
lngiltere lie ltalya ara

s1 nda Akdeniz . ic;i n 
mUzakere ba$11yor 

Sene 19 - No. 6493 - Fiab her yerde 5 kuru~ CUMA - 13 TE$RINiSANl 1936 

Akdeniz hakk1nda lngiliz, 
Italyan miizakeresi ha§l1yor 

M. Musolini: '' Anla~ma iki taraf Ii olma/1, Akdenizde 
sahili bu/unan diger devletleri tatmin etmelidir,, digor 

Daily Mall gazetcsinin Roma mu
habiri, italyan ba~vekili M. Mussoliniyi 
gorerek italya ile ingiltere arasmc;la 
akdetmek istedigi anlru?mamn mahiye~ 
ti hakkmda ~u suali sormu~tur: 

- iki memleket arasmda Akdenlz
de ni.lfuz mmtakalarm1 takyid eden 
bir anla~ma m1, yoksa Ingiltere ile 
italya arasmda bir ademi tecaviiz ml
sak1 akdini mi dti~tini.iyorsunuz?. 

- Son zamanlarda salgzn $eklini 
alan misak akdi hastaligzni ~iddetlen
dirmek istemem. Dii~iindiigiim ~ey, 
~eklinde miimkii.n oldugu kadar sade 
ve aqtk bir tarzi tesviyedir. Oyle bir 
tarzz tesviye ki, hem f~ist italyant.n 
psikolojisine hem de ingUterenin miza
czna uygun olsun. Diifii.niilen tarzi te!
viye, iki tarafm kar~iliklz menfaatlerini 
korumalzdzr. Binaenaleyh bu anla~
ma iki taraflz ve Akdenizde !a

hili bulunan diger devletleri tamamile 
tatmin edecek mahiyette olmalzdir. 

$ayam memnuniyet bir formiil bu'l
mak zor bir i~ olmamak gerektir. Fa
kat bOyle bir formiil bulmanm ba~lan
gicz, dofjmak uzere bulunan yeni siya
si ha-cadzr. Bu yeni siyast hava, iki 
milletin tarihinde yeni bir sahife ·Qev
rilmekte olduguna dair olan inani hak
ll gosteriyor.» 

IU. GR.\NDi TALiMAT ALlUAK 
UZERE ROMAYA GIDiYOR 

Lo~i~ra 12 (A.A.) - Daily Mail ga
zetesmm bildirdigine gore, :ttalyanm 
Londra bi.iytik el~isi M. Grandi, yakln
da Romaya gidecek ve Akdenizde in
giliz - italyan mi.inasebetlerinin tan
zimi hakklnda baz1 muzakerelerde bu
lunacaktir. M. Grandi Romadan Lond· , 
ra~a miisbet cevapla donecektir. 

Ingiliz htikfuneti azalannm ekserl
yeti, zamamn suitefehhil.mleri izaleye 
hassatan elveri~li oldugu fikrindedir. 

Talimat almak iizere Romaya gidecek 
olan italyamn Londra sefirl M. Grandi 

Londrada M. Mussolini tarafmdan iz
har edilen dostane hissiyat memnunl
yetle kaydedilmekte ve mi.izakerelerin 
pek yakmda kat1 bir suretl hal ile ne
ticelenecegi san1lmaktadlr. 

Ayni gazetenin Roma muhabiri ise 
Roma ile Londra arasmda mti.zakere
lere ~imdiden ba~lanm~ oldugunu bil
dirmektedir. Bu mi.izakerelerde esas, 
Akdenizdeki bahriye kuvvetlerinin bu
giinkii vaziyetinin idamesidir. 

Daily Telegraph gazetesi de, pek 
yakmda gerek tngiltere gerek italya 
i~in ~yam memnuniyet bir anla~ma
ya vartlacagi kanaahm izhar eylemek· 
tedir. 

KUc;Uk sanatlar kongresi ac;1ld1 

Iktisat vekili sanat 
erbab1n1 bimaye edecek 
liyihan1n esas1n1 anlatb 

Kuc;uk sanatlarda c;ah~an kalfa ve c;1raklar kazanc; 
vergisinden muaf tutulacak, sanat erbab1n1n 

kredi ihtiyac;lan Halk bankasrnca temin edilecektir 
Ankara 12 (Telefon) - Elisleri ve 

kil<;tik sanatlar kongresi bugu'n ikti
sad vekaleti salonunda iktisad vekili 
B. CeHH Bayarm bir nutku ile a<;1ldi. 
~o~~re~ bilttin vilayetlerden gelen 
ku~uk sanat erbabmdan baska mebus· 
lar, ve vekalctlerin alakadar' m~murla
n da haz1r bulunuyodardi. 

iktisad vekili B. Cclal Bayar nutkun
da hiikfunetin kii<;i.ik sanatlan da plan
la~tirmak kara_nn~a old_ugunu, kli<;tik 
sanatlarm tekamill ve ilerlemesi i~in 
vekaletin Iaz1m gelen tedkikleri ikmaI 
~ttigini soyledikten sonra memleketi
mizde kil<;ilk sanat erbabmm bugtin
kii dag1ruk vaziyetinl izah etti. Bliyiik 
endustri ilzerinde muazzam bir prog
ramla yilri.iyen hilkumetin kti<;i.ik sa
natlan himayesi i<;in de ayn bir prog
ram haz1rlad1gm1 ii;;aret ederek ezctim
le dedi ki: 

- Bizim iktisadi prensipimiz devletr;i
liktir. Bi.iyi.ik sanayide bunu tatbik edi
yoruz. Devletgiligimiz mlilkiyeti tarur, 

ferdi himaye eder bir devletgiliktir. 
Kti<;iik sanayide ise sadece yaptmc1 
s1fatlllllzla 9al1~;acag1z. Eli~lerinde ca
h:;>mag1 te~vik ve himaye edebilmek 
iqin maddi ve manevi cephede bunu 
ele alrnak istiyoruz. 

Bazi sanatkarlanm1z btiyiik mahru
miyet ic;inde <;alI~maktad!rlar. Sanat
lanru icra edebilmek ic;in muhtac ol
duklan iptidat maddeleri bile tedarik
ten acizdirler. Mesailerinde b~kalan 

(DevamJ 5 inci sahifede) 

Yarmdan itibaren Saray 
ve Bab1alinln lvyuzo 

sOtunlannda 

HiCAZDA IDARE 
Hakkmda ne~1iyata ba:;;llyoruz. 
Bu yazllarda Hicazdaki idarenin 
garib ve feci taraflan hakkmda 
ctrafl1 m1lfunat okuyecaksm1z. 

Ayni gazetenin Romadan bild.irdigi
ne gore, Kont Cianonun Lonclrayi zi
yareti hakla.ndaki haberler ~imdilik 

mevsimsizdir. Romada tebarilz ettiril
digine gore, boyle bir zlyaret i<;in ilk 
te~ebbiisti. yapmak inglliz hukfunetine 
aid bulunmaktad1r. Maamafih, bu zi
yaret esasen birinci kft.nun aymdan 
evvel de kabil degildir. 

HENtlz M0ZAKERE BA~LAMAMI~ 

Lcmdra 12 (A.A.) - Royter ajans1-
nm diplomasi muhabiri yaziyor: 

Londra siyasi mahafili, M. Baldvin 
ile M. Mussolininin son nutuklarmm 
vaziyeti tenvir etmi~ ve ingilizlerle 
italyanlar arasmda daha dostane mii
nasebetler tesisine dogru bir yol ac;rru:;; 
oldugunu beyan etmektedir. 

Maamafih bu muhabir, ingilternin 
italya ile :tngiltere arasmda Akdenize 
aid bir itilafname aktma matuf bazi 
tekliflerde bulunmarru~ oldugunu ilave 
etmek.tecllr. 

Bu bapda henilz hie bir mti.zakere ya
ptlmanu~tir. Fakat diplomas! yolile 
iskandiller yapllm1~ oldugu zannedil
mektedir. 

Londra 12 (A.A.) - Bazi gazeteler 
ingiltere bilyilk el~isi Sir Eric Drum
mond'un ftalyan hiikumetinden M. 
Mussolininin bir Akdeniz anl~mas1 
hakkmdaki arzularmm kendisine bil
dirilmesin! rica eylediginl yazm1~lar
ch. 

Reuter ajansmm Roma muhabirinin 
bildirdigine gore, bu haberler, resml 
makamlar tarafmdan yalanlanmakta
dlr. Bu ana kadar ingiliz hil.kO.metl 
italya htikfunetinden boyle hi~bir ta
lepte bulunmam1~tir. 

Maamafih Roma siyasi mahafili, 
bOyle Vir talep vukuunda M. Mussoli
ninin memnuniyetle ldzim gelen iza
hati vereceji fikrindedirler. 

Doktor $aht 
Cumaretsi ak!?am1-
n1 lstanbulda ge<;fr
mesi muhtemeldir 

Alman iktisad nazm ve Raysbank 
reisi doktor i;lahtm yakmda Ankarayi 
ziyaret edecegini yazmi~tik. Doktor 
~aht cumartesi gilni.i tayyare ile Ber
linden hareket edecek, o aksam istan
bula vastl olacaktir. Geceyf istanbul
da ge<;irerek ertcsi giinii gene tayyare 
ile Ankaraya gitmesi muhtemeldir. 
Doktor i;laht pazartesi giini.i htikfune
timiz etkanile gorti~ecektir. 

Daktor Hjalmar ~aht 1877 senesin
de dogmu~tur. ~imdi 59 ya~mdadlr. 
Babas1 tilccard1. Kendisi Hamburg 
iiniversitesinde okumu~tur. Universi
teden (;Iktlktan sonra bankactl1k ve 
maliye i~lerile me~gul olmu~tur. Dresd
ner bank drektor muavinliginde bu
lunmw~. Darm~tader ve Nasyonal bank 
sahiplerindendir. ~imdi Ray~bank re
isi ve Alman i.ktisad nazmdlr. 

Moskovada 
tevkifler 

Bir ka<; Alman tutuldu, 
tahkikat yap1hyor 

Moskova 12 (A.A.) - Tass ajans1 
bildiriyor: l\loskovada, Alman tebea
smdan bir ka~ ecnebi miitehasSJS, 
devlet aleyhine faaliyet su~undan 
tevkif edihni~tir. Adliye, bu mesele· 
nin tahkikatma devam etmektedir. 

Madrid etraf1nda 

$1ddetli muharebe

ler devam ediyor 

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

Pigango talihlileri 

Biiyiik ikramiye, bir 
bakkal ~1rag1na dii§tii 

C1rak, ni~anhsile evlenecek ve bir evcegiz alacak 
berberler cemiyeti reisi de 30,000 lira kazand1 

Bu ge~idenin en bi.iyiik ikramiyesi O

lan 30,000 lira Cihangirde gen\: bir 
bakkal c;1ragma r;1krru~tir. 

