t1. Sonunda hn.zincy3 ba~
vumlmas1 ihtimalinden korkuyordu. 
Baffa 112.Sil saltanat silrecekti? Sara
ya gctfrilcn kadmlara vc onlam ve. 
rllecck miicevherata nas1l paia ycti
~ecekti? Yahudilcr, keselcr do1usu 
ziirnn.idlcri, yakutlan, elmas bi'rzik
lcrl, inci gerdar:l.l·l.m ... araya ta~-

yorlardt. 
Le Roi s'amuse! istanbulda en ta

mnnu~ ailelerin, klz ve erkek, en gil.
zel gocuklan chelald1r deyu ha~a ... 
diizup ko~up fir~ saltanata tcrbiye 
eyleyilp> veliliyordu. Bu i~lerin k§.f. 
!esl para iJe olur i~lerdi. izmit - Sa
banca kanah! Art1k her i~ bitti de, 
U~tincil Murad bunu mu dli~iln':!cek
ti! On dort yil evvel Hilnernameye 
devam edilecegi zaman da, gene boy
lc hasis davranm1~h. 

tic;iincil Murad, para i<;in her tilr
lil zillete tahammtil ederdi. KlZl Ay
~e sultam Ibrahim pa~ ile evlendi
rirken Rados kalesinde mahpus du
ran Eflak voyvodasmdan para allp 
dtigiin rnasraf1 yapmaktan ve onu 
tekrar Eflak voyvodas1 tayin etmek
ten de s1k1lmam1~1. 

Sinan pa:;;a, izmit • Sabanca kana
luu yaphrmaya muvaffak olamaym
ca, padi~aha ba~ka ttirlii yaranmak 
istcdi, Sarayburnunda, Mannaraya 
nazir gilzel bir ko~k yaptinnayi gO
zilne nld1. Ko~ yapt1rmak, Sinan 
pa~a i~in en ufak ~eydi. Serveti alt
nu~ milyar kuru~tan fazla idi. Ve bir 
kuru~ da, o zamanlar, seksen akt;e, 
yani bugilnkii hesapla seksen kuru~
tu. 

Ko$k Al11rkap1 iskelesi civannda, 
deniz kenanndn ve sur iizerinde ya- · 
p1Jacakh. Sinan p:i~a, ko~kiln in~a

sma deJ"hal ba~lattI. ~serrnlmaram 
ftlem> Davud agaya emir verdi. Qinl
lcri kamilen iznik fabrikasma 1smar
landi. isbnbulun en usta dtilgerleri 
ve duvarc1lan Galatada Beyaz1d ma
hallesinden getirildi. K~kiin in~as1 
stiratle itmam edildi. Mayism gilzel 
bir glinilnde U~tincli Murad ko~e 
davet cdildi. Ko~ke giizcl de bir ad 
taklld1: incili ko~k. 

Sinan pa~a ku~kli yalruz yaptir. 
makla kalmad1. i~erisini de kamilen 
do!;letti. iznik c;.inilerinin goz allc1 
renkleri, yald1zlar ve rengarenk nfl.
kl~lar ortasmda ipek ha11lar, s1rma 
i~lemcli yast1klar, elmash ve zilmrilt! 
lti top avizeler, paril panl ya.nan ay4 

nalar gozleri kam~tmyordu. incill 
ko~k baharm en glizel gtinilnde altm 
alcrnle1ile Marmara k1y1Iarma haki
katen revnak veriyordu. Has bah~e! 
nin gillleri ac;1lrn1~t1. Mevsim, tam 
kiraz mevsimi idi. 

Sinan paµ, Ut;ilncii Murad i<;in 
iki de at hazirlatnu~LI. Allarm aba
vileri elmaslar ve altmlarla milzey
ycndi. Saraydan incili ko~e kadar 
yol kamilen en nefis dibalar, atlaslar 
ve kemhalarla do~mi~ti. 

Uc;ilncii Murad, ak libaslar giyine
rek, saraydan ~1kb. Sinan pa~'l, o 
giln Selimi destar giymls, kapmm 
oniinde clpenc;e divan duruyordu. 
Atlar derhal i;ekildl. U<;ilncil Murad 
ata binerken veziri azam ko~tu, ete
gini optti. Elindc asa, omi sira ko~c 
dogru yilrlirnege b~~lad1. Alay muh
te~emdi: Padi~hm etrafmda ipek es
vapll rukab agalan vakurnne yilrii
yorlardI. 

(A1kru.1 rnr) 
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Balkan giire~ §ampiyonas1n1n yap1lmas1 
laz1md1r deruhde edilen bir i§in yap1la

mamas1 dogru bir hareket olmaz 

ESTiGt GiBi 

Ad1m1z 
deg ii 

Prost 
kl I 

Size bir hikaye anlatayun: 
istanbulun bir belediyesi vardlr, her 

~ehrin oldugu gibi. .. 

- --

Bu belcdiye, istanbul gen~ligine gil
zel bir stad yaptirmag1 di.i~unmili;;tilr: 
Her belediyenin di.i~i.inmesi Iawn gele
cegi gibi... 

ti~ be~ sene evvcl istanbul Belediyesi 
bu di.i~i.incesini tatbik mevldine koy
mak i~in milnasip bir yer aramaga b~
lad1. 

istanbul belcdiyesinin elinde, kendi
sine intikal etmi~ olan Surp Agop me
zarllg1 vardI. Bu rnezarllk istanbul 
i~in ~ehir stad1 yap1lmaga elveli~li bir 
yer olabilirdi. istimlak falan derdi de 
yoktu. Fakat belediye, bu ~erefli yerl, 
Amerikanvari villalar yaptaracaklara 
iyi bir bedelle sat1p blr hayli para te
min ctmek dti~tincesile olacak kl bu
rasm1 mtinasip gormedi. Halbuki 
gen!;lige tahsis edilecek giizel bir stad, 
~hire Amerikanvari villalardan daha 
faydal1 olurdu ve boyle bir stad beledi
yeye toptan olmasa bllc zamanla um
du~undan fazla bir para getirirdi. 

Haydl diyelim ki, ~u veya bu sebcp
le oras1 olmad1. B~ka bir yer daha 

istanbulda ynpllnn Balknn ~ampiy onasmda ~ampiyonlugu lmzanan 
takmmmzln ~oban I\1chmed hasm1 Yunnnhy1 ycnerkeu 

vard1: Sabik Harbiye mcktcbinin ar
kas1. Buras1, bilcnlerin soyledigine go
re elli nltm~ bin liraya istimlak edi-

istanbulda yap1lmas1 mukarrer olan 
3alkan gilre~ ~ampiyonasmm yapllma.
masma giire{) .federasyonu karar ver
n~ bulunuyor. 

Sebep olarak da k1~ olmak dolay1sile 
s'"ndyomda yap1Iam1yacagm1 ,.e yap-
mak i~in de kapall salon olmad1gm1 ile-
1 i silriiyorlar. 

Biz bu sebepleri hig bir suretle ka
bul etmiyoruz. Qilnkii istanbulda yap1-
la 1 Balkan gilreJij ~mpiyonalanmn an
cak bir tanesi Taksim stadmda oldu. 
D1 'i-erlcrl bir sene Maksim salonlannda 

0 

th "si de Asrl sinemad biri de Frans1z 
ti~atrosunda yap1Id1. Her sene Taksim 
sta1mda nu yapl11yordu kl, stadda ya
p1lmak lmkam ortadan kalkmca ~am
p· ::onay1 yapmaktan Yaz ge~ilsin? 

1!1c; ~uphe yok kl ne stadda yapilarna
tllg1, ne de yap1lmak ic;ln kapall salon 
bu unmad1g1 igin {>ampiyonay1 yap
maktan vaz gec;ilmemi~tfr. Ba~l1ca se
b~p federasyonun elinde bunu yapacak 
pa1.L kalmad1g1 i~indir. Soruyoruz, gii-
1 ~ ft.:derasyonunun tahsisatl ne oldu? 
Fed •rasyonun ne gibi masraflan var
w1 1 Organizasyon yaptl da bilyilk bir 
ziy .... n m1 ctti? Buna da hay1r diyece
g 1z. Gm~ .federasyonu bu scne ikl mi.i
sn.bJ..ka organize ctti. Eger ziyan oldu 
ise onlar da Berlin organizasyon he
~:ip'ari arasma karil?tl. 33,000 lirallk 
organlzasyon masraflar1 i~nde gUrc~te 
c'n.hU bulunmaktadir. Gilre~~ilere mi 
mn raf etU?. Gene buna da hayir diye-
cegfa. Ellcrinde esasen ancak on ta
ne gtire~i var, giire~cllere ne gibi mas
raf vap1yorlar. Masraf ettiklelini de 
kabul edelim, bir senede bir giire~~inin 
ne gibi masraf1 olur. Tekrar soruyoruz; 
giil ~ federasyonu kcndilerlne verilen 
tahsisati nereye harcad1? E1lmlzde ya
parak para yok diyemiyorlar. Sonra yer 
bulunmad1gm1 sebep olarak ileri sil
rilyorlar. Hakikatl ni-;ln a~k~a sayle' 
miyorlar. Gilre~n uzun ad1mlarla ileri
ledigi bir s1rada bu ~ampiyonay1 yap
mnktan vaz ge~ek htc dogm blr ha
rekct olmad1. 

Saniyen as1l ~nu kaydetmck iste
riz ki, Balkan devletlert bu ~ampiyo-
unnm bu senede istanbulda yap1lmas1-
nn mrar vermi~er ve Turk giire~ f ede
ra ... s onu da bu i~ yapmagi deruhte et
mi~ tir. Balkan ~piyonas1 gibi bii
tun Balkan devletle1ini atakadar eden 
muhim blr spor hareketi yapmag1 ilze
rine ald1ktnn sonra yapmaktan aciz 
ka mak Turk sporu i~in bilmeyiz ki, 
n derceye kadar dogru olur. 

Yapllmas1 deruhte edilen blr i~in ya
p1 ..tmarnas1 diger Balkan devletleri 
uzerinde ne gibi teshler yapar, bu
nu dti~tinmek Iaz1md1r. Acaba bunu 
gi1re~ .federasyonu dil~ilndil mill Dii
§Wltiyor mu? Yoksa du~tinemiyor mu? 