Yorgi ismindeki bu gence miijdeyi 
vermek i.izere diin Cihangire Yorgi
ffin ~ah~tigi Vi~inamn bakkal di.ikkA.
nma gi ttik. Dilkkandan elinde ko
ca bir sepet, iginde silpiirgeler, irill u
fakh ~i~elerle zay1f bir gen~ ~klyor ... 
Aparhmanlara sogan, tuz, siipiirge ve 
saire gotiiren bu gencin Yorgi olmas1 
ihtimali ~ok kuvvetli idi. Sorduk: 

- Yorgi sen misin?. 
-Benim. 
cUgur> bayii mtijdeledi: j 
- Sana 30,000 lira -;1kt1. • -
~imdiye kadar bir<;ok piyango talih· 

lilerine i.1iijde verilirken gordilm. IA· 
kin bu derece heyecanhsma hl~ rasla
marm~tim. Elinden sepeti att1, ve Uk sO
zu ~u oldu: 

- Rica ederim .. benimle alay etme
yinlz .. 

- Alay malay degil.. biiyilk ikra· 
miyeyi kazandm .. 

- 30,000 lira?. 
- Evet .. 30,000 Ura .. 

- Yok can1m ~aka ediyorsunuz .. 
vaz ge<;in allah~kma .. 

Biz bir grup Yorgiye en bi.iyilk ilua
miyeyi kazand1gma inandrrabilinceye 

r 

30,000 lira.bk biiyiik lkramiyeyi 
kazanan tstanbul berberler 
cemiyetl reisl ismail Hakla 

kadar akla karay1 sec;;tik .. zavall1 Yor
gi bu gi.izel havadise bir ttirlii 

(Devam1 4 i.incii. sahifede) 

<;Opler i~in yeni kamyon 
ve arabalar ahnacak 

~ehir meclisi diin bu hususta 43 bin 
liral1k tahsisat kabul etti 

~ehir meclisi ikinci reis vekili Tev
figin reisligi altmda topland.I. Ballkla
rm tuzlama yerleri hakkmda daimi en
ctimen tarafmdan hazrrlanan tali
matname s1hhiye encfunenine havale 
edildi. Bu talimatname balik tuzlama 
yerlerinin slhhi ~artlanru temin ede
cektir. 

t::O l!lf~$~'T . 

,-11-4 /-4 ~~-CE e\ e,\ '> \ 

ltige tebdili kabul edildi. ~ehir tiyatro
sunun 933 ve 934 ve di.i~ki.inler evinin 
933 malt ytllarma aid kati hesap maz
batalan miinak~as1z kabul edUdl. 
Bundan ba~ka diger bazi evrak muhte
lif encil.menlere havale edildikten son-
ra Fatihte Qar~ambada Sultanselime 
gitmek tizere Kazaskerler mezarhgi 
ic;;inde ~tlacak yola (Yavuz Selim) adl 



Sahtfe 2 

Son dakika 

Y e§ilkOy istasyonunda 
iki tren ~arp1§b 

lki ki~i yaraland1. Hadisenin 
sebebi tahkik ediliyor 

Diln ak~am Sirkcciden 5,55 de kal
kan 333 numaral1 tren Ye~ilkoy is

tasyonunda 340 numarall lokomotif
le ~arp1~m1~tir. Baz1 vagonlar hasa
ra ugrami~tir. Lokomotiflerin tam
ponlan biribirinc girmil?tir. 

333 numarah tren makinist Arifin 
idaresi altmda idi. Tren manevra 
yapm:ikta olan makinist Osmarun 

!dare ettigi lokomotife bindirmi~tir. 

<;arp1~mada camlar kmlm1~hr. Yol
culardan Galib admda bili dizkapa
gmdan, ate~~i Lutfi sag kal~asmdan 
hafifce yaralanm1l?lardir. 

Adliye, Ye~ilkoy polisi tahkikata 
b~larm~tir. Alakadarlarm ifadeleri 
ahrum~tir. Kazanm sebebi hentiz 
anl~lamam1~br. c;arpan trenin rna
kinist ve mernur1an Semaforda yo
lun a~1k oldugu i~aretini gordilklerl
ni iddia ediyorlar. 

Ma rid<Je $iddetli 
harp devam ediyor 

lki taraf da miitemadiyen hiicum 
ediyor. Vaziyette degi~iklik yoktur 

Paris 13 (Ak~m) - Mndridde ~de 
detli muharebeler devam ediyor. ild 
taraf ta tanklar, tayyarelerle taar~ 
ruz ediyorlar. Top ate~i ~iddetlidir. 

Ha11l bilhassa Manzanares sahilin
de ve Casa del Campo ormanmda 
~ddctlidir. Burada miltemadi hil
cumlar. mukabil hilcumlar yap1llyor. 
Cephe degi~memi~ir. 

ISPA~YAYA SiLAH GONDERiJ,E-
CEK Mi? 

Londra 13 (A.A.) - Avam kama-

lngiliz ba~vekili 
digor ki: 

'' Su!h ihlal edifdigi tak
dirde ingiltere harbe 
hazrr burunmahd1r,, 

Londra 12 (A.A.) - Milli mi.idafaa 
hakkmda A vam kamarasmda yap1Ian 
muzakerelere devam edi1mi~tir. Soz 
a.Ian M. Baldvin ezcilmle demi~tir ki: 

Ili:i kanaat beslemekteyim: 
1 - lngiliz siyasas1 Avrupa sulhunu 

temine yarchm i~in elinden geldigi ka
dar <;alu~mahdir. 

2 - Sulh ihlfil olundugu takdirde 
lngiltere harbc hazir bulunmallchr. 

Btittin memleketin de bu kanaatte 
oldugunu zannederim. 
• M. Baldvin, ingiltercnin mtidafaa 
sevkillcey~ tertibatm1 hava taarruzla
nna kari;;1 korunma pHlmm if{ia etmek 
istememi{itir. -----

Bombayda bir ~arp1~ma 
Londra 13 - Bombayda milslii

manlarla Hindular arasmda yeniden 
~arp1i;;malar b~lami~tir. 4 Olti, 12 ya
ralI \ ard1r. 

Viyana k~nf erans1 
Resmi tebligte Avusturya 
ve Macaristan1n silahlan-

mas1ndan bahis var 
Viyana 12 (A.A.) - Italyan - Avus

turya - Macar konferans1 mtlnasebe
tile ne~redilen resmi tcblig, Avustur
ya ve Macaristanm silahlanma: hakkl
m teyid etmektecUr. Teblig, Macaris
tan ve Avusturyanm. italyamn Habe~ 
imparatorlugunu tanunaga karar ver
dikleri ve Habe~istanm ekonomik sa
hada i~Ietilmesine i~tirak hususunda
k~ Macar ve Avusturya hukumetleri 
tarafmdan izhar edilen arzunun ital
ya tarafmdan nazan itlbara almaca
g1m Have etrn ktedir. 

Fi istine giden tahk1k komisyonu 
iie ba~lad1 

Iiudu11 12 (A.A.) - Tahkik komis
yonu. bugun saat 15 de ali komiserlik 
dnil ind mesaisine b~lam1~br. Ali 
Amp komitesi, komisyon mesaisine i~ 
t1rak etmemec;i SEbe.plerini mubeyyin 
b'r muhtna vermi~tir. 

I rasmda i~~i partisine mensub bir 
saylav M. Edenc ~u suali sorrnu~tur: 
cM. Blum, ispanyol hukumetine 
kar~1 konulan silah runbargosunun 
kaldmlmas1 i~in rntizakerelere giri~

rnek mi.imkiin olup olmadlgm1 ingi
liz hilkumetindcn sormu~ mudur?> 

M. Eden, ispanyol hududunun bey
nelmilel kontrolu i~ ademi milda
hale komitesinc yap1lan tebligden 
ba~ka Fransa hiikumeti tarafmdan 
lug bir resmi milracaat yap1lmadlg1-
ru soylemi~tir. 

M. Beck'in 
Londra segahati 

Garp misak1n1n Lehistan1 
infirada dii~iirmiyecegine 

dair teminat ald1 
Londra 12 (A.A.) - Havas ajansm

dan: M. Bekin Londraya ziyaretinin 
b~1ca neticesi, Lehistamn garp misa
kma kar~1 gastermekte oldugu alaka
ya ve Var~ova hlikumet.inin bu misa
km Lehistanm infirad haline dii9me
sinc miincer olmamas1 arzusuna ingi
liz efkftn umumiyesinin nazan dikka~ 
tini celbetmek olmu9tur. 

M. Bek, garbi Avrupa i~in yap1la
cak her hangi bir misakm ge~enlerde 
tecdid edilmi~ olan Frans1z-Leh ittifa
klm mtiteessir edemiyecegi hakkmda 
teminat alm1~tir. 

Bu da gosteriyor ki, ingilterede, 
Fransa gibl, Lehistnn meselesinin ~ar
ki Avrupada ehemmiyetini muhafaza 
etmekte olduguna kani bulunmakta ve 
yap1lacak her hangi bir itilafm garbi 
Avrupaya milnhas1r kalmayacagi mil· 
taleasmda bulunmaktad1r. 

Bu nokta haricinde gori.i~meler umu-l 
mi mahiyette olmu~tur. ----

Mecliste 
Bugiin, askeri tekaiit ve 

berberlerin hafta tatili 
kanunu miizakere edilecek 

Ankara 13 (Telefon) - Bilyilk Mil
let meclisinin bugilnkil toplantismda 
subay ve askeri memurlarm tekailtllik
leri i~in riltbe sm1flarma gore tayin 
olunan y~lan bildiren kanun layihas1 
mtizakere edilecektir. 

Bu rn.yihaya gore yar subaylar, as
tcgrnen ve tegrnenler azami 41, yiizba
~ ve on yilzba~llar 46, binb~1Iar 52, 
yarbaylar 55, nlbaylar 58, tugeneral, 
tilmgcnrallar 60, korgenerallar, orge
nerallar G5, mar~al vc btiytlk amiral
ler 68 ya~lanm bitirince nzalarma ba
kllmaks1zm tekai.ide sevkedilecekler
dir. 

Bundan ba~ka bugiln, bcrberlerin de 
pazar gi.mil tatil yapmalarma dair o
lan kanun Hi.yihas1 mtizakcre cdilecek
tir. 

• 
13 Tc~rinisani 1936 

a Sabahki Telgraflar. 

Madrid mukavemet ediyor 
Simdi daba ziyade biikii e 

bu unuyor kuvvetleri aarruzda 
Paris 12 (A~m) - l\fadrid etrafm· 
da \'aziyette degi~iklik yoktur. Kasa 
del Campo mmtakasmda ~ddetli mu
harebeler olmui;;tur. Madridde ne~re
dilen tebligde asilerin bir m1ktar geri 
siiriildiikleri bildiriliyor. 

Hiiktlmetin tayyareleri asilerin Mad
rid etrafmdaki biltiin mevzilerini bom
bard1man etmi~tir. Asilerin bir bom
barchman tayyaresl hilkfunetc teslim 
olm~tur. 

Valanstan Madride takviye kltaat1 
gelmcktedir. 

TAKViYE KITAATI GELiYOR 

Paris 12 - Madridin bombardimam 
devam ediyor. Asilerin tebliginde hii
k12met¢Zerin taarruzlarmw. tardedil
digi, Guadaljara cephesinde de hilku~ 

Ankara tzp 
fakiiltesi 

S1hhiye vekaleti proje
lerin haz1rhg1na ba~lad1 

Ankara 12 (Telefon) - Slhhiye ve
kfileti 1937 de Ankarada kurulacak tip 
f aktiltesinin projele1ini yaptlrmakta
dlr. Fakiilte S1hh.iyc vekalctine ve has
tanelere yakm1Ig1 dolayISile ~imdi An
kara erkek lisesinin bulundugu geni~ 
arsada yap1lacakhr. Bu rnekteb bi
nasi yik1lacaktir. 

Yeni crkek lisesi binas1 Yeni~hirde 
koprilni.in sag tarafmdaki arsada in
~a edilecektir. Yeni binaya (Ataturk 
lisesi) ismi verilecektir. 

Bundan b~ka ba~vekalet binasmm 
arkasma dti~en sahada da icabmda li
seye kalbedilebilecck bilyilk blr orta 
mektep binas1 inl?a edilecektir. 

Muallimfe-;:-;;:asmda tayinler 
Beykoz orta okul sekrctcri M~hmed 

Ali, Uskildar ikinci orta okul sekre
terligine, Kad1koy birinci orta okul 
frans1zca muallimligine f?ehap, Fa
tih orta okul riyaziyc muallimligine 
ismail Orhan, Pertevniya.l lisesi jim
nastik muallimligine ilaveten Fatih 
orta okulu ismail tayjn edilmi~Ierdir. 

fstanbulun r1ht1mlan 
Hilkumetin Galuta nhtimm1 gtizel 

sanatlar akadcmisine kadr..r uzataca
gi yaz1lm1~ti. Eminoni.indcn Saray
bumuna kadar o1:m sahadaki gilm
rilk antrcpolan kaldmlarak orada 
gezinti nht1m1 yap1lacakhr. 

Ziraat vekili 
lstif a edecegi hakk1nda 
~1kan haberler tamamile 

asils1zd1r 

Ankara 12 (Tclefon) - Bir gaze· 
te ziraat vekili bay Muhlisin s1hhi 
sebcplerden istifa edccegini musi1Ten 
yazmaktad1r. Ziraat vekili Avrupa
dan tamamile iyile~erek donmil~ttir. 
Ankaraya geldigi gUnden beri de her 
gun vekalet i~Ieri He muntazaman 
me~gul olmaktad1r. 

S1hhatinde vazifesine mani olacak 
hi<; bir degi.{iiklik yoktur. Bay Muhli
sin istifa cdecegi haberi tamamile a
Sils1zd1r. 

Bir ltalyan tayyaresi evlerin 
Ozerine du~to 

Roma 13 - Bir tayyarc iki ev iize
rine dil~erek ate{; alnu~bi'. Ate~ kom
~u evlcrc de sirayet ctmi{itir. 20 olU 
40 yarah vardir. 

Leh ordusu 
Yar~ova 13 (Akl?am) - Lehistanm 

te~ekktiltintin on sekizinci y1l donu
mil mtlnasebetile gec;;it resmi yap1l
m1~tir. Bu resim Leh ordusunun 
mi.ithi{i tekcmmilltinil gostcrmi~tir. 

----~~--------------------
met kuvvetlerinin tanklarla taarruz 
ettigi, f akat bu taarruzlann tardedil
digi bildiriliyor. 

SON MUIIAREBELER 

Paris 12 - Madrid etrafmda 9imdi 
hilkfunet kuvvetleri faaliyet goster
mekte, mlitemadiyen taarruzlarda bu-

kak lUzumlu olmad1gim, yeni hukft
metin bidayette askeri mahiyettc, son
ra italyadaki gibi korporatif tarzda o
lacag1m soylemi~tir. 
Binb~ Franko seyehatinin scbebi 

hakkmda bir {iCY soylememi{itir. 

KARADE~iz JlUDL'DLARl::\'1 

lunmaktadlr. Asiler bu taarruzlann KO:\'TROL? 

tardedildigini iddia ediyorlar. Hukii- Londra 12 (A.A.) _ Mlitehassislar, 
metin tebligleri ise asilerin epcyce ge- ispanyanm beynelmilel komisyon tara-
rl silri.ildtigiinil bildirrnektedir. fmdan Karadeniz hududlanm kontrol 

Diin ogleden sonra asiler {iimal is- etmesinin senede bir milyon 1ngiliz li-
tasyonu civarmda bir taarruza kalkl~- rasma ma1 olacagm1 beyan etmektedir-
~arsa da piiskiirtillm~lerdir. 1 er. 
KRALLIK iADE EDiL!\liYECEKl\11~ 9imdi mevzuu bahis olan mcsele, alft.-

Napoli 12 - General Frankonun kadar muhtelif devletlcrin bu masraf-
karde~i buraya gelmi~tir. Binb~1 Fran- Iara l~tirakleri nisbetini tesbit etrnek-
ko ispanyada kralhgm avdeti muhak- Ur. 

Sancak, Surige 
sef imine i§tirak 

etmigecek 
Ermenilerle Aleviler 

de buna karar verdiler 

Antakya 12 - Sancakta Suriye 
intihab milcadelesine i~tirak et
memek karan katidir. Ermeniler
le Aleviler de bu fikirdedirler. Ba
zi kimscler ~hsi menfnatleri i~in 
muhallf fikirde propaganda yap1-
yorlar. Fakat s~ime i~tirak et
memek karan katidir. 

Baz1 yabanc1 memurlarm segi· 
me i~tirak propagandalan aksi 
tesir yapmaktad1r. Bu hareketler 
protesto ediliyor. 

Subay ve askeri 
memurlarzn 

tekaiidii 
Va~ haddi hakk1ndaki 

kanunda degi~iklik 
yap1ld1 

Ankara 12 - Subay vc askeri me
rnurlarm tekaildli i~in ya~ haddi 
hakkmdaki kanunda dcgi.{iiklik ya
p1lmi~tir. Hazirlanan layihaya gore, 
yarsubaylar, astegmcn ve tegmenler 
i~in hizmct edecekleri azami ya~ (41), 
yilzba~1 ve onyilzba{i1lar i!;in (46), 
binb~llar i~in (52), yarbaylnr i~in 
(55), albaylar i~in (58), Tuggcnernl, 
Ttimgeneral, Tugamiral ve Ttim
amirallar i<;in (60), Korkene
rnl, Orgcnarel, Koi-c1miral, Oramiral
lar i~in (65), Marc~al ve bilyi.ik ami
raller i~in (68) dir. 

Askeri memurlarm hizmet edecek
leri azami ya~ (60) olarak tesbit edil
mekte yalmz altmc1, yedinci, sekizin
ci sm1flnrla memur muavinlerinin 
azami ya~lan (50) olnrak tasrih 
edilmektedir. -----

Mersin ve Karsta hayvan 
borsas1 '<urulacak 

Ankara 12 (Telefon) - Mersin ve 
Kars mmtakalannm ihracat madde
leri arasmda milhim bir mevkii olan 
canh hayvanlar igin milstak:r ve 
muntazam bir piyasa tesisi faydall 
gorlilmti~ttir. Bu iki ycrdc bircr hay
van borsas1 kurulmasma karar vc-
1ilmi~tir. 

Frans1z sosyalist partisinin 
bir karan 

Paris 13 - Sosyalist firkas1 fabri· 
kalarda sosyalist amikal gruplar1 
kurmaga karar vermi~tir. Bu grup
lar komilnistlerin yapt1klan te~kila· 
ta rekabet ii;indir. 

Halk parfisi 
vilayet kongreleri 
Bu sene mii~ahid s1fatile -
hirer mebus i§tirak edecek 

Ankara 12 (Telefon) - iki senede 
bir yap1lmakta olan Curnhuriyet Halk 
partisi vilayet kongreleri haz1rhklan
na memleketin her tarafmda devam 
edilmektedir. Kongrelerin toplanma
sma yalnnda ba~lanacakt1r. 

Bu y1lki vilayet kongrelerine mti~
hid s1fatile birer mebus i~tirak ettiril
mesine Cumhuriyet Halk partisi tara
fmdan karar verilml~Ur. 

Bug\in saat 15 te parti merkezinde 
dahiliye Yekili ve parti genel sekreteri 
B. f?ukril Kayamn riyasetinde topla
nan idnre heyeti toplant1smdn, mli~a., 
hit s1fatile viHiyetlere gidccek mebus
lar se~ilmi{ilerdir. 

-~-

Muallim mektebi mezunlari 
Oniversiteye kabul edilecek mi? 

Ankara 12 (Telefon) - Muallim 
mcktebi mezunlam1m Ankara dil ta-
1ih fakilltesine kabul edilmeleri uze
rine istanbulda bulunan muallim 
mektebi mezunlari da istanbul i.i:1i
vcrsitesine kabul cdilme1eri i<;in maa
rif vekaletinc milracaat ctmi~erdir. 

Maa!·if vekaleti bu miiracaati tet
kik ediyor. Yakrnda muullim mckte
bi mezunlarmm ilniversiteye Irnbul 
edilecekleri hakkmda bir karar veril
mesi muhtemeldir. 

Miiessif bir irtihal 
Sabancah Hakk1 dun 

gece oldu 
Memleketimizin tanmm1{i simalarm

dan ve eski cittihat ve Terakkb nin 
murahhaslarmdan Sabancab HakkI, 
diin gecc saat onda fUcceten olmil~tiir. 

Harbiye mektebinden 319 senesinde 
mezun olan merhum, Makcdonyaya 
gitmi~, me~rutiyetin ilan ve istlhsalin~ 
de hizmetleri gorillmil~, Trablus har
bine i~tirak etmi~, me~ru ti yet devrinde 
~ok faal bir rol oynanu{itir. 

Merhumun cenazesi buglin saat on 
birde ~i~Iide Osmanbeyde $air Nigar 
(eski Ahmetbey) sokagmda Nebahat 
aparhmamndan kald1rllacak ve Te~ 
vikiye camiinde namaz1 kllmd1ktan 
sonra aile mezarllgina defnedilecektir. 

Act bir kay1p 
9ehrimizin ve izmirin tarunm1~ 

ailelerinden ~erifzade ailesine men
sup bayan Nilveyre, losa bir hasta
hktan sonra 24 ya~nda irtihal et
mi~tir. 

Bayan Nilveyre c;ok iyl tahsil gor
mi.i~, muhtelif ecnebi lis .... nlanna v -
kif k1ymetli bir k1zd1. Gene ya{mda 
irtihali ~ok ac1 bir z1ya tepdl cd :..". 
Cenazesi yarm ~i~li S1hhat yu d.m
dan kaldmlacaktir. (,(ok ac1 bir z ) a 
ugnyan merhumenin anncsi bayan 
Sezaya, ve karde{ilcrine samimi tazi· 
) etlerimizi beyan ederlz. · 
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-------------------KomUr yolu 

Zonguldak komii1· havzas1 ile i~,. 
Anadoluyu ~imendif erle baglamak 
i~in gosterilen himmet muzaffer ol
du. Bu hat bir ka~ gilne kadar ikmal 
ediliyor ve komilr havzasmdan hare
kct edecek ilk tren Ankaraya siyah 
elmas1 yeti~tirmege hazulamyor. 