Vcrilecek tahsisat evvelden belli idi. Iebilirdi. Buras1 da her ne sebeptense 
Berlin olimpiyadlarmm tarlhi muay- muvafik gorillmedi. 
yendi degi~medi. Tahsisat cvvelden . 
belli !ken, Berlin olimpiyadlannm ya- Boyle bir i~te iyiyi intihap etmemek 
pilacagi tarih muayyen iken yapila- blr dereceye kadar olabilir. Fakat gidip 
marnak ihtimallerini evvelden dli~iin- te fenayi segmege ne demeli?. 
selerdi de bu i~l uzerine alma- i~te istanbul bclediyesi de yalmz iyi-
salard1 daha iyi olmaz :nuydi?. yi se~memekle kalmad1, ilstelik gltti 
~unu da Have edelim federasyon bu fenayi se~ti ve bunun ii;ln de gene bi-

~ampiyonay1 yapmaktan aciz bulunu- lenlerin soylediginc gore yliz seksen 
yorsa ynptlracak, bu ilil organize etti- bin lira istimlf1k paras1 verdi. 
i·ecek bir el bulamaz m1yd1? O zaman i~ten anlayanlar, Yenibah-

Yer yak degil, yer var, fakat kil- ~ede ~ehir stad1 olm1yacagm1 soyledi-
~ilkmii~ ne olur. Bir kls1m halk sey- Ier ve ben bir~ok yaz1la11mda bunun 
retmek imk!nm1 bulanuyacakm1~ ne yanh~hgm1 ileri silrdilm ve hatta bir 
yapalim ht~ yapmamak daha fena. Bu yazimda biltiln istimlaklere ragmen, 
sebep ileri si.iriiliirken ileii si.iremedik- Yenibah~edeki ~ehir stadmm yapila· 
leri paras1zhk sebebi bunu yaptmyor- m1yacagm1 soyledim. 
sa bu t,i b~ka blrine organize ettirsin-
ler. Esasen organize ettirmey1p kendi- ~imdi haber ahyoruz ki ~ehircilik 
leri dahi yapsa rnasraflanm koruya- miltehass1s1 M. Prost Yenibah~cde ~e-
cag1 muhakkakhr. hir stad1 yap1Jmasm1 katiyen muvaf1k 

Blz tekrar edclim ki, sebep her ne su- bulmam1~, beldiye de bu fikirden vaz 
retle olursa olsun bu ~ampiyonayi ge~mii;;. 

yapmak lawnd1r. Qiinkii deruhte edi- Vaktile ba~kalar1 da, ben de yazd1k, 
len bir i~in yap1lmamas1 bu i~i yapmag1 ~izdik, dilimizin tilyilni.i, kalemimizin 
bize birakanlara kar~1 kii~k di.i~ure- ucunu a~md1rd1k. Fakat ad1m1z Prost 
cektir. olmadlg1 i~in dinletemedik. 

Tilrk spor kurumunun da bu i~ na- Aclnmz Prost olsaydi, bclediyenin 
zan dikkatini celbederiz. yilz seksen bin lirasi ,..hi~ olmazsa ~im-** * dilik- bo~una hadcamnaz ve istanbul --------Atletlerimiz o~ temas sporcular1 da belki bir ~ehir staamm 

temel atma merasiminde ~oktan hazir 
yapacaklarm 19 bulunnm~ olurlard1. 

Atletizm federasyonu Biikre~te yap1-
lacak Balkan olimpiyadlarma hazirllk Dedik ya, ad1m1z Bw·han Felek, ~-
olmak iizere bir program hazirlrum~tir. ref ~efik veya ~u, bu ... yahut ta: 

Bu programa gore Yugoslavya, Bul- Sadun Galip 
garlstan ve Romanya ile ii~ temas 
yapmak tasvvurundad1r. Ve bunun 
i~in bu ilc; memleket federasyonuna 
miiracaatta bulunmu~tur. Ne cevap 
verilecegi daha henilz malflm olmad1-
g1 ic;in bu temaslarm yap1lmasmm 
milmkiin olup olm1yaca~ daha ~imdi
den kestirilernez. Maamafih boyle bir 
te~ebbiisil dahi iyi kar~Ilamak ihun
d1r. 

Atletizm federasyonu 
ikinci reisli~i 

Ankarada: bulunan eskl Galatasaray
h atlet $inas1 R~id atletizm federas
yonu ikinci reisligine SC!;llmi11tir. 

Mersinli Ahmede ev allniyor 
Memleketine giden serbes gilr~ il

~i.inciisii Mersinll Ahmed orada cok 
iyl kar~1lannu~ ve bi.itiin Mersinli halk 
kendisile gok yakmdan aIRkadar ol
mu~tur. Mersinliler Ahmede bir ev al
maga karar venni~lerdir. Bu i~ blz da
ha evvel istanbulun yapmasm1 bek
lerdik. 

Calntasnray kliibii denizcilik ba~
knnhgmdan: 

14I11/936 cumartesi giinii ¢Mehdi> 
ihtifnli vard1r. 0 gun butiin denizci ar
knd §larm saat 14,30 da Beyoglunda
ki merlcczdc .f>ulunmalnn rka o!unur. 

Otel ve lok an talar hakkindakl 
talimatnameler 

Biri otellcre, digeri de lokantalara 
aid olmak ilzere belediye tarafmdan 
iki talimatnarne projeslnin haz1rlan
d1gm1 yazm1~tlk. 

Talimatname hakkmda otelci ve 
lokantac1larm fikirleri de ahnm1~tir. 

Bu maksadla bu aydan sonra otel
ciler ve lokantac1lar ayr1 ayn bir top
lant1ya ~agnlacaklar ve bunlann fi. 
kirlcri almd1ktan sonra katt ~eklini 
alacaktir. Talirnatname ~ehir meclisi· 
nin ~bat toplantismda miizakere e
dilecektir. 

Avrupaya gonderilecek talebe 
Bu sena lise olgunluk imtihamru 

kazananlardan on gen~in tahsil mak
sadile ecnebi mcmeleketlcre gondc· 
l"ilmesine karar verllmi1ltir. Bu genc;
ler, ziraat, iktlsad ve maliye vek:llet
lerile harita umum miidiirJilgu tara
fmdan gonderileceklerdir. Bunun i
¢n. bir miisabaka imtiham a~tlacak
tir. imtihan ic;in 23 ikinci te~rine ka
dar istanbulda ve Ankarada milra· 
caat kabul edilecektir. imtihanlar 
istanbulda Vefa, Ankarada crk.nk li
se<1inde aym yirmi b~~inde yap1lacak-
tn·. 

izmir mekluplar1 

Bergama akropolilnU 
ziyaret kolayla$t• 

Bergamada her sene 15 may1sta 7 giin 
7 gece siirecek festival }1'ap1lacak 

Bergama, (Ak~am) - Bergama ha
valisinde bulunan muhtelif medeniyet- r 
Iere aid harabe ve eserleri, halkm ve 
asan atika meraklllan ile seyyahlann 
hi~ zorluk hlssetmeden kolayca gbr
meleri ve tetkik edebilmeleli imkant 
temin edilmi~tir. Bergama ~ehrinden, 
miladdan evvel ve sonraki medeniyet 
devlrlerine aid muhtelif harabelerin 
bulundugu Bergama Akropoluna ~1k
mak l~in vilaye~e yaptmlan turistik 
yol, Akropolun bulundugu 335 met
re irtifaa kadar uzanmaktadlr. A~1l
ma merasimi yap1lm1~ olan bu yol, 
geni~ ve tehlikesizdir. Otomobillcrin 
daga tirmandlklan s1rada, ta denize 
kadar uzanan ve beri tarafta ufuklar1 
kapayan sis i~indeki daglarda nihayet 
bulan o kadar guzel manzaralar vardlr 
kl, insan, yalmz bu guzel manzaralan 
.gonnek i~ln buraya ~rkabilir ve yilk
sek bir zcvk duyar, ~ehlin dar ve toz
lu muhitinden bir an i~in olsun uzak
l~:nui;; olur. 

Akropola kadar ~1ktlktan sonra, ora
daki eserleri birer birer gormck ve te~ 
kik etmek i~in en az ikl, ug saathk 
bir zaman lazimdir. Bergama Akropo-
lu, Amerikalllarm milhim bir para sar .. 
file meydana ~lkard1klan Atina Akro
polundan on misli biiyuk ve muhte
~emdir. Atina Akropolunu meydana 
~1karmak ve restore etmek icln 220 
bin lira sarfedilmi~tir. Bergama Ak
ropolunun meydana ~kanlmas1 i~in 
bukadar ~ok para sarfedilmemii;; ol
rnakla beraber Bergamadaki eserlerin 
daha ~ok zengin ve daha ~ok tarihl 
~hemmiyeti haiz oldugu ~kft.rd1r. 

=;;urada 50 bin, burada 25 bin, dahn 
otede 15 bin ki~l alan tiyatro hara
belerinden b~ka iki yerde de ii~ bin 
ve iki bin mektepli alan iki tiyatro 
harabesi goze ~arp1yor. Bunlar1 gQ.. 
riince, MilAddan evvelld tarihlerde tl
yatroya ne derecede ehemmiyet ve
rlldlgi derhal anl~11Iyor. Yi.iksek bir 
sanat olarak kabul edilcn tiyatro, o 
vakit mcktcplere kadar sokulmu~tu. 

15 bin ~i nlan tiyotroda imparato
rnn yerl hAia. bozulmanu~. duruyor. 
Tiyc..trolarm -yanmda Bak\is mabet
lcrl de ihti~amla ytikseliyor. Trlyan ve 
Bereket mabctleri, ba~ka yerlerdc bu
lunmayan tariht harabelerdir. Berga
ma Akropolunun henilz iki klsm1 mey
dana ~karilnu~hr. Dagm eteglne dog
ru uzanan kmmda 15 y~mdaki ~o· 
cuklarla 17 yai;;mdakl delikanlllara 
aid ag1k ve kapal1 jimnastik yerleri ile 
o vaklt hamam safalarma ne derece 
ehemmiyet verildigini gosteren ha
mam harabeleri bulunuyor. 

Miladin ikincl y1lma: kadar insanlar 
s1cak su ile y1kanmasm1 bilmiyorla, 
yalmz soguk su ile y1kamyorlardl. Ge
ne talihlerin yazd1gma gore, 15 ve 17 
ya~lanndaki k1z ve erkekler, bu jim
nastlklerde beden terbiyesl hareketlerl 
yapbktan sonra hi~ bir tesettilr ka
idesine tabi olmadan hamamlara gi
rer, y1kamrlard1. Bu hamamlarda on • 
on be~ giin kallp istirahat edenler da-
ima goiiililrdii. Yagmurlu havalarda 
gen~lerin beden terbiycsi ve ko~u yap· 
malan ic;in de 200 metre uzunlugunda 
bir kapall jimnaz yeri vardlr. 

Jimnazlarm alt klsmmda 17 ncl 
asll'da yaptmlm1~ kale harabelerl bu
lunuyor. Fakat as1l mi.ihlm nokta, jim
nazla Akropolun en list k1smmda bu
lunan harebcler arasmda henilz dort, 
be~ metre topragm altmda bulunan 
el degmemi~. mcydana ~1kanlmanu11 
harabe ve eserlerln mevcudiyetidir. 
Bunlarm, Cumhuriyet devrinde, za
manla birer birer meydana ~1kanla
cag1 tabiidir. ~imdl alb me1re gen~li
ginde a~Ilm1~ olan Akropol turlstik 
yolu, dort metre daha geni~etilerek 
asfalt in~a edilecektir. Bu suretle Ber
gama, ileridc dilnyanm en milhim ve 
hatta birincl derecede bir seyyah ~eh
rl olacaktlr. Bergamay1 !zmire baglt
yan milhim yol da 700 bin lira sarflle 
in~n cdilmii;; bilyilk ve yepyeni bir yol
dur. 