Alelade bir havadis gibi gazeteler. 
de ycr alan ~u f1kranm bin bir gece 
n1asallan gibi bize hayal aleminden 
}>arlak ve mesud hakikatler getirdi
gini bfraz dii~iinmel~ icab eder. Bu
giin bir kiit;iik ciimle iginde hulasa 
edi\·erdigimiz ~u vakada senelcrce 'stir· 
mu~ gayret, sebat. mctanet gibi me
ziyetlerle beraber Tiirk irfan ve ihti
sasma da biiyiik bir mevki aynl~
tir. A vni zamanda ekonomik bir si
) aseti~ de bu mesud neticeyi temin 
hususunda en dcrin tesiri gorillmii~
tiir. Onun igin, ~u neticede cumhu
riyet rejiminin etraCile teemmill edi
lerek, hazirlanarak yorulmaz ve ytl
nmz bir azim ile tatbik cdilmil? esas
lt bir siyasetinin tecellisini gormek 
iktiza eder. 

Komiir hatti iptida Karadeniz kl
yllarmda Filyostan ii;eriye dogrU. ya
p1lmaga ba!(>landl. Orada liman degil, 
tabta iskele bile yoktu. Agrr demiryo
lu malzemesini sadece o sahillere ~L 
kanp yigmak bile bii}iik bir derd 
te~kil ediyordu. Raylar bazan deniz 
suJari i~inden mandalarla 9Ckilerek 
sahile ahnabildi. Komilr hatti i~te 
bu kadar zorluk1arla miicadele edil
mek suretile Ankaraya dogm uzan
d1. Ve nihayet bitti. Sonra daha zor 
bir vazifeye srra geliyordu. Filyos ile 
Zonguldak havzas1 arasmdaki ktsa 
fakat gayet sarp bir par~ayt ikinal et
ntek. i~te bugiinlerde a~1lma resmi 
Yatulacak olan hat budur. Demiryo
lunu Filyos kty1smda birakmak hi~ 
bir pl"atik netice tevlid etmezdi. 

~imdiye kadar Zonguldak komiir
leri Anadolu it,;erilerine sokulmak 
i~in denizden istanbula gelmek ve 
~imendiferle Ankaraya ta~nmak 
icab ederdi. Bunun masraf itibarile 
mahzurlarmdan ba~ka nakliyatm 
sekteye ugramas1 gibi tehlikesi de 
mcvcuttu . ~imdi biit iin bu eski teh 
likeler, zorlukJar, terakki yoJundaki 
tnanialar cumhuriyetin himmet i ile 
tal'ihe kart!(>ml~ bulunuyor. 

Eide ettigimiz !?U neticenin parlak
hg1 kar!?ISmda kalblerimizde pek hak
h bir iftihar duyarken bunun arka
Stndan gelecek ikinci adtm1 dii~iin-

111ek saadetimizi bir kat daha arttm
)'or. in~as1 tasavvur edilen bilyiik 
elektrik _santrab bu havzadan etrafa 
nur sa~maga ba~lad1g1 giin bize bir 
bayram daha haz1rlamm~ demektir. 

Alqamc1 
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Parti kaza kongreleri ba~hyor 
Halk partisi kaz::.. kongrelerine ya

rmdan itibaren ba~bnacakt1r. Kon
grelere bu aym 29 unda nihayet veri
lccek ve bunu muteakip kanunuev
vel aymda vilayct kongi"esi yap1la
cakti r. 

Knzalarm dileklerine aid btitiln ha
z1rllklar kongrelcrdc kati ~ekli:li a
h:cak vilayct ve bclcdiyeye uid olan. 

hr da dogrudan dogruya parti gene! 
sekreterligine gondcrilecek olanlar 

ayr1lm1~ bir halde v!layet kongresine 
arzedilecektir. 

- Medeni bir milletin kendisine ya
rarhg1 dokunanlan bir gil.n bile unut
mamas1 en biiyi.ik bir vazifeder bay 
Amca ... 

AK~AM 

- 1 '-........... __________________________________ , 
S1Q1naklar 

Bir kat/1 binalarzn 
istisnasi 

dii~iiniiliigpr 
Gaz s1gmaklan hakkmdaki tali

matnamenin, baz1 mubhem tabirlerin 
tavzihi ic;in belediye fen heyeti tara
fmdan tetkik edildigini yazrm~tlk. 

Her ycni binada bir s1gmak yeri 
bulunmas1 mecburiycti konulduktan 
sonra az sermaye ilc kuguk bir ev ya
panlar, bilhassa bir kath ev sahiple
ri mi.i~kill vaziycte dil~mu~lerdir. 

Hele talimatrntmcdeki yeni hi.ikilm
ler bu masraf1 bir l<at daha arttir
nn~tir. Belediye, bir kattan ibaret kti
gilk bir mesken yapmaga mccbur o
lan1an bu killfetten kurtarmak ic;in bir 
kattan ibaret ve muayyen bir ebadda 
binalarda s1gmnk yap1lmamas1 igin 
~ehir meelisine aynca bir teklifte bu-
lunacakbr. · 

Diger taraftan dahiliye vekaleti de 
s1gmaklar hakkmda bir kanun layi
has1 hazirllyor. 

Bir katll binalarda s1gmak yapll
mamasrm ~ehir meclisi de muvaf1k 
gori.irse bu noktamn kanunda yer 
almas1 igin ~ehir meclisi karar1 bir 
temennt mahiyetinde hillcimete arze
dilecektir. 

Belediye, mtinf~rid meskenlerden 
ziyade umumt s1gmak yerlerinin te
sisini hava hiicumlanna kar~1 daha 
faydah bulmaktad1r. 

Haydar yaka1and1 
Geceleyin Beyaz1dda iiniversite ka

plSl onti.nde Haydar admda biriniri 
Marika admda bir kad.Im b19akla a
gir yaralay1p ka9tig1m dtin yazm1~
tik. 

Zab1tamn slkl ara~t1rmas1 netice
sinde Haydar biraz sonra yakalan
m1~t1r. Bunlann aralarmda evvelce 
gcc;en bir meseleden dolayi evvelki ge
ce gene ka vga ederek bu hidiseyi i,;1-

karchklan anla~1lm1~t1r. Haydar mild
deiumumilige teslirn edilmi~tir. 

lki ahbap 
Yanyana yatarken 

aralannda kavga c1kt1, 
.biri yaraland1 

Uskiidarda oturan Bayram admda 
bir adam di.in gece akrabasmdan Sa
id admda birine misafirlige gitrni~tir. 
Gece gee vakte kadar oturduktan 
sonra Bayramla Said aym odada ya
taklanna yatrru~lard1r. 

iki akraba ahbap yatakta gene ko
nu~maga ba~larru~lar1 bir arahk eski 
bir aile meselesi tazelenmistir Bu 
yilzden ev sahibi ilc misafir. y~takta 
ag1z kavgasma ba~Iam1;;lard1r. Oda
da araya girip knvgayi durduracak 
kimse olmad1gmdn.n iki kavgac1 i~i 
bilyiltmii~ler ve bir arallk fena halde 
hiddetlenen Said ·yataktan kalkarak 
orada eline ge~i!'digi bi..r bu;al<la ev 
sahibi Bayranu ag1r yaralam1~tir. 

Bayram tedavi altma almnu~. za
b1ta Saidi yakallyarak tahkikata 
ba~lam1~tir. 

. . . Meseh\ 108 sene evvel Ereglide 
maden komiirilnil ke~feden bir Uzun 
Mehmedimiz var ... 

Elektrik ~irketi 
Hesaplar iizerindeki tah
kikabn ilk safhas1 bitti 

Elektrik ~irketinin hesaplan iizerin
de yapilmakta olan tahlqkatm ilk saf
has1 bitlni~tir. Muafiyetten istifade 
edilerek Anadolu yakasmda kullan
mak iizere getirtilen elektrik malze
mesinin Istanbul sebekcsinde istimal 
edilmesinden doga'n kaGak<;1hk hadi
sesi etrafmda tahkik heyeti i?imdiye 
kadar sirket memur ve miidiirlerinden 
32 ki?iyi dinlemi~tir. Bunlar arasmda 
sirketin umum1 dircktorli de vard.Ir. 
' Naf1a vekaleti teftil? heyeti bay $e
figin riyasetindeki tahkik heyeti evrak 
ilzerinde me~gul olmak iizere Metro 
harundaki ~ah~ma burosunu degi~tir
mi~tir. Heyet posta telgraf ba-?mildi.ir
liigiinde tahsis cdilen bir odada, ~im
diye kadar yap1lan tahkikat1 evrak 
iizerinde bir defa daha gozden gegir
mekle me~guldilr. Bu i~ te bittkten 
sonra umumi raporun haz1rlanmas1-
na ba~lanacakt1r. 

El i~leri sergisi 
Bayan Madeletin ~apkalari 

muvaff akiyet kazand1 
iik defa Anka

rada a((1lan ve 

~ok muvaffak o
lan el i~leri ser-
gisine zengin bir 

seri ile i~tirak e
den bayan Made
letin ;>apkalan 
sergide muvaf

fakiyet kazanm1~ 
ve juri hcyeti ta
rafmdan "kadm 

~apkac1hg1 seri
sinde birinciligl 

kazanarak 100 
lira. mlikafat ve Bayan Madelet 

bir madalye ile taltif edilmi~tir. 
Bayan Madelet memleketimizin vii

cudile iftihar ettigi ve az zamanda 
binlerce talebe yet~tiren Beyoglu kiz 
sanat mektebini birincilikle bitirdigi 
gibi ~apka mtisabakasmda da ~ok 
takdir edilmi~ ve bi.J.inciligi alm1~tir. 
Kendisi Avrupada da bir tetkik se
yahati yaparak bu husustaki bilgisi. 
ni arttll'm1~tir. Ti.irk kadmligmm her 
sahada oldugu gibi bu sanat sahasm
da da muvaffak oldugunu ispat eden 
bayan Madelet Beyoglunda Giiney 
palasta temiz bir atelye ac;arak ka
dml.J.k muhitinde de hemen kendisi
ni tamtm1~ ve muvaffakiyetler ka
zanm1~tir. 

Sanayi birligi umumi katipligi 
sanayi birligi katibi umumlligine 

namzet gostcrilen Ankara sanayi mil. 
fetti~i Halid vazifesinden istifa ederek 
~ehrimize gelmi~tir. Sanayi birligi 
heyeti bu aym yirmisindc toplanarak 
yeni kaiibi umuminin bu vazifeye 
asaleten tayinini tasdik edecektir. 
Yeni katibi umumi sanayi birligine 
gelerek tetkikatta bulunmu~ ve i~ler 
hakkmda izahat ::tlrru~tir. 

Ekmeklerde gluten 
Ticaret odasi da 
meseleyi tetkik 

edigor 
Yagmurlar yi.izunden bugdaylar. 

daki gluten miktarmm azalmasm
dan ~ikayct ~den degirmenciler, ek
meklerde glilten miktarmm indiril
mesi i<;in zahfre bo1·srtsma ve bcledi
yeye miiracanttc imlunmu~lardl. Bu 
ciheti Ticaret odas1 ch tctkik ctmi~
tir. 

Ekmck :malindc kullam'.an yumu
~ak bug;daylarda gli.i.ten nisbeti asga
:·i yilzdc dokuzctan a~ag1 olmamas1 
zab1ta belecliye talimatnamesi ik
tiznsmdan l.mlu!1clugu cihetle yag
murlardan milti:'ven:d lDbii bit' hadi
se ytizundcn d~girmcncilerin cezalan
dlnlmamalan i(;in talima tnamenin 
fadili d UJ?i.in tilm il!?ttir. 

Ancak yap1lan uzun tetkikat glu
ten nisbeti indir!ldigi takdird£ gele
c£k yil milsteh!ikin g1dai evsuf1 nok
san ekmek ycmesi ihtimalini ortaya 
koydugundan bu sene ic;in ekmek 
imalinde yumU$":lk bugdaylara fazla 
miktard·1 sert bugday l~an~tmlmas1 
daha muvaf1k goriililyor. Bu takdir
dc ekmekler biraz daha esme"le~e. 
cektir. 

Yalmz ~u var Jri bu senenin sert 
bugday mahsuli.i bir ~ok mmtakalar
da evvelki yillara nisbetle azd.lr. Bun
dan ba~ka ihracat da milnhasiran 
sert mallar iizerin~dir. Biittin bu se
bepler dolayisile pek yakmda sert 
bugday fiatlcrinin yumu~aklan bir 
hayli gegecegi tahmin edilmekteclir. 

Herhalde alakadarlar meseleyi et
rafll bir surette tetkik ediyorlar. De
girmenciler de verilecek karari sab1r
s1zhkla bekliyorl~r. 

Sab1kas1 varm1~ 
Abdulkerimin diger 

hrrs1zhklar1 da 
meydana <;1kar1ld1 

9akmakc;1larda f?erifpa~a hanm
d::i. 5 numarall dairede elbiseci aro
nun geceleyin 1900 lirasile dort be
i;;ibirlik ve iki altm liras1m, bir p1r
lanta yiiziigUnii calan Abdtilkerim a
dlnda birinin yakaland1g1m diln yaz
rm~t1k. 

Suc;lu Abdiilkerim hakkmda tah
kikat devam ediyor. ~imdiye kadar 
yap1lan tahkikata nazaran Abdill
kerim f1rsat buldukga da otekinin 
berikinin diikkanlanm soyuyormu~. 

Evinde yap1lan ara!jitlrmada Aronun 
c;ekmcccsinde ~a1dlg1 para ve altm
Iardan maada kasa ve kilit agmaga 
mahsus maymuncuk, anahtar, is
karpela vesaire gibi bir ~ok ta alet 
bulunmu~tur. Bu adanun ayni ha'!'.1-
da daha bir kac tiiccarm kasa ve 
cekmecelerinden para a~1rd1g1 da 
meydana c;1km1~tir. •rahkikat geni~
lctildikc;e Abdi.il1..:erimin ba~ka hir
s1zhklan meydana glkm1~tir. Zab1ta 
~u bir ka~ giln i<;inde bunlann hep
sini tesbit ederek Abdillkerimi mah. 
kemeye verecektir. 

Bay 8'6re ••• 

Amerikall sinema yildlzlan bu~ 
gtinkii kazang ve muvaffaklyetlerini 
nasil Kristof Kolomba borc;Iu iseler ... 

... Bugtin memleketimizde tu ten ba
calar da varl1klarm1 bu Uzun Meh
mede bor~ludurlar. Birkar; yildanberi 
Zonguldak Halkevinde yap1lan komilr 
toreni memleket sanayiinin bu adama 
ulan sayg1sm1 ifade ettigi ic;in, ~ok ho
~uma gidiyor! ..• 

')ahife 3 

fSTANBUL IIAYATI 

Y1ld1r1m mahkemesi 
Ak~am iizcri caddelerin en kala

bahk bir zamanmda tramvay Fatih 
caddcsinden ge~iyor. llcrkes biribiri
ni ikrek tutunacak bir yer bulmaga 
~bsirken arka sahanhkta bir gliriil· 
tii ba~lad1: 

«- Bay1m Sultanahmrdde inccek
siniz. 

«- Ne miinasebet azizim. Ni~in 

Sultanahmedde iniyorum? Ben sana 
Sirl•eci}'e gideccgim dcdim. Sen de 
benden ilg kuru~ otuz para aldm. 

«- iyi amma. ii~ kurus otuz para 
iJc Sirl;cciye kadar gidilmcz. 

«- Ben oras1m anlamam. Sen ne 
kadar para alat·agm1 iyi bilnwzscn 
bana ne?. 

cc- Fakat bayim hen on scnedir bi· 
let~iyim. Ka~ para alacagmu biliritn. 
Ilana hakaret ctmc .. 

Giiriiltii biiyiidiik~e biiviidii. Her
kes arka sahanhj{a y1g1ld1. llakaret 
kelimcsini duyunca yolcular arasm
dan biri soylenmege baslach: 

<c- Eyvahlar olsun. Simdi :nld1-
run mahkemcsinc ba~ \'Ururlarsa vay 
bizim halimize. Hem yolumuzdan k~· 
lacag1z, hem r:;ahill olacag..z .. 

Tramvaym basamagma astlan be. 
davac1 yolculardan biri de atild1: 

<c- Bilet~i abii, enayi gibi ne duru
yorsun ?. Polise habcr ver, ylldmm 
mahkemesine git .. 

Bilet~i act ac1 zili ~ekti. Tramvay 
oldugu yerde zmk diyc durdu. Bilet 
kutusunu koltukluyarak; 

<c- Arkada!?, ka.; i>ara alacafmt 
bilmiyorsun, diye bana hakaret et
meyi ~imdi sana gosteririm. Gel ba
kahm, mahkemeye gidecegi.z .. 

Diye hiddetle tramvaydan atlaytp 
polis karakoluua dogm ko~maga bat" 
ladl. Bilet~inin sozleri yolcular ara
smda bir salgm hastalik tesiri yaptt. 
Herkes: 

«- Aman azizim ~imdi hi~ yoktan 
~ahid diye dola~maktansa savm;anak 
daha iyidir .. 

Diyerck gene iti~e, kak15a kap1dan 
ka~1~maga ba~ladllar. iki dakika i
~inde tramvayda ,·atmandan b~ka 

kimse kalmad1. Ve o arada tabii Id 
dava edilecek adam da ~oktan saru~ 
tu. C. R. 

ftlUlllllUUIHUlllal111111U••n11111111111111u111n11111111111111111u1n11111t1tHt -

t~~i!erin mOracaat lari 
il? kanununun tatbikinden evel i~le

rinden ~1kanlan i~c;ilerin mi.iracaat
Jan sanayi milfetti~ligi tarafmdan An
karaya bildirilmi~tir. i~ kanununun 
tatbiki i~in Ankarada te~kilat kurul
mas1 dolay1sile badema yap1lacak mti.
racaatlar da Ankaraya gonderilecektir. 
Sanayi mlifetti~ligi fabrikalan kontrol 
etmekle beraber burada i~c;ilcrin dertle
rile de me-?gul olacaktir. ~ikayetler 

muntazam bir ~ekilde merkeze bildi
rilccektir. 

Ah1rkap1daki tuti.in deposundan 
haftahk tediyat meselesinde mi.iesse
se ile anla~amadlklarmdan dolay1 i-?
le1inden glkan amele sanayi milfetti~
ligine de milracaa~ta bulunmu-?lardir. 
Kendilerine tahriren milracaat etmc
leri icabedecegi bildirilmi~tir. 

Norve9 e!~isi 
Ankar<t Norve~ clgisi M. Bentzon 

diin refik::i.sile berab~r Atinaya hare
ket etmi~tir. Gaybubeti esnasmda 
maslalrn.tgi.izarllk vazifesini M. Orre 
gorecektir. 

B. A. - iyi amma y1lda bir Wren 
ozdir. Ancak 102 nci yllmda hahra ge
len bir adama duyulan bore; her ay bill 
toren yap1lsa gene odenmezl .• 
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Piyango talihlileri 
(B~ taraf1 1 inci sahifede) 

inannuyordu. Bu sirada da kar~1ki a
partrmarun balkonundan bir hizme~i 
seslendi: 

- Yorgi.. ~ru[iirda bekliyoruz .. 
bani ~lvld getirecektin?. 

zavalll Yorginin ~ividi gorecek, .;i
vidi du~\inecek hali mi •;ar?. Bereket 
ustas1 .. 

- Yorgi sen cividi bana b1rak .. ben 
gotururum. Sen gel hele ~oyle di.ikka
na .. biraz istirahat et .. dedi. 

Yorgi hakikaten istirahat edecek bir 
haldc idi, bir arkada~ma: 

- Bana, dedi, blr limonata yap .. 
Bir limon kestiler, ~ekersiz bir limo

na ta yapt.Ilar. Yorgi bir hamlede bu
nu ii;tI: 

- ~ukiir Allaha .. dedi.. 
Bundan sonra konu~maga b~ladlk. 

Sordum: 
- E bay Yorgi ... Bu bakkal c;1rakh

gmdan kac; para kazamyorsun baka-
Inn. 

- l O lira ayllg1m var .. 3 liraya bir 
odada oturuyorum. Yedi lira ile de ge
ciniyorum. Bekanm .. 

Ustas1 ilave etti: 
- 4 sendir de ni~anlt.. dart scnedir 

evlenmek ic;in para bekliyorlard1 .. bu 
para hl.Zlr gibi yeti~U .. 

- Peki paranla ne yapacaksm Yor
gi? .. 

- Yapacak oyle ~eylerim var kL. 
Bir kere ustamm soyledigi i~ ... Ondan 
sonra ... 

Yorgi burada kahkahalarla giildU: 
- Hey Allah1m .. bu sabah dil~Un

dum KI~ geldi palto istcr .. ustama dl
yordum ki: 

- Allahtan bir ~eyclkler istemem. 
Tek bana 100 lira 91ksm .. 100 lira ile 
~byle kcndiml bir donatay1m .. bir pal
to, bir ~apka, bir c;ift iskarpin .. 

Bak ben 100 lira isterken k~ para 
~klt . piyangoda kazanmak ister mi
sin? Gonliinu temiz tut .. kendimi met
hetmck gibi olmasm ama ben cok iyi 
yurekliyimdir. 

Uc:t 1 Yorgiyi pek seviyordu: 
- 6ylcdir .. cebinde 10 para olsa 

kn ma bir fukara c1ksa .. hemen c1-
ka11p onlugu verir .... Allah da onun 
kalbine gore vcrdi i~te .. . 

Yorgi devam ett1: 
- ~1mdi palto yaptiracagim .. hem 

de isledigim gibi ... Laciverd bir palto ... 
Bir ~irak arkada~ seslcndi: 
- Y~adm be Yorgi .. 
Yorgi: 
- Sonra askerligim geldi. Bedel ve

recegim .. . Askerligim biter bltmez ki.i
~tik bir evcegiz .. oooh ... Allah tan da
ha ne isteyim? Belarm m1?. 