Bergamada. her sene 15 mayista ye
di giin yedi gecc de\ am edecek festival 

Bergama Eskiilapyonunda lrnpah 
jimnaz 

tertip edllmi~tir. Bergama festivalinde 
Akropoldaki hamamlara su ak1t1la
cak, miladdan evvel oldugu gibi balk 
bu hamamlarda y1kanacak, gengler 
spor eglenceleri yapacak, Bercket rna
bedinde, y1lm ilk mahsullerindcn ek
mekler pi~irilecektir. Bu festivale, iz
mir ve hatta istnnbuldan gelecek o
anlarm ~ok olacagi tahmin ediliyor. 
Bergamn festivali, her sene tekrar edl
lecektir. 
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Her gUn bir hat1r-
(Ba~ taraf1 7 nci sabifccle) 

parka erkekle kadlnlarm birlikte gir
mesi meselesinl hallederim. Sen ~im
dllik parka yalmz erkeklcrin girme
slle ikti.fa et. 

- Pekl kadmlar .. onlar hava almt· 
yacaklar m1? 

Ccmal p~: 
- Kadmlar icin de dedl, ayri bir 

gUn tayin ct.. sonra kadm ve erkek 
blrlikte parka girmelerinl temin ede
riz. Bir ay sonra da Cemal p~a bunu 
bana temin ettt. Fakat bir ay yi.izler
ce imzas1z mektub ald1m. Kadmla er-
kek birlikte parka girmelcrine vcsile 
oldugum icin bana ne ki.ifi.irlerl 0 za
manki dil~iinccyl tasavvur edin. ~im
dild zihniyetimizle mukayesc buyru· 
nuz .. 

Bundan sonra parkm ikinci klsmmt 
yapt1rttll11. Rlhtim yaptun. Koprilyft 
geni~lettim. Biltun bunlari 6000 altm 
liraya yaptirtbm. Benim niyetim par
kl Ah1rkap1ya kadar yapmakt1. Ve bu
nu yapsaydll11 dilnyanm hi~ bir tara· 
fmda boyle bir park olm1yacakb. 

SANDUKADAN lE ~IKTI? 

Alemdar caddesini gen1$letirken 
buradaki tekkeler yi.izilnden Bab1 me
~ihatle neler ~ektim. Parkin tam kar
~ISmdakl tekkeyi Me~lhat kaldlrtmak 
istemlyordu. Ben bir gece tekkeyi kru
d1rttrm. Sandukay1 a~tlk. Bir de ne 
gorcyim? Me~hur bir evliyanm iske
letini bulacag1m1z yerde bir biiyiik 
oktiz kemigi.. bu vaziyeti polisin ve 
halkm onlinde tesplt ettirdim. Ve ~ey
hislam Hayri ef endiye bildirdim. O 
zamandanberi Hayri ef en di ile nram1z 
a~Ildl. Senelerce halk bu okilz gemigi
nc adaklar adam1~ ·ve tilrbedarlar halk~ 
la boyle alay cdip para toplam1~ar ... 

Sonra Alemdar caddesinin ortasm
da bilyilk bir ~mar vard1r. Bu ~ar 
agacmm govdesine biiyiik bir ta~ gO
mlilildilt: Bu ta~m oraya nas1l girdl
gini bir ~oklari bilmez ve bana sorar
lar ... Ben de soranlara anlatmm. Bu 
agacm arkasmda bir duvar vardl. Du
va.rm bir ta~1 agacm kovuguna s1lo~-
1m~ kalm1~. Ben duvan y1ktmnca ~ 
oradan c;1karmad11n, tru;; hfi.IA. orada-
d1r... H.F. Es 
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Gen!t kadm1 yav~<;a ilerlyc dogru 
itti. o hayretler i<;inde, gozlerlne ina
nam1yarak kap1da duruyordu. Salo
nun clektriklerini yakmak ic;in onle
rinden yiiri.iycn hizmct<;i ayaklarmm 
ucuna basar gibi yavn~9a c;ekildi. 
Kap1y1 kapad1. ~evkct, kaz::md1g1 za
ferin gizli gizli tn.dnu duyar gibi 
memnun, duruyordu. 

Gen<; kadm i;;l:mdi salonun ortasm
da ayakta idi. Znrafeti, gilzclligi, te
rnveti ona her zamanki magrur ve 
muazzam halinden cok daha fazla 
yakl~yordu. Bak1~larmdaki hayran
llk o d kik da glizelligini unuttugu~ 
nu gost"ri) ordu. 

Clinku guzel olmaga vc giizclligini 
muhafaza etmcgc o kadar ehcmmi
yet verlyordu ki <;ehresindeki bu ciiret 
ifad sinin simasmd"ki cazibeye halel 
verdigini farketscydi derhal kcndisini 
toplard1. 

Bir e1kcgin dikkatli nazar1an al
tmda boylc sakit ve hareketsiz dura
rak ctraf1 hayran hayran seyrc dal
mak ic;in Nazlmm geri;ckten fevka
lade bir m::mzara ile kar~11a~m1~ ol
mas1 icab cderdi. 

ic;inde gipta ve based kan~1k bir 
anlayic1 gozile salondaki zengin ve 
antika db~emcy~, c~yalara vc biblo
lara bak1yordu. Hakiki on altmc1 
Lui salon takmuna yakl~mcak perde
ler, mobilyalar cidd-Jn bir milzeye Ia
yik ~eylerdi. 

Mtitebessimane, hayretini ifade etti: 
- Ne gilzel ~cy! Hi<; hayalimden 

ge~mezdi. 
- iki gozilm, sizin bu hayranhg1-

mz benim i~in en bilyiik bir zevk, 
en bilyiik bir mi.ikafat te~kil ediyor. 

- Adeta ri.iya gori.iyorum gibi. Bu 
gilzel eve b"ni getiren lilks otomobil, 
bu kadar zevki seUme muvaf1k suret
tc do~enmi~ bu apartiman... Tnbii 
bir rilya filemi... 

Yanmdaki crkegin kolunu tutarak 
ve b~1ru omuzuna dayiyarak rnml
dand1: 

- ~cvket. . . Bu rilya ama onu be
rr ber go_l!yoruz, d~gil mi? 

- Leman! 
- Sus, kuzum ... Bu ismi fstemcm. 

Leman se.1in kalbh1e ~ok acJ.lar ver
di. Ona dti~marum ben artlk... Beni 
Lili diyc r;agir. Kimsenin bilmedigi 
bu yeni isim bizi bir saadet ri.iyUSI 
i<;inde ilelebet biribirimize baghya
cak bir tils1m olsun isterim. Kaybc
dilmi~ be~ senemiz var. Bunun ac1s1-
m silmek Iazim. Anhyor musun? 

- Yun!l tam be~ sene oh.:yor, sev
gill Lil! ... 

- Evct, sahi, yarm ... · 
- Ben o valdt ki.ir;i.ik, fakir bir 

ban}:a k~tibi idim. Ne se1vetim var
d1 nc istikbalim. Ruhumun biltiln 
a~Ic se:ii scviyordum. Ne kadar da 
sn.fdildim. Senin yamnda beraber ge_ 
!tirecegimiz saadet' ! gilnleri dti~iln
mek gibi bir ctiretkarhga kalklyor
dum. Benim bu ~iddetli ~klma mu-

kabil sende bir 18.kaydllk gori.ir gibi 
olmu~tum. Fakat bwm kendi mah
!tUpluguma, becer..ksizligime ham1e
c.liyordum. Halbuki, bir giin ... senin 
vcda mektubunu ald1m. Yann tam 
be~ sene oluyor. 

- ~evket, b1rak bu ac1 hatll'a1an ... 
Bugiln, aradan ~ kadar vakit ge~
tikten sonra beni gormege geldigin 
zaman, budalaca terkettigim o ehem
mf yetsiz banka katibinden sen de hi~ 
eser gormcdim. 

- Bu fikrlnde ne kadar sebat edc
bileceksin, LHi? 

- Seni scviyorum $evkct, hem ile
lebed sevecegim. Sana kar~ <;ok fcna 
dnvrand1gm11 !tiraf cdiyorum. Fakat 
bcn yalmz1m. Anhyor musun, yapa
yalmz. S"n duydugun ac1ya bakai ak 
hakklmda insafs1zca bir hukiim ve
riyorsun. Bitaraf olamazsm. Be"1 ~u 
d:.kikada kalbimde duydugum derin 
azaba ve ncdametc bakarak hakklm
da hilkilm vcriyorum. igimdeki sami
miyet esbab1 muhaffefe tc~kil cdiyor. 

Biribirlerinin olanlar biribirlcrile 
boyle kavga edebilirler, $e~ket. Fa
kat biz daha kalblcrimizdeki i-5tiya
km s1cak kaynagmdan kana kana 
ic;medik. Hhydi, gel ~evket, ni~anl111. 
gim1zda oldugu gibi beni op. 

~cvketin kollan arasma sokulan 
Lili dudaklarmda o mc~ur teb~ssi.i
milnil a~1kma uzatiyordu. Delikanh 
hafif bir tereddiltt;n ve bir ba~ don
mesi gei;irdikten soilra kendisini top
lad1. 

- Hay1r, dedi. Bu gece olmaz. Ya
nn, Ancak yarm bu tekrar bulu~ma
Yl ve birle~meyi busclnimizle mi.i
h ilrliy~ biliriz. 

Lili ~nnank bir ~ocuk gibl sitemli 
bir bn.kli;;Ja dudak bilktii: 

- Yarm m1? Nedcn o kadar ger;? 
- Be~ sene cvvcl benden aynld1g1-

m habcr veren mektubu ald1g1m za
man, sant tam dokuz bu<;uktu. Ya
nn sabah, ayni saatte bu odada tek-

• rar bulu~uruz vc a~klm1za yanm 
l:a!d1gi noktada tek!·ar ba~lanz. 

- Ne kadar ~ocuksun, $evk~t! 
- Bu aki;;am biz hcntiz bilibirini 

tnmmaga ~ah$fln iki yabanc1y1z. Ne
rede ise gece yans1 o!am .. k. cYann~ 

bizi bir atada gchmelidir. Otomobi
lim seni evine gotilrsiln. 

- Yalmz mi? Sen gelmiyecek mi
. ? sm. 

- Hny1r. Yamu beklemek c;ok 
uzun si.irmez. Sant on ikiye <;"yrek 
v:1r. Artik aynlmak zamam. 