Bu b1leti de nas1l aldrm bilir misiniz? 
Bayiin adam1 gelmi~ dilkkanda bilet 
satiyordu. Ustam bir bilet ald1. Ben 
mahzun mahzun duruyordum. Usta: 

- Yorgi sen de alsana .. dedi. 
- Param yok usta .. dedim. 
- Camm al sen .. sonra Odcrsin .. 
Hemen bir bilet ald1m. Benimle be

raber dukk8.nda ihtiyar blr c1rak da 
bOyle ustadan bar~ para i1e bir bilet 
aldl. Talih insana verince veriyor. Bor~ 
alman bilete de i~te CJ.kb. Bugiln ba
na paray1 verlrler ml dersiniz. 

- Tab1i.. ~imdi gidip bankadan ala
caksm . 

- Haydi gidelim .. 
Birdenbire aklma gayet rnuhim bir 

~ey gelmi~ gibi durdu. Ustasma yav~
~a blr ~eyler soyledi. Usta gi.ildu. Sor
dum. 

- Ni~anhsma hnber vcrmek istiyor .. 
dedi. 

Yorgiyi bir otomobile blndirdiler .. Bil
yiik ikramiycsini almaga bankaya gi
diyordu. Usta dukkfmdan seslendi: 

- Yorgi ... Bundan sonra dukkftnda 
~II ar k IlllSm?. 

Yor i otomobilden cevap verdi: 
- Tabii ustac1grm .. ikl saat sonra 

gelirim .. k~1ki apartimanm 7 numa
rasmda iki ampul isted1ler. Unutma .. 
gondC'1iver .. 

Otomobil gittl. Usta bayag1 hem 
mahzun olmu~, hem seviruni~ti: 

- Yorgiyi kacmrsam yiiregim ya
nar diyor.. cok iyi cocuktu.. ~k na
muslu .. bari gene ~al1~a ... 

Bilyiik ikramiyeyl kazanan blletin 
bir parc;as1 da berberler cemiyeti reisi 
1smail Hakkldadlr. LAkin isman Hak
la Ankarada oldugu icin bayii tarafm
dan kendisine yildlnm telgraf1 ~ekil
mi~. lkramiyenln mujdesi verilmi~tir. 

Bir muallimin olOmu 

Cenazc merasiminde bulunnn 
talebcdcn bir kl mt 

Vefa: lisesi ve Kuleli askeri lisesi ri
yaziye muallimlerinden bay Hamdi cv
velki gun vcfnt etmis, cenazesi talcbe-
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TARAS BULBA 
lnsanlara, lnsanhia hayret veren san'atkar H A R R Y B A U R 

Ayr1ca Muhte~em, Zcngin, Goriilmemi~, Rcnkli Mikilcr 

ISTANBULDA 1 · lkl sinema birden I SE Hz ADE DE 
A L E M D A R _ Matincler ikiden bilitibar _ H I L A L 

Gece 8,5 
Oiihuliye: 20 kuru~ DiihuJiye : 20 kuru~ 

G0R0LMEMl$ - DUYULMAMI$ BIR MUVAFFAKIYET 

i P E K sinemasinda 2 biiyiik film birden 

MAZURKA ve CAPKIN GENC 
POLA NEGRI G ecelcri saat 8,20 de DANIELLE DARRIEUZ ve HENRI GARAT 

2 film birden 

• 

lcri ve bir~ok zevat tarafmdan kald1- ,._••m•••• 
rllm1~tir. Bay Hamdi uzun miiddet J 
muallimlik yapm~, bir~ok talebe ye
ti~tirmi~ti. 

Bu ak~am: TURK sinemas1nda ,--~ 
Istanbul halk1n1n en f azla sevdigi biiyiik F rans1z artistleri : 

Giipler PIERRE BLANCHAR • KATE DE NAGY • 
GABRIEL GABRIO ·GINA MANES 

(B~ taraf1 1 incl sahifede) taraf mdan sure ti f cvkaladedc oynayan qk ve macera dolu ; 

-·UL.OM verilcligi i~n buraya Kazaskerler cad- A s K s E y T A N desi denilmesinin dogru olmad1g1 hak- ve 
kmdaki teklif kabul cdildi. 

Suadiye iskelesi yanmda kapablmas1 

teklif edilen sokagm kapat1lmadan ev- ~!!!!!!!!.~E:m~sa~l~si~z_f~i~lm~i~n~in~i~lk~i~ra~e:s~id~ir~._l~la~A v~e~t_:en~:~F~r~a~n~s~•z:ca~E:_K~L:E:R~J~U~R~N~AL~~d~ii~n~y~a~h:av~a~d~i:sl~e~ri:· ..!!!!!!!!~ 
vel ~chir mlitehass1smm mtltaleasmm -
ahrunas1, mezad idareslnin ~efkat san
dlgmda te~hir edilecek e~yadan teb
hir masraf1 almmamas1 kabul edildi 
ve diger bazt cvrak da encilmenlcre ha
vale edildikten sonra birinci celseye 
nihayet verildi. 

ikinci celse ac;1ld1gi zaman Fatih lm
zas1 azalan tarafmdan mu~tereken ve
rilen bir takrirde Eytipte ntifusun ke
safeti itibarile Eyubiln Fatihten ay
nlarak ayn bir bclcdiyc ~bcsi haline 
konulmas1 icin kanuni merasim yapil- ---------- --- - 
mas1 teklif ediliyordu. Takrir kabul 
edilrni~tir. TedrisaU lptidaiye mcclisi
ne Refik Ahmed, Baba, Etem Akifin 
intihaplan kabul eclildi. 

Bundan sonra btitc;e cnctimeninln 
bir mazbatas1 okundu. Bu mazbatada 
hill~a ~oyle deniyordu: 

c9ople1in nnkli hususunda geceleri 
gc~ vakte kadar ~nh~ld1g1 halde all
nan kamyonlarla eski nakliye vas1tala
n kfl.fi gelmlyor. Ycniden b ~ kamyon 
ile motOrlii uc cop arabas1 almmas1 i~in 
rniinakele tarikile 43 bin lira tahsisi 
hakkmdnki bclediye reisliginin teklifi 
muvaf1kbr.> 

Encilmen, 9ople1in nakli ve imhas1 
i(;in hangi usul kabul cdilirse cdilsin 
vesait kfl.fi gelmcdiginden bu tahsisa
tm verilmcsine taraftar oldugunu ila
ve ediyordu. 

Mazbata okunduktan sonra azadan 
Hamdi soz ald1 vc: 

- Yeni bir hadisc dolay1silc mi buna 
ihtiya~ gorilldii?. Vaktile bu te~kilat 
ynp1Icbgi zaman ni~in nazan dikkate 
almmadl?. diyc sordu. 

Enciimen namma Abdillkadir encil
menin miltaleasm1 izah etti. Ve nak
llye vas1talarmm az oldugunu soyledi. 
Bunun iizerlne vali ve belediye reisi 
cevap verdi: 

- Bil~eyl tanzim ederkcn verdigi
miz tekllf mazbatalarm1 tedkik eder
scniz biltiin bu tekllfleri evvelce ilcii 
silrdiigumtizil gorursiinz. Fakat varida
t1m1zm malOm olan hududunu a~an 
masraflar kar~smda kald1gim1z igin 
bu fas1Idan da para kesmege mecbur 
olduk. Ihtiyacrm1z daha i;oktur. im
.Kdn bulursak bu i~ i~in ile1ide yeni tek~ 
liflerde bulunacagiz.> dedi, ve mazba
ta da kabul edildi. Meclis pazartesi gu
n ii toplanacaktir. 

Bizans tari hi hakkmda bir eser 
tOrk~ey tercOme edilecek 
Maarif vekfllcti Rus €Uimlerinden 

A. A. Vasilide tar, fmdan 1200 sahl
feden ib:iret olarak yazilan bizans ta
rihinin Tiirkc;eyc tercumc edllmcsine 
karar vermi~tir. Kitabm tercilme i 
miizc miidtir rnuavini Arif Miifidc 
havalc edilmi~tir. 

Sat1l1k k1ymetli 
kiitiiphane 

Fran11zca iktisadi ve mali en 
esuh ve muhim eserlerden ve mec
mua kollekaiyonlanndan mUrekkep 
luymetli bir kiltUphane aabhkttr. 
Alakadarlann (Ak1am) illn m~ 

murluguna miiracaatlan. Te1efon: 
24240. 

M A K S I M t iyatrosunda 
Biiyiik Turk .. llliizyonisti ve Manye

tizmac1s1 P. ZA Tl SUNGUR 
Gcceleri saat 21 de suare 
Cumartesi, pazar 17 de matine 

[Bo RSA I 
latanbul 12 Te1rinisani 1Q36 

(AK~Ai.\1 KAPAl\~~ F1ATLERi) 

Esham ve TalniJiit 

lst. dahili 96,50 I~. B. Hamiline 10,
Kuponsuz 1933 ,. Miiessis 83,-
istikrazi 96,50 T. C. Merkez 
Onitiirk I 23,82,50 Bankasi 89,-

,. II 22,05, Anadolu hisse 25,-
,. Ill 22,20,- Telefon 6,50 

Miimessil I 45,65 Tcrkos 11,50 
,. II -'2,40 <;imento 13,80 
,. Ill lttihat dc~ir. 10,'15 

1~ Bankasi 10,- ~ark ,. 0,80 

Para ({!ck fiatleri) 
Paris 17,15,- Prak 22,50,-

1,97,96 Londra 613,- Berlin 
NevYork 79,50,- Madril 7,43,

Belgrad 34,82,87 Milano 15, 12,40 
Atina 88,9S,75 
Cenevre 3,46,25 
Briiksel 4, 70,88 
Amsterdam 1,47,92 
Sofya 65,25,25 

ZJoti '4,23,-
Pengo 4,32,30 

Bukre~ 108, 76,
Moskova 24,75,-

istanbul Harici Askeri 
KIT AA TI ILANLARI 

Miistahkem mevkiin gosterecegi 
yerlcrde yaphr1lacak olan 38939 Ii-
ra 4 kuruf bedeli iketifli telefon 
hatlari kapah zarfla eksiltmeye 
konulmuttur. lhalesi 19/11/936 
perfembe giinii aaat 16 da Izmir 
lnvlad.s Mst. mevki satmalma ko
misyonunda- yap1lacakbr. Tcminnt 
ak~as1 2920 lira 46 kuruttur. Ketfi 
tartn3.mesi ve planlar1 ancak ko
misyonda her giin goriilebilir. Ek
ailtmeye ittirak edecckleriQ Tica
rct odasmda mukayyet olduldar1 
'art oldugu gibi laakal bir hafta 
evvel bu i~in ehli olduklarma dair 
Naf 1a fen heyetinden vesika aim a
l an ve bu vesikalar1 komi~yona ib
r az etmeler i liz1md1r. Ekailtmeye 
if tirak edeceklerin 2490 1ay1h lka
nunun 2 ve 3 iincii maddeleriylc 
tartnamesinde yaz1h vesikalar1 ilk 
teminat m akbuz veya mektuplar1 
ile teklif mektuplar1m ihale saatin
den en az b ir aaat evvel komisyona 
vermit bulunmal~ri . ( 435) (2640) 

ME<;HUL ASKER 
IPEKFILM 1tudyo1unda TURKeE olArak haz1rlamyor. 

Beyoglu Vak1flar DirektorlOgO llanlan 
Miktari Uk~yi Tutar1 

Az1 ~ogu Cinsi Lira K. L. K 
3500 3600 Kilo birinci nevi ekmelc 29 70 396 

75 Ceki mete odunu 15 75 210 
75 » Giirgen » 14 62 195 

7000 7200 Kaloride 
10 Ton kok k omiirii 20 25 270 
Yukarda yaz1h maddelerin temdit olunan eksiltmesinde tekJif edi· 

len bedel hadd1 lay1k1nda goriilmediginden bir ay miiddetle pazarh
ia b1rak1lm1tb r. lateklilerin her giin Beyoglu V ak1flar d irektorlUgii· 
ne milracaat edebilirler. (2903) 

I lnhisarlar U. MD.dllrli11i1n Jen: I 
1000 metre k alm ~ivili kayit 
1000 » ince » » 

1 - Yukarida cins ve mikdarlari yaz1h iki kalem malzeme n iimune 
ve tartnamesi mucibince pazarhkla satm a lmacakt?r. 

2 - Pazarhk 27 / 11/ 936 tarihine rasthyan cuma giinii sad 15 de Ka .. 
batatta Levaz1m ve Mubayaat tuheaindeki ahm k omisronund3. yap1la-
cakh r . • 

3 - ~artnarncler paras1z olarak hergiin &ozii g~en ~ubeden ahnabi· 
lir. 

4 - lsteklilerin pazarlik i~in tayin olunan giin ve santte % 7,5 giiven .. 
me parlariyle birlikte ad1 ge~en komisyona gelmeleri laz1md1r. (2749) 

* 1 - $artnamesi mucibince muhtelif renkte «2516» kilo &aatbaa mii-
rekkebi pazarhkla satin ahnncaktar. 

2 - Pazarhk 30/11/936 tarihine rasthyan pazarteai giinii saat 15 de 
Kabatafta Levaz1m ve miibayaat tuhesindeki ahm komisyonunda yapt• 
lacaktar. 

3 - $artname}er par!1SlZ oJarak her gun SOZU ge~en ,ubeden alinabi .. 

lir. 
4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve saattc o/o 7,5 giiven• 

me par~lariyle birlikte ad1 ge~en komisyona gelmcleri laz1md1r. (2748) 

.,-- TURAN tiyatrosunda ~ GOlhane mOsamereleri 
24 Cumartesi Her sene oldu~u gibi bu scnedc Gui· 
giinii ak~am1 I hane A kcri tatb1kat m kt binde t1bbi 

miisamerelcre bugiin ba lanncnkhr. 
birle~ti~i ijstad bes- Bu 'n ilk toplnnt1 saat 17, 5 da y p1-
tekar Muhlis Saba- I lacakttr. 
haddin opereti bi-
rinci deta alarak Aleni te~ekkur 

«GOL PA TMA» Biiyuk operct 3 perde Magazam1zda Lui n kulliyctli 1 -

' Biiyiik orkestra , ta rd a param ve mu "h r llm1 c I n 
hirs1zl n 2 4 snnt zarfmdn c; ld1g1 para , c: 

YENt NESR1YAT: miice\ ht'rntln birliktl" meydnnn c;1k r
mak suretile yararhk go t rt-n 1st bul 
emniyct direktorii bny S lih K1l1<; ' 
ikinci ~ be dircktorii bay Nee ti vc m i· 
iycti memurlarmn alencn te~ekkiir cde
rim. 

ARldTEKT ( Miinar} 
Bu ayhk derginin 68 nci aaym bir c;ok 

zcngin miindcrccat lie c;1km1~llr Tavsiye 
edcriz. 

Beyaz1d ~ paf• ban 9 numarada 
e1bise tuccar1 Aron Taragano Tepcba~ dlram kls

nu bu ak~m saat .. --------~---.. 
20,soda A K B A 

AYAK TAKil'tll Ankarada her dilde gazetc 
ARASINDA mecmua . ve kltaplar1 bntnn 

Yerler: 30, 40, 60 mektep kltaplar1 ve k1rtaslyeyi 
FranSiz tiyatrosu ucuz olarak A K B A mllesse-
operat klsm1 bu 1elerinde tedarlk edebilirainiz. 
~am S. 20,30 da T elefon : 3377 

MAS KARA 
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DU$"0NCELER: 

Unel gi.!?esinin Ol9usU 
«Tramvay, tren, tilnel, Yapur gibi 

nakll vas1talan olan ~hirlerde ~ehtr
da lan birincl, ikinci ve bazen de, u
¢nci.1 mevkilik diye ay1nnak mfun
kilndilr.> 

Bizim bildigln bu illmden uzak tas
nifine gillup ge~ecektim. Fakat birden 
blre aklrma tunel gf¥si geldi. Evet 
timelm i1d b~mdaki gi~leri du~iln
dum. Ve hatlrlachm ki ben kendi pa
y1ma ne zamnn tunele binecek olsam 
gil?eye bir be:; ku~ atanm, gi~enin 
arkasmdaki memur yii.ztirne soyle bir 
b kar ve hi~bir ~y sormadru{. bir yiiz 
parn.yla b1r iklnci mevki markas1 atar 
onume. 
~imdiye kadar buna ehemmiyet ver-

1n mi~tim. Bizim bildigin ilimden uzak 
tasnifmi dinledikten sonra ttinel j~ 
gozumde ehemmiyet nld1. Hemen git. 
bm. GI eye yine bir be~ kuru9luk uzat-1 
lim ve yinc bana bir ikinci mevki mar-
ka verdiler. I 

~a~t1m artlk. Ttinelin obiir b~mda 
kerli fcrli ahbaplardan birisine rasla
d1m. A~agi inmek i~n gi~eden marka 
al1yordu. Dikkat ettim onun uzatt1g1 
geyrege mukabil bir birinci, mcvki mr.r
ka 'erdiler. 

Hemen kcrli f crli ahbaba yana~tim. 
Ve ogrendim ki, gi~edeki memur o
nun da yliziine bakar, ve ona da bir ~ey 
sormadan, hep boyle birincl mevki mar
ka ve1irmi~. 

0 gtinden sonra tecriibelerimi ve tet
kiklerirni derlnle~tirdim. 9oyle bir ne
ticcye ul~tlm ki, bir insamn istanlml
da 1 ~mci mevkilik gdste~ oldugu
n u anlamas1 ic;;in en pratik yol tilnel 
gi~sidir. 

Bu yazd1klnnmm dogTUlugunu an
lamamz ic;;in, tavsiye ede1im, tlinel gi
~esine gidin bir 9ey so.,vlemeden bir cey
rek uzatm ve size verilecek olan mar
kayn gbre me' kiinizi, anlaym .. 

Orhan Selim 
Ill 1n111utnnn1umnn111unm1mn1nuttn1nnnumunn1n•umMt11nuu111nmt1Hn1tu1n1111111111unuun1"1111111mrrnnnn11mun1t11umnnnnu• 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 
11 sabrna ayirmaga mecbur olduklan 
Pa. kencll paylarmdan bilyliktur. Biz 
a nca.g1m1z tcdbirlerle sanatkiirlan
n 1z1 tc~kilatlandirmak, muhtac olduk
la11 iptidai maddelcri kendi te9kilat
la11 vas1tasile tcmin etmek istiyoruz. 

Sanatkarlanm1za muhta~ olduklan 
rehberhg1, yardmu da yapmak i9in ve
kalet bunyesinde bir te~kilat vucuda 
g tircceg1z.> 

Cclal Bayar bundan sonra hazirla
nan ktit;ilk sanatlar kanununun tru;;1-
d1g1 esaslan izah edcrek kongrede alI
nacak kara1larm Biiyilk Millet mecllsi
ne kanun halinde sevkedilecegini soy
ledi ve nutuk ~ok alk1~landl. 

B. Celiil Bayann nutkundan sonra 
kongrenin toplan1~1 miinasebetile Ata
Uirke, ba~vekil ismet inonilne, Mec
li:i rcisinc telgraflar .;ekilmesine ka
rar verildi. Kongre reisleri ve katip
leri s~ildikten sonra sanayi umum 
mudurlugilniin ktit;ilk sanatlar hak
kmda hazirladlg1 rnpor okundu bunu 
Inutea.ktp kongre azalari muhtelif en
ci.tmenlere se~ildiler. Enci.imenler cu
ina a~mma kadar ~al~ak raporlar 
hazu·Iayacaklar ve cumartesi gilni.i ge
ne heyeti umumiye toplantIS1 yap1la
Cakt1r. 

O~OK SANATLAR KANUNUNUN 
£.SAS LARI 

Kongre mtizakeresine arzcdilmi~ o
lan kU.cttik sanatlar projesi bu sahada 
~ok yeni esaslan ihtlva etmektedir. 
Proje mtistakilen ve usta olarak bir sa
nat icra etmek igin lfl.zim ~ah1slan s1-
ki bir surette tesbit etmi~tir. Bu kn
nun meriyete girdikten sonra sanati 
bilmcyen herhangi bir kimse dogrudan 
dogruy n ustn olarnk bir i~e gir~emi
yecektir. Proje kime kilgi.ik sanat erba
b1 dcncegini, usta, kalfa ve girag-t ayn 
a.yn tai if etmi~, ~1rakllktan kalfallga 
ve kalfnllktan ustahga imtihanla ge~
m k esas1m koymu11tur. Yalmz bun
laun imtlhnnlanmn sureti icras1 ve 
bir usta yanmda gal1~acak g1rak ve 
kalfaiarla amelenin miktar1 bu kanu
i1un me1is ete girdigi tarihten itibaren 
azami altI ay it;inde yapllacak 11izam-
11ame ve talimatnamelerle tesbit o
lunacaktir. 

U TA VE <;IRAKLAR 
Proje usta ile kalfa ve ~aklar ara

mndaki kar~llkl1 miinasebetleri de tan
zim etmekte, ~1rak ve kalfa alan us
talarn belediye dairelerinde blr rnu
kavele tanzlmini mecburi kllmaktachr. 
Ustamn c:;1raklara kar~1 iyi blr alle 
!labaSI gibi muamele etmcsi ve sanatm 
lnceliklcrini mukemmelen o°'retmcsi 

v lllh t' 0 
' ~u·ngm s a i ve Vticudtintin munta-

zam surette ne~vtinema buhnasi ile a-
1.tkadar olmas1 ve mukavele hukfunle
lini husminiyetle tatbik etmesi proje
run koydugu mecburiyetler arasmda
cllr. 

Buna mukabil g1ragm da ustaya kar
:;;1 vazifeieri hukiim altma almm1~. ci
rakllk ve kalfallk mukaveleslnin ikl ta
rafa gore fesh sebeple1i ayn ayn tesbit 
edilmi~, ustalann yamndaki adamlan 
~st~1klcri zaman i~ten glkarmalanmn 
onune ge~ecek maddeler konmul?tur. 

!iU{:!0K SANAT ERBABINI Hil\IAYE 

Proje bundan ba~kn kligtik sannt er
babma bir tak1m himayeler de koymak-

tachr. Ki.igilk sanatlarda ~ah~an ~rnk 
vc kalfalar kazanc:; vergisinden muaf 
olacaklan gibi bu sanatlar mamulat1-
nm devlet nakliye vas1talalile nakil
lerindc yiizdc 30, konscrve, peynir ima
Iatc1lari icin tuz vc ispirto fiatlelinde 
yi.izdc 50 tcnzllat yap1lacaktir. 