~evket, gen<; lmdmin gozlerh1dcki 
davet vc te~vik pmlt1lanna ch 0 mmi
yet vermcden onu salondan ~ikard1. 
Uzattig1 el~ adeta b!r s:daka verir 
gibi bir buse b1rakb ve tekrar etti: 

- Yan.1 tam dokuz buc;ukta. 
II-If.¥ 

Bir saat soma salonun kap1s1 a~Il· 
dI. Altm1~ ya~lnm1da bir ndam, ar
kc.smda b!r hizmQt~i kad:n ve ~v
kct ile igcri girdi. ~evkete: 

KEMAL REiSiN iSPA YA DiiN0$0 
Yazan: !SKENDER F. SERTELLt 

Hatta bu vaziyet kar~ISmda Kema1 
reis, kaptan Gastonun plamm saba
ha kar~1 ikinci bir hamle lle tatbik ct
meyi bile dil!jilnmu~c de, ortahk ay
dmlanmca di.i~mamn miidafaa etmek 
imkamm bulacagm1 tahmin etmi~ ve 
bu fikrinden vaz ge<;erck yola dilzill
mil~ti.i. 

Kaptan Gaston da Ti.irk donanma
sile birliktc doniiyordu. 

.._ 3-

AIDJED SELil\IE YARDI;:\ICI 
GiDEN TURK DENiZCiLERi 

Endillus zabitlcri, kalcye gelen 
Tiirklcri gorimce ~~rdllar. 

Ahmed Selim ve arkada~lan surla
nn iisti.indeki ku!elcrden delliz ils
tilnde olup bitcnleri seyrediyorlard1 
ama, bu karga~gm i~yilzilnil bir 
ttirl~ anllyamam1~lard1. 

Ger<;i kaptan G:tstonun ka<;1rd1g1 
ibrahim, kaleye !tikbg1 zaman kar
de~inc Ti.irklcrden yard1m gordi.igii
nii vc Tiirk donanmasmm Mayorka 
• tjasmda b klcdigini soylemi~se de, 
Ahm d S Jim donanmanm Malkaya 
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gelecegini aklmdan bile ge~irmemi~
tl. 

Kale muhafm seksen kadar Ti.irk 
denizcisinin surlardan yukanya na
sil ~Iktigma hala hayrct ediyordu. 

ibrahim Tilrkle1i goriince scvindi: 
- Siz de kaptan Gastonun goster

digi gizli yoldan geldiniz, degil mi? 

Diycrek bir ~ogunun boynuna sa. 
nldl. 

Ahmed Selim derhal ~ehre gonder
digi bir haberle Ttirkle1 in Endtihise 
yarduna geldigini ilan ehni~ti. 

Cebelillfaruk kalcsi muhafm ~ehir 
halkmm mancviyatim bu suretlc 
takviyeye ~all~yordu. 

ispanyollar, el altmdan Malka 
zenginlerine haber gondererek, !jeh
rin teslimine gayret ctmelerl kendile
ri i<;in ~ok faydah olacag1m bildiri
yorlard1. Malkada ispanyollara tes
lim olmak istiycnler yok degildi. Fa
kat, bunlar muhtelif adalardan bu
raya gelip yerle~mi~ h1ristiyanlard1 .. 
ve sayis1 ancak iii; yilzii bile ge<;mi
yordu. 

Hlrlstiyanlar kaleye hfiltim olan 

BULMACAMIZ 

Soldan saga : 

1 - Para miless~sesi (5) Yamn. (2) 
2 - Su ortasmda knra (3) Yara-

maz degil (4) 
3 - Kopi.iren deniz suyu (4) Ha-

ya (2) 
4 - Beynz (2) Yadetmek (5) 
5 - Dam1zl1k (5) Nida (2) 
6 - <;ok dcgil (2) ince kum (3) 

Yeryzil (3) 
7 - Ytizii noktalI (5) 
8 - Koyuverme!~, paydos (4) Bizi 

doguran (3) 
9 - A<;1kl1k (3) Sanat (2) 
10 - Desisc (5) Kulm kuma~ (3) 
'Yul~arda·~ a~agi : 

1 - Siva (6) Beyaz (2) 
2 - Adanan ~ey (4) <;izgi (3) 

3 - Ata ~akilan (3) Hig olmazsa (4) 
4 - Himmet (6) 
5 - A ... Ate~ (7) K1rm1z1 (2) 
6 - <;ivili (5) 
7 - Para mukabili oyun (5) 

8 - Orta (3) 
9 - Goz rengi (3) ~imcndifer (3) 
10 - Zeki (6) AVU<t i~i (3) 
GEQEN BULMACANIN HALLt 

Soldnn saga: 1 - <;ama~1r - it 2 -
Aya - Aza 3 - Ki - Ayak 4 - Islak - Ma 
5 - Klbf 6 - Tcr - Alim 7 - Amin - Dem 
8 - ~akire - Ada 9 - Ihk - Tanc 10 - An 
Ta. 

Yukardan a~agi: 1 - c;akllta~1 2 -
ts - Ala 3 - Ma - RakI 4 - Ay - Ak -
Mika 5 - ~ark1 - iz 6 - Lanet 7 - Akll -
An 8 - Ay - Fidan 9 - izam - Medet 
10 - Takat - Ma. 
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- Bu g~ce, dcdi, son gecen degil 
mi? Ben s,.:iin hizmetind"n rnemnun
dum. Yanrmdan aynlmamall idin, 
~cvket. 

- Yann sabah vapur erke11dcn 
kalk1yor b:;yefendi. Memlekete git
Ipcge mecburum. 

- Yerine biraktigm adamdan 
eminsin ya?. 

- Hig merak etmeyiniz, ef en dim. 
Beni aratmaz. 

Hi1.met<;ilere mahsus odasmn. gi
derken l?evketin dudaklarmda ac1 
bir giili.imseme vard1. Ayni zamanda, 
ertesi sabah o para dii~kiinii kalbsiz 
kad1run ugriyacag1 haynl sukutunu 
ve i<;inde duyacag1 zillet hissini di.i~ti
nerek intikannm alm1~ bir adam 
memnuniyetile rahat ediyordu. 

Hikayeci 

mi.isli.iman zabitlerin k11Icmdan kur
tulmak igin onlara dost gori.ini.iyor
lar, fakat cl altmd1n ~chirde ve ka
!ede o1up bitcnleri ispanyollara ha
ber vermekten gerl dmmuyorim·dI. 

Tiirklerin Malkaya girdlkleri ge
ccnin ertesi gilnil iri boylu ve ~ok 
lieybetli gfoiinen Turk denizcileri
nin toplu bir halde ~ehirde dola~ma
Ir.ri, dil$mana hafiyclik cdcnlcri ol
duk~a korkutmu;;t11. 

Aradan bir kac; giin gcc;ince, Tiirk
lelin Ma1knya girdiklerini ispanyol
lar da habcr allm~1ard1. Fakat, say1-
s1 hakkmda dogiu malumat clcle ede
mcdiklerinden tereddi1d i~inde kald1-
l~li'. Ahmed Selim bu i~tc dii~mana 
gilzcl bir oyun oynamay1 ihmal et
medi . yerlilere Tilrklcrden kaleye 
yP..rd1mc1 olarak g~leuierin bin ki~
drn fazla oldugunu soyl(di. 

Dtismamn binlerce kli;;ilik biiyilk 
ordusu kar~1smda bin ki~nin ne 
chemmiyeti vard1? 

Faka.t ispanyollar boylc dli;;ilnmii
ydrdu.. Cebeliilfaruk kalcsine bir za
bitin yard1mc1 olarak gitmesintJ bile 
meydan vermcdikleri haldc, bin Tilr
ki.in kaleye girmeleri elbette miihim 
bir i~ti. 

ispanyollar Tiirklcrin harpte ne 
kadar inat~1 ve bccerikli kimsclcr ol
dugunu da bir c;ok dencmclerdcn son
ra anlanu~Iardl. 
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istanbul: Ogle ne¢yab: 12,30 Plak
la Ttirk musikisi, 12,50 Havadis, 13,05 
Plakla hafif milzik, 13,25-14 Muhte
lif plak ne~iyatl. 
Ak~am ne-t>riyat1: 18,30 Plakla dans j 

musik,1$i, 19,30 Dyalog: Bedia, Vasfi Ri
za tarafmdan, 20 Sine Kemani: Nuri 
ve arkada~Ian tarafmdan Ti.irk musi
kisi ve balk ~ark1lari, 21 Orkestra, 1-
Kcler - Bela: (Macar konseri) uverti.ir, 
2- Rich - Strauss: (Penbe siivari) vals, 
3- Franz von Blan: (Ay 1~1gmda), 4-
Sarasatc: (ispanyol dans1), 5- Pada
revski: (Yolcu ttirkusti), 6- Ocki-Albi: 
(Acem ninnlsl), 7- Ocki-Albi: (Musa
habatl musikiye), 8 - Michel: (Puse
ler serenadl), 9- Mn.car halk ~arkls1, 
22 Plakla sololar, 22,30 Ajans ve borsa 
haberlerl, 23 Son. 

12 Te~rinisani 936 Pcr~embe 
istanbul - Ogle ne~riyat1: 12,30 

Plakla Tiirk musikisi. 12,50 Havadis. 
13,5 Plakla hafif milzik. 13,25 - 14 Muh~ 
telif plak ne~riyati. 

Ak~am ne~riyah: 18,30 PHikla clans 
rnusikisi. 19,30 Monolog: Hazim tara
fmdan. 20 Rifat ve arkada~lan tara
fmdan Tiirk musikisi ve Halk !jarkl
lan. 20,30 Safiye ve arkada~lan tara
fmdan Turk musikisi ve Halk ~ark1-
Ian. 21 Orkestra. 1 - Rossini: (Sevil 
berberi) operasmm uvertiiru. 2 - Stra
uss: (Limon ~icekleri mcmleketi) vals. 
3 - Rimski - Korsakoff: (Giine~e hi
tap). 4 - Jarnefelt: (Preliit). 5 - Gla
suneff: (Mevsimler balesinden kar). 
6 - Lehar: (Gonliimiize ~kl ilham 
eden kimdi). 7 - Kalman: (9arda~ 
Fiirstin operetinden par~nlar. 6 -
Rode: (Ni~ resmi gec;iti) entermez
zo. 22 Plakla sololar. 22,30 Ajans ve 
borsa haberleri. 23 SON. 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplara blltlln 
mektep kitaplar1 ve kartaslyeyi 
ucu:r. olarak A K 8 A mUesse
aclerinde tedarik edebilirsiniz. 

Telefon : 3377 

-

Sahifc 9 

Nobetci eczaneler 
Bu ak~am nobetc;i eczanelcr 

~unlardir: 

94li: Mac;ka, Taksim: istiklfll 
caddcsinde Kemal Rebul, Kurtu
lu~ caddesinde A. Galapulo, Beyog
ltt: Galatasaray, Posta sokagmda 
Garih, Galata: ToWUlaT caddesin
de Hidayet, Kasimpa~a: Miieyyed, 
Haskoy: Aseo, Emin.Onil: Salih Ne
cati, Heybeliada: Halk, Bilyilka
da: Halk, Fatih: Sara~hanedc ib
rahim Halil, Karagiimriik: Ah
med Sumi, Bakrrkciy: :Mer
kez, Sanyer: Nuri, Tarabya, 
Yenikoy, Emirgan, Rumelihisa
rmdaki eczan ler, Aksaray: Etem 
Pertev, Be ktas, S tleyman Receb, 
Kadzkoy: Rifat :Muhtar, Modada 
Allleddin, tlskiidar: Itlihad, Fe
ner: Emilyadi, Beyazzd: Kumka
ptda Belkis, K'li.<;tikpazar: Hasan 
Hulusi, Samatya, (;ula, Alemdar: 
Cagaloglunda rtbdulkadir, ~eltre
mini: Topkapida Nazmz.. 

AK~A 
Abone Ucret eri 

SENElJK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
I AYLIK 

Tilrktve Ecnebl 

1400 kurup 2700 kurup 
750 lt 1450 lt 

400 lt 

150 lt 

800 lt 

Poata ittihadma dahil olmayan 
ecoebi memleketler: Seneliii 

.3600, alts ayhi1 1900, ii~ 
ayli.gi J 000 kuruftur. 

----
Adr~ tcbdili i~in yirmi be, 

kuru,lu1t pul gondermek laz1md1r. 

Saban 25 - Ruzu Kas1m 4 
S. lmuk CllueJ 0~1~ 1k.in!l1 Ak,am Yat!1 
E. 12,06 l,48 7,03 9,43 12,00 1,34 
v.. 5,01 6,43 11.58 14,38 16.55 l!l,29 

<;elig;n en serti oldugundan c;ok kolayhkla ve tathllklt> oir daklkada t1r~ 
eder. Diinyanm en kuvvetli ve hassas mikroskop aletile mi.ikerrer surette 
tedkik olunduktan sonra piyasaya c;Ikanlnu~tir. Ne Frans1zlar, ne ingiliz
ler, ne de Amerikalllar, ne de biitiin dUnya aymm yapamnz. Alameti !9.ri
kaslle ihtira ~rntl vnrd1r. 

Pas1anmaz Hasan tira~ b1i;agi rakiplerini ~a~tm1~ ve h:!r bra~ bi~'.lCJ 
fs.brikas1 paslanmaz yapmak istemI~tir. Fakat bu i~ kola.y olm:..d1gmdan 
hic;~ir fabril.:::a muvaffak olamanui;;tir. Yalmz Almnnyada Fazcn vc Tiirk~ye
dc yalmz Hasl'n t1r~ b1~agz muvaf!ak oiabilmi~ir. Hasm marlmruu ara
yimz; israr ediniz. Fiat!: Paslnnrnaz HaSRn Tra~ b1~agi 10 adcdi 50 kuru$a. 
Hasan Tra~ b1c;agi 10 &dedi 35 kurul?8. Hasan deposu: Ankara, istan-

\ii bul, Beyoglu. 

Ba~kumandan Don Petro deniz 
usti.inde ate~ kopi.irilyor, gemilerin 
sancak dircklerinde as1Im1~ bir ~k 
ispnnyol nskerlerlnin cesctleri goru
nfiyordu. 

Don Petro gozcilleri bu i~te mesul 
tutarak miitemadiycn ipe <;ckiyordu. 
Koskoc~man bir donanmamn ge

ce yans1 apa<;1k bir limanda b.askma 
ugramas1 kii<;tik bir hadisc di:gildi. 
0 giine kadar hig bir milletin deniz 
tarihi boyle bir baskln hadisesi kay
detmemi~ti. 

Bir avug Ttirkiln Malka kalesine 
giri~ ispanyollan o kadar korkut
mu~. o derece sinirlendirmi~ti ki.. ka
ra karargfillmda oturan kral vc kra
li<;e bile bu hadise iizerine - kalcden 

0

bir huruc hareketl yap1lmas1 iht:ma
lini dil$i.inerck - ordu merkezini bir 
k~ kilometre geiiye ~ekmege mec
bur olmu;;tu. 

Kral Ferdinand hiddetinden ate~ 
piiski.irilyordu. 

cLimanda duran altm1$ parc;a ge
minin arasmdan kaleye girmege mu
vaffak olan Ttirk denizcilerine acaba 
~cytnnlar m1 yard1m ctti?~ Diyerck 
teHl~ dil~en krali<;e izabel bile bu 
i~n s1mm ke~fctmek sevdasma di.i~
mii~til. 

vaziyeti yah"lnd:m goren hi<; bir 
ispanyol bu hadiseyi havsalasma 
s1gd1ram1yordu. 

Don petro Fernandez gibi mc~hur 
bir ordu kuma.ndnm o giln ilk dcfa 
l:ral tarafmdan sorguya ~ekilmi~i. 

Petro Fcrnandezin: 
- Az kaldl Tilrklere csir di.i~i.iyor

dum ... 
SOZilC ba;;hyan miidafaas1 ~Ok licye
CU....1111 idi. Kral Ferdinand kummda
mna itimad1 olmasayd1, s:i.dal:atin
dcn bile ~iipheye dil~ecekti. 

o giln ispanyol ordularmm l:ara ve 
<lcniz zabitleri.."ld~n miirekkeb biiyi.ik 
bir (mcclisi me~~rct) toplanm1~ti. 

Kral Ferdinand bu mcclise riyasct 
ediyordu. 

Bu topl:mbda "rkler hakkmda 
mi.ihim krarlar v.,rllecek v..: Tu-k do
na.'lmas1.un ispruiyol sulr.11ndan ne 
suretle <;1kanl!lcag1 tesbit e:dilcc"kti. 

Mcclise engizisyon mahkemesine 
mensup bir ~ok papazlar da davet 
edilmi~ti. 

• •• 
ciSPANYOL HARB l\1ECJ..iSi» NDE 

NELER GORU~ULDC? 
Don Petro Ferna.:ndez kenclini mti

dafaa ettikten sonra Malka kalcsinin 
<;ok yakmda cle gei;irilmcsi ic;in gizli 
tcrtibat almd1gindan bahsctti: 

- Ahmed Selimi ve arkadru)larm1 
belki bir hafta, belki 'bir ay sonra .. 
fakat herhalde <;ok klsa zaman ir;in
de esir alacag1m. 

(Arkas1 vnr) . 



RADYOLiN 
En buyuk sergilerde 18 
diploma 48 madalya 

kazanm1~t1r. 
Boyle giizcl ~i~ler yalmz 

RADYOLiN 
Kallananlarm di§leridir. 

Di~ tabipleri diyor ki: 
"Di~lerin ve akzm s1hhati sabah ve ak~am giinde 2 defa di~leri te

mizlemekle kabildir.,, Radyolin, bilkimya saf kalayh tiiplerdedir. 

I inhi•arlar U. M6tii1r/IJfiJnJ•n:· I 
280 Adet Kova 

6 » Kanca 
11 » Balta 
27 » Yang1n sondiirme aleti 

100 Metre hortum 
4 Adet Y ang1n s:an1 
1 » Merdiven 6 metre 
1 - Yukar1da cins ve miktarlan yaz1h 7 kalem yangm malzemesi 

,artnamesi mucibince pazarhkla aabn ahnacakbr. 
2 - Pazarhk, 17 /11/936 tarihine raatlayan sah ,Unii aaat 14 de Ka· 

batafda levaz1m ve miibayaat t-ubeaindeki ahm komiayonunda yapila

cakhr. 
3 - ~artnameler para11z olarak hergiin aozii ges:en tubeden ahnabi-

lir. 
4 - lsteklilerin pazarhk is:in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 gii

venme paralariyle birlikte ad1 g~en komisyona gelmeleri laz1md1r. 
(2604) 

* 1 - N:imune ve tartnamesi mucibince SO 000 kilo siklop s:emberi 
pazarlakla sattn ahnacakllr. 

2 - Pazarhk 12/11/936 tarihine raathyan pertembc giinii saat 14 de 
Kabatatta Levaz1m ve Miibayaat tubesindeki Ahm komisyonunda ya· 
p1lacakllr. 

3 - $artnameler paras1z olarak her giin aozii 1~en tubeden alma· 
bilir. 

4 - lsteklilerin pa:..-:rhk is:in tayin olunan gun ve saatte % 7,5 giiven· 
me paral~~·iyle birliktc ad1 ge~en komisyona gclmeleri laz1md1r. (2555) 

* 200 paket 12/24 makine ipliii corneii vard1r» 1aat 14 
1000 adet 40 s/m k1y1m b1~ai1 « reami vard1n aaat 15 
1 - Yukar1da cins ve miktar1 yaz11i iki kalem malzeme tartname-

1i mucibince pazarhkla satin ahnacakttr. 
2 - Pazarhk 1/12/936 tarihine raahyan aah pnii yukar1da yaz1h 

aaatlerde Kabatafta Levaz1m ve Miibayaat tubesindeki ahm komisyo
nunda yap1lacakbr. 

3 - $artnameler para1z olarak hergiin SOZU g~en fUbeden alma• 
bilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 gii· 
venme paralariyle birlikte ad1 g~en komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2872) 

Kapah zarf usulile eksiltme ilan1 

Naf1a Bakanbg1ndan: 
1 - - Eksiltmeye konulan it : Ankara Miistakil jandarma taburu mut

bak, yiyecek anbari ve su yalag1 in ~aalld1r. Kefif bedeli 29692 lira 
96 kuru4tur. 

2 - Bu ife aid evrak tunlard1r. 
7\. - Eksiltme {.artnamesi. 

B - Mukavelename. 

C - Su ya lag1 projesi 
D -· Yiyecek anbar1 projesi. 
E-Mutbak » 
<; - S1hhat teaisat • 

G - Elektrik f enni f&rtnamesi 
H - S1hhi tesisat fenni tartnamesi. 
I - - lntaat fe1111i f&rtnamesi 
M - Elektrik ketif hiilisa11 
N -- S1hhi teaisat ketfi. 

V - lntaat • lt 

lateyenler bu evrak1 148 kurut mukabilinde yapa itleri U. miidiirlii
iiinden alabilirler. 

3 - Ekailtme 23/11/936 pazarteai pnii saat 16 da Nafaa vekileti 
yap• itleri ekailtme komisyonu odas1nda kapah zarf uauliyle yap1la
cakhr. 

4 - Eksiltmeye airebilmek i~in taliplerin 2229 lira 97 kurut muvak
kat teminat vermesi ve miiteahhitlik ve1ikas1 ibraz etmesi liz1md1r. 

lsteklilcrin teklif mektuplar1n1 3 iincii maddede yaz1h saatten bir sa· 
..it evveline kadar komiayon reialiiine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazidir. Posta ile fonderilecek tekliflerin dit zarflarm1 miihiir mu
mu ile iyice kapahlmlf olmas1 liz1md1r. Postada olacak redkmeler ka· 
bul edilmez. (1632) (2685) 

Istanbul komutanhgi 
Satmalma Komisyonu f lanlari 

Istanbul komutanhgma bagh 
birlikler ~ihtiyac1 olan 15500 kilo 
~ekirdekli kuru uziim a~1k eksilt
me ile 13/11/936 cuma giinii sa· 
at 14 de ihalesi yap1lacakhr. Mu· 
hammen tutan 2790 lirad1r. $art
namesi komisyonumuzda goriilebi
lir. Jsteklilerin 210 lirahk ilk temi
nat makbuzu veya mektuplan ile 
beraber Fmd1khda komutanhk sa
tmalma komisyonuna gelmeleri 

(2573) 

* ~atalca Miistahkem mevki era-
tmm ihtiyac1 olan 8200 kilo kuru 
iiziim a~1k eksiltme ile 13/11/936 
cuma giinii saat 14,30 da ihalesi ya
p1lacakt1r. Muhammen tutar1 1558 
lirad1r. $artnamesi komisyonumuz. 
da goriilebilir. Jsteklilerin 117 lira
hk ilk teminat makbuzu veya mek
tuplan ile beraber Fmd1khda ko
mutanhk aabnalma komisyonuna 
gelmeleri. (2574) 

* Cebeci hastanesi ihtiyac1 olan 29 
kalem alita talibi ~1kmad1imdan 
13/11/936 cuma giinii saat 15,30 
da pazarhkla ibaleai yap1lacakhr. 
Muhammen tutar1 4368 lira 70 ku
ruttur. $artnamesi komisyonumuz
da go:ulebilir. tsteklilerin 328 lira· 
hk ilk teminat mektubu veya mak
buzile beraber f 1nd1khda komutan
hk aabnalma komisyonuna gelme-
leri (2575) 

* Istanbul Komutanhg1 birlikleri 
ihtiyac1 olan 17000 kilo kuru so· 
gan ihale giinii talibi ~akmad1im· 
dan tekrar a~1k eksiltme ile 16/11/ 
936 pazartesi giinii aaat 15 de iha
leai yap1lacakt1r. Muhammen tuta
r1 850 1irad1r. $artname1i bergiin 
ogleden evvel komisyonumuzda gO
rulebilir. lsteklilerin 63 lirahk ilk 
teminat makbuz veya mektuplan 
ile beraber belli giiniinde vakti mu
ayyeninde Fmd1khda komutanhk 
sabnalma komisyonuna gelmeleri. 

(2856) 

* Rami kit lasmdaki tamirine tali-

nlar1 I . 
Senelik muhnmmen kiras1 30 lira <>Ian Anadoluhisarmda Goksu de

resi sokagmdaki baraka teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 
senesi May1s1 sonuna kadar kiraya verilmek iizere a~ik artbrmayn ko
nulniu,tur. ~artnamesi levaz1m miidiirliigiinde goriilebilir. istekliler 225 
kurufluk ilk teminat makbuz veya mektubile iberaber 17 /11/936 sah 
giinii saat 14 de daimi enciimende bulunmahdirlar. (B.) (2651) 

* !era Vekilleri Heyetinin 8/10/936 tarihli 2/5414 say1l1 kararile Ka-
litarya koyiiniin belediye sm1r1 i~ine ahnm•t oldugu ilan olunur. (B.) 

(2866) 

Istanbul Be~inci lcra Memurlugundan: 
Ayte Hadiye tarafmdan Emniyet 1and1g1 namma birinci derecede 

ipotekli olup yeminli ii~ ehlivukuf tarafmdan tamamma (690) lira k1y
met takdir edilen Biiyiik ~art 1da Keseciler sokagmda eaki ve yeni 5 nu
marah sag1 Sadettin, solu Leon ve saire diikkanlan arkas1 ~art• duvan 
onii Keseciler caddesile mahdut zeminden yiiksek ve tahta doteme ve 
kepenkli tavam tonoz kemerli dotemeleri harap olan diger bir k1sm1 
havi olan 11,5 metre murabbamdaki diikkamn 1/3 hissesi a~tk arthrm:i
ga vazedilmit oldugundan 4/1/937 tarihine miisadif pazartesi gilnii saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arthrmas1 icra edilecektir. 

Arthrma bedeli k1ymeti muhammenenin o/o 75 ni huldugu takdirde 
miitterisi iizerinde birak1lacakhr. Alui takdirde en son artt1ramn taah
hiidii baki kalmak iizere artt1rma 15 gun miiddetle temdit edilerek 
19/1/937 tarihine miisadif Sah aiinii aaat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yap1lacak ikinci a~1k arthrma11nda arttarma bedeli k1ymeti 
muhammenenin % 75 ni bulmad1i1 takdirde sahf 2280 No. lu kanun 
ahkimma tevfikan geri biraluhr. Sahf petindir. Artt1rmaya ittirak et
mek isteyenlerin k1ymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi 
veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalar1 liz1m
d1r. Haklar1 tapu aicilli ile sabit olm1yan ipotekli alacaklarda diger ala
kadaran1n ve irtif ak hakk1 sahiplerinin bu haklarm1 ve hususile f aiz ve 
maaarif e dair olan iddialar1m evrak1 miiabiteleri ile birlikte ilin tari
binden itibaren nihayet 20 giin zarfmda birlikte dairemize bildirme
leri liz1md1r. Akai takdirde haklar1 tapu sicilli ile sabit olm1yanlar sa
bf bedelinin paylatmasmdan hari~ kahrlar. Miiterakim vergi, tenviri
ye, tanzifiyeden miitevellit belediye rusumu ve vak1f icaresi bedeli 
miizayededen tenzil olunur. Ve 20 senelik vak1f icaresi tavizi de mii~te· 
riye aittir. Daha f azla maliimat almak isteyenler 25/11 /936 tarihinden 
itibaren herkeain gorebilmeai i~in dairede a~1k bulundurulacak artt1r
ma tartnameai ile 934/6162 No. lu dosyaya muracaatla mezkur dosyada 
mevcut vesaiki gorebilecekeri ilan olunur. (2848) 

I Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlan I 
Marmara o .. ubahri sabnalma komiayonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmin Bd. M. Teminah Ibale giinii sa::-ti 

Lira Ku. Lira Ku. 
Ekmek 475,000 47500 00 3562 25 23/tkincitetrin/936 15 
Bulgur 54,000 7020 00 526 SO 24/lkincitetrin/936 15 

Yukarda cinsi; miktar ve tahmini bedelleri yaz1h ekmek ve Bulgur 
kapah zarf usuliyle sahn ahnacakhr. Ekmek tartnamesi 2 lira bedel 
mukabilinde ve Bulgurun bedelsiz olarak komisyonumuzdan ve Istan
bul deniz levaz1m sahnalma komiayonundan ahnabilir. lsteklilerin ka
nuni vesikalarile birlikte teklif mektuplarm1 muayyen gun ve saatten 
bir aaat evveline kadar komisyona vermeleri ve bu saatten sonra mek
tuplar kabul edilmiyecegi. (2711) 

Bahk~ilar Cemiyetinden : 
Eanaf Cemiyetleri talimatnamesinin S nci maddesi mucibince idare beyetinin 

tebdil edilecek rustf hast ~in 9 / 11 / 936 tarihinde yapilan intihabda ekseriyet 
hutl olmadaiindan, ikinci intihabm 27 / 11 / 936 cuma giinii Bahkpazar1 Hel· 
vac1 sokaji Y eni Handaki Cemiyet merkezinde aaat 10 dan 16 ya kadar ya pt• 

lacagandan esnaf1miz1n Cemiyet ciizdanlarile birlikte selerek reylerini kullanrnalan 
bildirilir . 

binin vermit olduiu fiat pahah gO- · 
riildiijiinden 16/11/936 pazartesi 
giinii saat 15,30 da tekrar a~1k ek
siltme ile ihalesi yap1lacakhr. Mu
hammen ketif bedeli 4118 lira 12 
kuru,tur. ~artnamesi hergiin ogle
den evvel komisyonumuzda gorii
lebilir. lsteklilerin 309 lirahk ilk te
minat makbuz veya mektuplar1 He 
beraber F1nd1khda komutanhk sa· 
bnalma komisyonuna gelmeleri. 

<2851> istanbul Bakkallar1 ve 
* Istanbul k omutanhg1 b irlikleri ·Mustahdemini Cemigetinden: 

i~in 80 tane Alafranga ve 250 lane ~ala1ma miiddeti biten idare heyetinin yenile1tirilmesi )~in bugun Cemiyet 
alaturka soba borusu dirsegi 2300 merkezinde yapalan s~imde ekseriyet basil olaman111br. 16/11/936 pazartesi 
tane boru ve 70 tane soba tahta11 a\inii Cemiyet merkezi olan Bah~ekap1 Dorduncii Vak1f ban asma kat No. 18 de 

27 /11/936 cuma giinii saat 14,30 da aaat 10 dan 16 ya kadar yeniden ~im yaptlacaktar. Cemiyet U..mm hiiviyet 
a~~~sil~eile~~~iya~~c~ _~_-_z_~_n_l_ar_il_e_C_e_m_~_d __ m_e_~_~_·_e_i_e_~_d_e_~------------~~ 
br. Muhammen tutar1 770 lirad1r. 
$artnamesi hergiin ogleden evvel 
komiayonumuzda goriilebilir. lstek
lilerin 58 lirahk ilk teminat makb'uz 
veya mektuplar1 ile beraber F1nd1k
hda komutanhk aabnalma komis-
yoouna 1elmeleri. (2859) 

Motorlu vas1talar 
Adnan Halet Ta§p1nar 
Otomobil kullananlara ve ~forlere, 

motOr l~lerinde ~ab~lara IAzim blr 
kitaptir. Kita~1lardan arayimz. 

Tevzi yerleri Istanbul Kanaat ve 
ikbal, Bcyoglu H~et Kitabevl. 

-or. FAHRI CELAL 
Sinir hastalakla11 ve kekelemc 
edavisi her giin ii~tcn sonra 

taloQfo, Halk F1rkas1 kar~1s1, Zorlu 
aparhman No. 2 Tel. 20785 

Tiirk Hava Kurumu Istanbul 
~ubesinden: 

Say1n Istanbul Halk1mn yard1mlarile ahnan 9 tayyareye ad konma 
merasimi 15/Tetrinisani/936 pazar pnii tam saat 14 de Yefilkoy tayyare 
alan1nda yap1lacai1n1 ve biitiin yurddatlarm bu terefli torende buluna
bilmeleri ve ucuzca 1ridip gelmeleri ~in 0 giin oileden itibaren aktam1n 
son trenine kadar biitiin mevkiflerden Yefilkoy i~in azimette 1idip 
gelme hakk1 bah,eden yiizde elli tenzilith alelide biletler temin edil-
diiini 1ay1n yurddatlara arzeyleriz. (2874) 

Istanbul Kamblyo MUdUrlUlllnden: 
Dairemize mu$abaka ile 75 lira iicretli bir memur al1nacakbr. 
Atai1da yaz1h evsaf 1 haiz olanlann tahsil, askerlik vesikalar1 ve nii

fua ciizdab1 ve bonservislerini raptedilerek el yaz1larile yaz1lm1t ter
ciimei ballerini bildirir bir istida ile Dordiincii Va.kif hanmda kiin dai
remize miiracaatlar1. 

1 - Lise mezunu olmak, 
2 - Frans1zca, Almanca, veya lngilizce lisanlarmdan birini bilmek. 
3 - Askerligi ifa etmit bulunmak. 
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DOY~E LEVANT LlNYE 
G. M. B. H. HAMBURG 

Doy~e Levant Linye Hamburg A. 
~. Hamburg, Atlas Levant Linye 

~\A'. G. Bremen. 

Hambu~. Brem, Anvel'll, lstanOul 
!'.t Bahriaiyah a,._md& uimet Te 

avdet muntazam poatalan 
latanbulda beklenen vapurlar 

Milos vapuru ]imanuruzda 
Morea vapuru 14 T.saniye dogru 
Macedonia vapuru J 6 :r. saniye 

'C:loiru 
Burgaz, Yama, Kostence, ii;in 
limanmnzdan hareket edecek 

vapurlar 
Macedonia vapuru 18-20 T. sa

niye dogru 

Y almda Hamburg, Brem, Anvera 
Te Roterdam limanlan ic;in 

hareket edecek Vfpurlar 
Kiel vapuru 12-1 3 T.saniye dogru 

Milos vapuru 18-20 T.saniye dogru 

Faria tafailat i~n Gala.ta' da Ova
ldmyan hanmda DOY(:E LEV ANTE 

Lf NYE vapur aoentahgma mil racant. 

Telefon: 40319 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA TI lLANLARI 

~artnamesindeki degi~iklik do
lay1sile 30000 metre tayyare kanat 
bezi ile 65600 metre tayyare kanat 
~eridi yeniden kapah zarfla eksilt
meye konmu~tur. Tahmin dlilen be
deli 25500 lira olup ilk teminat pa
ras1 1912 lira 50 kurudur. ihalesi 
24/ikinci te~rin/936 sah giinii sa
at 15 dcdir .. ~artnamesini 128 ku
rus mukabilinde satmalma komis
yo~unda~ bizzat miiracaat edilerek 
alm1r. Muhabere ile ~artname gon
derilmez. Eksiltmeye gireceklerin 
kanuni teminat ve 2490 say1h kanu
nun 23 iincii maddesinde yaz1h bel
gelcrle M. M. V. satmalma komis
yonuna ihale giinii ve saatinden 
en az bir saat evveline kadar tek
lif mektuplanm vermi11 bulunma-
lar1. (448) (2725) 

* Sivas Garnizonundaki ktt'at ihti-
yac1 i~in 350000 kilo ekmeklik un 
almacaktir. Tahmin bedeli 43750 
lirad1r. ~artnamesini okumak iste
yenler hergiin komisyona miiraca
at edebilirler. Eksiltme kapah zarf 
usuliyle 27 /11/936 cuma giinii sa
at 16 da Sivasta artt1rma eksiltme 
komisyonunda yap1lacakhr. Uk te
minalt 3282 lirad1r. Teklif mek
tuplar1 27 /11/936 cuma giinii sa
at 15 e kadar komisyona verilmiir 
bulunacakttr. (460) (2864) 

Oskiidar Birinci Sulh Hukuk mahke
mesinden: 

Oski.idar Selimiyede Harem iskele
sinde Karhk baymnda 1 l No. da sakin· 
Jer S1tk1 ve Siireyyaya. Davac1 Naz
miye vekili avukat Kami Nazim tara
fmdan aleyhinize ikame edilen Selimi· 
:rede Harem iskelesi sokagmda kain 
5 9 No. 11 bir hap hanenin izalei §UYU 

davasmm cari muhakemesi sonunda: 
Mezkur gayri menkuliin kabiliyeti tak
simiyesi olmad1g1 anla~1ld1g1ndan mez
kur hanenin n~1k arthrma ile satilarak 
bedelinin hissedadar arasmcla hisseleri 
nisbetinde taksimine temyiz kabil ol
mak i.izere 2 11 936 tarihinde karar 
verilmi§ olmakla tarihi ilanden itibaren 
sckiz gi.in zarf mda temyizi dava etme
diginiz takdirde mezkur karar katiyet 
kcsbedecegi ilanen ihbar ve teblig olu· 
nur. M. 897 

Dr. AHMED ASIM ONUR 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

Y atak iicretleri 2 liradan itiba-
ren •• 

3 U,ndi 11rufda ameliyat ucreti 
ahnmaz. 

Dogum ve kadm ameliyatlarile 
fibk, apandisit, basur ve diger 
ameliyeler i~ ~ok ehven huauai 
fiatler. Ortakoy tramvay yolu Mu· 
allim Naci cad. 111 - 115 

Telefon - 42221 

c iLDiNiZi 
BESLEY • 

I 
• 
I Z! N 

28 giin zarfmda bir~ok seneler daha gen~le~~ olursunuz. :lle~hur bir 
iiniversite profesorii, gen~ hayvaulardan cilt i~in hakiki bir cevher istihsale 
muvaffak olmu~r. 

100 kadmdan 99 u beslenmemi!1 bir 
cilde maliktir. Burusukluklar sol-. ' 
m~ tenler ve gev~ek yanaklar bu ha-
lin bazt alametleridir. 

Zamamrmzda tecri.ibe ile sabit ol
mu~tur ki; cildiniz, milyonlarca me
sameleri sayesinde sureti hususiyede 
hazirlanmJ~ birgok unsurlan mas ve 
canlI hticcyreler ~ckline ifrag ederek 
kaybettigi giizcllik ve tazeligi kaza
nabilir. 

Cilt i~in en miikcmel giimlclik 
giizellik re~etesi budur: 

Geng hayvanlardan istihsal edilen 
Biocel cevheri, taze krema ve musaf
fa zeytinyagi. 

Biitiln bu unsur1ar, simdi Tokalon 
krcminin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem, tanmm1~ cilt w1suI"la11nm en 
miikemmeli ve en fazla be lcy1c:si
dir. Yalruz bir gcce zarfmda-cildini
zi taravetlendilecek ve inamlrmyacak 
derccede canlandnacakt.ir. Ve 28 gUn 
zarfmda devam11 bir gilzelliktc yeni 
bir ten temin edecek, beserenizi bir 
gill yaprag1 gibi daha t~th, daha 
nermin kllacak Ye buru~ukluklardan, 
gev~ck yanaklardan ve yUztin zay1f
lanu~ adalelerinden kurtaracaktir. 

gene hay-wanlar
dan lsllhsal ed1-
ten "BIOCEL •. ' 
cevheri 

Bu ~ayam hayret scmereyi, ayna
ruza bakarak tasdik edeceksiniz. 40 
ve 50 ya~larmda bir~ok kadmlar son 
derece besleyici bir unsur olan bu 
kremin muntazaman kullanmalan 
sayesinde hemen. bir geni; k1zm teri.i
taze cildinc ve nermin tenine mahk 
olmaga muvaffak olmu~lardir. Ak
~amlan, Tokalon kreminin pembe 
rengindeki ve sabahlan (yags1z) 
beyaz ren!!'indekini kullammz. Pem
be reng1ndeki krem en fazla besleyi
ci bir kremdir. Fakat sabahlan (yag
s1z) beyaz krcm kullamlmas1 miirec
cahtir. <;iinkii fevkaladc bir cilt un
surn olduktan ba~ka pudrayi gayri
mcr'i kllar ve son derecc yap1i,;mas1-
na medar olur. 

K1z1lay Cemiyetinden: 
. Ca~al?~~-unda Istanbul S1hhat ve l9timai Muavenet 

D1rektorlugu kar§1smda K1z1lay Mumessilliginin bulundugu 
bina sat1likt1r. Muracaat mahalli Yeni postane civarmda 
K1z1lay hanmda (Eski Aksarayhlar ham) depo direktorlOgOdOr. 

Kutahya $ehri lcme ~uyu tesisat ve 
in~aat eksiltmesi 

Ve ii • 
I e en: 

Kiitahya ~ehrine 4,4 kilometre mesafeden su isalesi ve sehir dahilin
deki ~ebeke i~in icabeden malzemelcrin tedariki ve hon: f er~iyatmm 
icras1 ile sair bun a miitef erri imalatm yap1lmas1 ve ,ehir dahilinde bir 
depo in~as1 kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - i~in muhammen bedeli 91443 lira 25 kurustur. 
2 - istekliler bu ife aid ~artname, proje vesair evrak1 460 kurut 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler lmar heyeti fen sefliginden 
alabilirler. ' 

3 - Eksiltme 23/Birinci kanun/936 tarihinde rashyan ~arfamba gii
nii saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Be
lediyeler lmar heyetince yap1lacaktir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek icrin isteklilerin afag1da yaz1h teminat 
ve vesaiki ayni giin saat ona kadar komisyon reisligine teslim etmi~ ol
malar1 laz1md1r. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 maddelerine uygun 5822 lira 16 
kuru~luk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir ma

ni hulunmad1gina dair imzah bir mektup. 
D - Naf1a Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikas1. 
5 - Teklif mektuplari ihale giinii saat ona kadar makbuz muknbi

linde komisyon reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif 
mektuplarmm iadeli taahhiitlii ve nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmis bulunmas1 laz1md1r. • 

Bu i~ hakkmda fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler imar he· 
yeti fen ~efligine miiracaat etmeleri. (1538) (2517) 

Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 
Tahlisiye miistahdemini icrin az1 240 ve ~ogu 260 tak1m ki~hk elbi

se kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmu,tur. 
23/11/936 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat on be~te Galatada 

Merkez Rihtim hamnda Tahlisiye umum miidiirliigii satmalma komis
yonunda ihalesi yap1lacak olan bu elbiselerin muhammen bedeli 4810 
lira ve muvakkat teminat bedeli 360 lira 75 kuru~tur. isteklilerin tek
lif mektuplanm yukar1da bildirilen vakitten bir saat ev:veline kadar 
komisyon reisligine tevdi etmeleri laz1md1r. ~artname ve elbise niimu-
nesi sozii ge<;en komisyonda goriilebilir. (2702) 

Edremit Belediye Reisliginden: 
Edremit Belediyesinin 165 lira iicretli miiilendisligi acriktir. ~ehir pla

nm1 tatbike sdahiyetli isteklilerin evrak1 musbiteleriyle miiracaab. 
Makine ve Elektrik ve su iflerinde de haizi malumat olanlar tercih cdi-
lecektir. (2744) 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

Sahife 11 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 - Erkek Sanat okullarmm mesleki ve ameli derslerine ogretmen 

yetif tirmek iizere Ankara Bolge sanat okuluna miilhak olarak « Erkek 
Ertik ogretmen okulm> a~tlmittir. Okul yat1h ve paras1zd1r. 

Okula girebilme:k i~in a,ag1daki ,artlar1 ta,1mak laz1md1r: 
A- Tiirk olmak, 
B - Dogumu 1911 (dahil) ve 1916 (dahil) y1llari arasmda olmak, 
C - Bell y1lhk bolge sanat okullarmm birinden mezun olmak, 
D - Veyahut ilk okuldan mezun olduktan sonra en az 7 y1l maran· 

gozluk, demircilik veya tesviyecilik sanatlanndan birinde bir fabrika
da veya atelyede veya serbest olarak ~a1',m1t olmak, 

E - Sanat okulundan mezun olanlar, mezun olduktan sonra bu gii· 
ne kadar bir fabrikada veya atelyede veyehut serbest olarak kendi sn• 
natmda ~ah~mlf ibulunmak ve bu miiddet iki y1ldan az olmamak, ' 

F - Ogretmenlige mani s1hhi bir nr1zas1 bulunmamak, 
G - Hiisniihal erhabmdan oldugunu polisce verilcn bir vesika ile 

. tevsik etmek, 
H - Kiiltiir Bakanhgmca yap1lacak tahkikatta ahlak ve seciye .. i iti

bariyle de ogretmen olabilecek manevi evsaf1 haiz bulundugu sabit 
olmak. 

2 - istekliler, 
A - Okul ~ahadetnamesinin asl1, 
B - 4 "tane a~dc ba~la ~ikar1lm1~ vesika fotograf1, 
C - Niifus tezkeresinin ash, 
D - A~.1 kag1d1, 
E - Yukar1da 5 inci maddede bildirilen s1hhi arizalar1 bulunmad1-

gma dair tam te~ekkiillii bir heyeti sihhiye raporu (raporlann niimu
neleri Ankara, izmir, istanbu1, Bursa Bolge sanat okullarmdan alma• 
caktir.) 

F - Ba~lama ve aynlma tarihleri ve ~ahf hii mahallerdeld mesai 
ve sanatmdaki kabiliyet derccesi de tasrih edilmek ~artiyle yukar1da 
birinci maddenin «D» ve «E» f1kralarmda izah olundugu gibi ~alt bg1 
fahrika veya atelyelerden ahnm1~ belgeler. (Serbest olarak c;ah~unlar 
Ticaret ve Sanayi odalarmdan beige alacaklardir.) 

G - Birinci maddenin «G» fikrasmda izah olunan hiisniihal mazba· 
tas1 ile birlikte ve hangi sanat okulunda imtihana gitmek istediklerini 
de gosterir istidalarim Kiiltiir Bakanhgma 30 /11 /936 ak~amma kadar 
ya dogrudan dogruya tevdi edecek veya posta ile taahhiitlii olarak gon• 
dereceHerdir . 

3 - Yapilacak miisabaka imtiham neticesinde okula tesviyeci, de
mirci, ve marangoz talebe ahnacaktrr. 

4 - Miisabaka imtiham yaz1h ve ameli olmak iizere Ankara, istan
bul, izmir Bolge sanat okullarmda yap1lacakttr. 

5 - lsteklilerden Sanat okulu mezunlarmm milsabaka imtihanlar1 
sanat okullar1 milfredat program1 ~er~evesi dahilinde, 

A - Umumi teknoloji, 
B - Mesleki teknoloji, 
C-Hesap 
D - Makine ve motorler, (Yalmz demirci ve tesviyeciler i~in) 
E - Smai resim, 
F - Ameli mesaiden, 
6 - Birinci maddenin «D» f1krasmdaki vaziyette yani ilk okul mezu

nu olanlar 5 inci maddede yaz1h derslerden baska sanat okullar1 miif-, 
redat program1 ~er~evesi dahilinde. 

A -Tiirk~e, 
B - Riyaziye, 
Derslerinden de imtihana tabi tutulacak ve imtihan giinleri aynca 

ilan olunacakhr. (2860) 

Istanbul 4 iincii icra memurlugundan: 
Seniha, Mukadder, Muzehherin Emniyet sand1gma birinci derecede 

ipotekli olup tamamma yeminli ii~ ~hlivukuf tarafmdan (2065) lira 
k1ymet takdir olunan Kad1koyiinde, Osmanaga mahallesinin Ku~dili 
sokagmda eski 21 yeni 145 ve Mis sokagmda 11 No. lu bir taraf1 kii~iik 
ha tun ev bah~esi, bir taraf 1 mezkur cad de bir ta rah Hasan ve Emine 
Hiirmiiz ev ve bah~esi hir taraf1 sokak ile mahdut umum mesahas1 173 
m2 olup 50 m2 bina ve geri kalan1 bah~eden iharet olan afag1da evsaft 
yaz1h gayrimenkul a~ik arttirmaya vaz<>lunmu~tur. 

Bodrum kat: Zemini toprak bir avlu ikisinin zemini ah~ap digeri top
rak ii~ oda bir hela, bah~esinde ii~ ayva ve metriik hir kuyu. Zemin kah: 
Bir sahanhk, bir sofa birinde yiik dolab1 olan iki oda, hir hela, hirinci 
kat: Bir sofa iizerinde ii~ oda bir hela, bodrum ve zemin ):at pencereleri 
demir parmakhkh, i~risinde elektrik tesisah vard1r. A~1k arthrmaya 
vazedilmi~ oldugundan 11/1/937 tarihine miisadif pazartesi giinii saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci artt1rmas1 icra edilecektit·. 

Artbnna bedeli k1ymeti muhauimenenin % 75 ni buldugu 
takdirde miitterisi ijzerinde b1rakilacakt1r. Aksi takdirde en son art
t1ranm taahhiidii bak1 kalmak iizere artbrma 15 giin miiddetle temciit 
edilerek 26-1-937 tarihine miisadif sail giinii saat 14 ten 16 ya ka
dar keza dairemizde yap1lacak ikinci a~1k artt1rmasmda artbrma be
deli kiymeti muhammenenin % 75 ni bulmad1g1 takdirde sahf 2280 
No. lu kanun ahkamma tevfikan geri b1rak1hr. Sat1~ pe,indir. Arttir
maya ittirak etmek isteyenlerin k1ymeti muhammenenin o/o 7,5 nisbe
tinde pey ak~esi veya milli bir bankan1n teminat mektubunu hamil 
bulunmalari laz1md1r. Haklar1 Tapu sicilli ile sahit olm1yan ipotekli 
alacaklarda diger alakadaramn ve irtif ak hakk1..sahiplerinin bu hak
larm1 ve hususile f aiz ve masarife dair olan iddialarim evrak1 miisbite
leri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gun zarfmda birlik· 
te daircmize bildirmeleri laz1md1r.Aksi takdirde haklar1 tapu sicilli ile 

8abit olm1yanlar sah, bedelinin payla~masmdan hari~ 'kahrlar. Mute· 
rakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden miitevellit Belediye rusumu ve va .. 
kif icaresi ve 20 senclik vak1f icaresi tavizi bedeli miizayededen tenzil 
olunur. Daha fazla malumat almak isteyenler 1 /12/936 tarihinden it!
baren herkesin gorebilmesi i~in dairede apk bulundurulacak artbnna 
sartnamesi ile 934/3198 No. Ju dosyaya miiracaatla mezkUr dosyada 
~evcut vesaiki z(irebilecekleri ilin olunur. (2847) 



M 0 D 

<;~M Kokulu 
C1ldmize taze h ayat verir, 

Radyolar1n1 d" 
slnlz $" rnlemell 
blr r~dimdlye kadar hi~ 

yo sesin 
man1m bu d rand•· 
dakatle m erece sa
mam1$tl r. eydana koy

<;elik lambal 
Elektrlk gOz ar 
Elektn·k d" 

·R. C:aA. 

~~ 

Celik kollu bir b _ re~~e~sel ~elik lambaho~s~r A hasdmm1 nas1I kolay 
oy ece ort d · · · ra yosu da . 

dola§an RC A a an kaldmr Herk . paraz1t-
. · · i~te boyle b' · esm dilinde tr radyodur. 

Kalp ve ·r.. I Cl5er ere ferahlik ~~ gram EREN kolonyaSt ;:~en s1hhi yeni icad fevkaliidc mUk 
posu : Evliya Zade Nured~?nuz~ <;am ve kir ~i~ekleri k k l ei'.'m~l bir kolonyadir. m hcarethanesi, Istanbul. o u anle ilkbahara ~evirir. 

R 
En son 91k A D y n altin uc;:lu 

. Gramofon ve 0 F 0 N 
Bir igne 5 lak ~adyo ignelerini " 

araym1t U ~la! plaklan tahrip etm Gtecrube ediniz. 
1 mum1 sail~ • ez. ramol 

A k 00 adedlik kutu 40 t"' Sirkeci No. 37 oN1H'Agazalarmda 
n ara sati~ yeri- A f ulru,. 200 adedlik k T l~IK . na arta ar cad. N 5 utu 70 ku c:ok a o. 4 ~enses M·· 'kru~. 

Y r Durgun .. uzi pazan. 

KA$ E . 

NEOKALMiN 
.Grip • Nevral'' B JI· af ve d' v If agnlan • Arif izm • Romatizma 

lktisat y kAl • 
«1$ KANUNU»nun do e a ebnden• 

re kurulan «I.$ DAIRESJku~uncu «Te,kilal» fasl1ndak' • 

Y

et b l »nm T · · 1 h "k " I e •! ad1g1 145 · . •1nn11ani 1936 b u um ere g0-

1 

• me• madde mucibince ili.n ~1mdan itibaren faali-

• KARON, BEVOGL .. 0 unur. (1661) (2802) 

Kiiltiir Bakaohitt tarafmdan k U, !UNELMEYDANI 
abul edilen okul kit I ap an aabhr. 

JUVANTIN KANZUK 
SAC BOY ALARI 

Kumral ve • ah ve tabit sty olarak aabit 
renk verir T 

makla ~1kmaz y . • er v.e y1kan· 
· egane 

tanmm1f s1hhi b zarara1z ve 
lNGILlZ KA aa~ oya11dir. 

NZUK ECZANF.Sl 
Beyoglu • Istanbul 