Kiigtik sanat erbabma mesleklerini 
icra it;in Ia.<zim olan makincler ve alet
lar gi1mriik resminden muaf olarak 
memlekete sokulacakt1r. Diger taraf
tan kiicuk sanat vc meslek erbabmm 
kredi ihtiya~lan Halk bankas1 vas1t.a
sile temin edilecek kil~i.ik sanatlarm 
uretilmesi icln devlet tarafmdan mek
tep ve kurslar a~tlacak ve sergiler vii
cude getililcccktir. 

Yeni proje kil~iik sanatlar ic;;in mec
buri birlik sitemini kabul etmektedir. 
K\i~uk san:it erbab1 rnmt iktisad ~er
~evcsi dahilinde kendilerine mahsus 
bir te~kilata baglanacakt1r. 

BiRLiK 1~LERi 

Projcye gore, asgari 15 ustarun bu
lundugu kaza merkezlerinde birer ma
halli kucuk sanatlar veya meslekler 
birligi kurulacakt1r. Bir mahalde aynl 
sanattan 15 ust.a bulunmazsa muhte
lif sanat mcnsuplarmdan 30 ustadan 
mtirekkep bir kil~ilk sanatlar ve mes
lekler birligi te.!?kil cdilccek her vilayet 
merkezinde vililyete tabi kazalar kilgiik 
s:matlar ve mcslekle1 birliklerinin se
nellk kongresi ve merkezi Ankarada 
olmak lizerc senelik kli~ilk sanat ve 
meslekler umuml kongresi kurulacak· 
tir. Mahalli ve umum'.i kil~iik sanatlar 
kongresi hilkmi ~ahsiyeti haiz olacak
tir. Birliklerin vazif e ve salahiyetlerl 
nrasmda meslegin inki.!?af1 i~in laz1m 
gelen tedbirleri di.i~linmek azarun ve
recegi aidati tayin etmek kurs ve mek-

tcpler acmak almmas1 lf!.zim gelen ted
birle1 in hi.lkfunete arz, hiiciik sanat ve 
meslek kooperatine1i te{lkil etmek esa!:
lari '\ard1r. 

Yeni proje, ktigtik sanat erbabm1 ko
operatiflere de glrmege rnecbur tut
maktachr. Bu suretle birlikler na.sll 
sanatm i~timal hayatlnI tanzim ede
cekse kooperati:{ler de sanatin iktisadt 
hayatlm disiplin altma alacaktir. 

Annesinl tehdit etmi§ ! 
Aksaryda oturan Mukbil admda 

bir adam annesi Zahideyi olUmle teh
did ederek zorla para istemek SUt;Wl

dan mahkerneye verilmi9tir. Mahke
me ~ahidlerl dlnlemi~ ve su~u sabit 
gordi.tgilnden Mukbilin 6 giin hap
sine ve 31 lira da a!;Ir para cezas1 0-
demesine karar varm~tir. 

Bu karardan sonra davac1 Zs.hide 
mahkemeye mUracaat ederek oglu
nun vaziyetinden korktugunu ve ge
ne kendisine bir fenahk yapmasi kuv
vetle muhtcmel oldugunu soyleml{ltir. 
Bunun uzerine reis, su~Iu Mukbile: 

«- Eger bundan sonra gene anne
ne fenahk yapmaga kalkl~lrsan tek
rar yakalamr, buraya getirilirsen o 
zrunan daha ag-Ir ceza ahrsm. Seni 
blr daha yakal1yamazlar zannetme. 
Sen yolcu ikcn biz de hanc1 ikcn blr 
fcnallk daha yaparsan gene kar~la
~mz. O zaman kan~mam ha. .. 

Dlye nnsihat venni~, su~lu artlk 
bfr ~y yapnuy.acag1ru vadederck 
mahkemeden ~lkffil/itll'. 

lplik buhran1 
Sumer Bank f abrikalan 

Anadolu tezgahlanna 
iplik dag1tacaklar 

iplik buhran1 devam etmektedir. 
Alakadarlar iplik buhram i~in hazir. 
lanan karamamenin biran evvel ve
killer heyetinden ~1kmas1m bekliyor
lar. Kararname tatbik mevkiine gir
dikten sonra bugi.in plynsada bulun
m1yan ve mevcucliyetine ~iddetle ih
tiya~ hissedilen iplik cinsleri konten
jana tabi tutulmakslzm ithal cdllecek
tlr. 

Ancak kararname tatbik mevkiine 
ghinceye lrndar mevcud buhranm de
vamma meyda11 ve1ilmemck maksa
dlle bilhassa Anadolu tezgahlan it;in 
tedbirlcr almnu~tir. Kayseride Kach. 
koy ve Nazilli mmtakalanna burnlar
daki Stimer bank fabrikalan muvak
katen iplik tcvzi edecektir. Bu tevzi
at yap1l1rken kar katiyen dti~Uniil

miyecck ve her istenilen numaral1 ip
lik mutavass1ta ihtiya~ hlssetmeksi
zin dogrudan dogi-uya doln1mac1lara. 
verilccektir. Bu suretle iplikler mas-
1·afs1z vc ucuzca temin edilecektir. 

istanbul dokumacilan ic:;in karar
narne tatbik mevldine girinceye kadar 
muvakkaten bh· tedbir tesblt edilc
ccktir. Alfl.kadarlar bu hususta tetkl
knt yap1yorlar. ---

lslah istasyonlan i~in 
getirilecek tohumlukJar 

Tohum 1sluh ist.asyonlar1 icin ya
banci rnemlckctlcrden getirtilccek 
tohumlann 15 kiloyu gec:;memek ~r
tile ko11tenjana ta.bi tutulmaks1zm 
ithaline karar verilm~ ve keyfiyet 
diin TilrkofISe bildirilmi~r. 

.... INllJ11l11111f1111111111111111111111HllllllllllllUllUlllHllll11tlll1h11Ulht ...... 
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lngillz - ltalyan 
mUnasebetlerl 

!ngiltere jle italya arasmdaki siyast 
i•e iklisadi mii.nasebetler tabii halini al
maktadir. M. Mussolini Milandaki nut 
kunda Italyamn lngiltereden t'e iste
digini ve M. Eden de Avam kamara
Stndaki sbzlerinde ingilterenin noktai 
nazan ne oldugunu anlattiktan sonra 
iki tarafzn,., Akdenizdeki politikalan 
arasmdaki f ark c;ok olmadigz meydana 
gzkmt$tzr. italya Akdeniz kendisinin 
cam oldugunu ve Uikin bu denizden 
gec;en Inglliz muvasala hatlanna do
kzmmak istemedigini bildirdi. lngilte
re de Akdenizden ge<;en yollarmm ha
yati ehemmiyeti haiz oldugunu ve Id.
kin italyamn mevkiine dokunmak fs
temedigini anlatti. 

ingiliz bafvekili Mister Baldvin de 
ahiren soyledigi nutukta Akdenizde 
inglliz ve italyan llayati menfaatleri 
birlbirinden uzakla~an dejjil biribirine 
yakmlafan mahiyette bulundugunu 
soyliyerek ingilterenin nazanna gore 
italya ile m:Zaf7naszna iki tarafin men
f aatleri cihetinden bir mani kalmadz
gmi soyledi. ingiltere ile italyamn Ak
deniz meselesinde f ikir 'l'C telakkileri bi-
1·ibirine yakznla$trken diger sahalarda 
f iilen anla~til.ar. ingiltere Adis-Ababa
daki sefaretini ve bunun muhafiz kuv
'l'etini geri almakla 1labe$istanm ital
yanm oldu{iu fiilen tamdz.. llukuken. 
tanzmasz igin. Milletler cemiyetinin re
yine talik ctti. 

iktisadi sahada iki taraf biribirine 
gayet geni~ mii.saadelerde bulundular. 
Londrada imzalanan yeni ticaret mu-

• 1;avelesi ile italyanm ingiltereye vere
cegi mal ingilterenin karr-Jzkli verece
gi maldan fazla olacaktzr. 

I 

ingiltere ile italya arasmdaki miina
sebatm :iyili$mesi Viyana konf eransi
mn inikadi zamanina tesadiif eylemesi 
Avrupa politikasi i~in qok miiJiimdir. 
Bu konferans ingilterede ve ingiltere
ue bakan devletlerde pek end~s uyan
dzrmzyacaktir. 

italya, politikasmi muhtelif mtllet
lerin hayati ihtiyac;l.armzn ve me$f'U 
men/ aatlcrinin kar$tlt1cli ol.arak tanm
masi bOyle sulhiln muhafazasz gibi ba
sit ve lalcin ~ilmuUil bir dii.stur ile hil
ldsa ediyor. Fakat bu dilstur mevcud 
hudud ve hal vaziyetlerf muhafaza et
mek bOyle sulhiln korunmasi dilsturu 
1le hilldsa olunan Fransanm vc miltte
f fklerlnin zihniyetin~ mutabik degll
dfr. Bu noktadan carpi$ma tehlikesi ne 
Jcadar cfddt olu,p olmadt§i Viyana kon
feransr.nda ve bunu takip edecek ziya
retlerden bir derece anla~lacaktir. 
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M iD 
Kanlz muharebelere safha olan 

bu §ehir naszl bir yerdir? 

Madridi kimler yapt1? Sehirdeki 
ba~l1ca sanat eserleri nelerdir? 

l\tadridin miize ohm m~.hur sarayi 

Bir kac giind.mb~ri Madridde kan-
11 rnuharebcler oluyor. Ag1r toplar, 
t&.Y) areler ~eh1i m'iltern:l<Uyen bom
bard1man cdiyor. Diger tr.rattan hi.i
kumct kuvvctle!·i i.imid ve tahmin 
cdildiginden :;;iddetli muka.vemct gos
tcriyor. 

Bu muharebeler her tarafta al~

ka uyand.I.mu~tir. Bu alfil~a ask~rlik 
noktasmdan degJdlr. Madrid bL.· zn~ 
rr.anlar diinynnm en biiyiik devlcti 
olan ispanyanm m~rkezi, isp!lnyol 
medcniyet ve kiiltil..riiniin rnenbai ol
reak itibar.Je diinyanm en zcngi:n ve 
klyrnetll sanat csc1·Ierine maliktir. 
Bu eserlcrin herhangi surctle ziyaa 
ugrarnas1 herkesi en~Gye dil~r

mektedir. 

Bu miinasebetle Madridin cograft 
mevkii ve tarihi ve sanat eserleri hak
kmda bir fikir edinilmesi ii;in bazi ma
ltimat verllmesini faideli bulduk: 

DahiU harpten evvel (seranadlann 
beyaz ~chri) adile zevk ve eglence ~
ri olarak tamnllll9 olan Madrid dcniz 
sathmdan 2412 ay!lk irtifamdaki bir 
ovamn or~asmdaki kabank bir nok
tasmdad1r. Bu ovamn ~imali Gua
darrama ve cenubu Toledoyu sakllyan 
daglarla ~evrilmi~tir. ~ehrin bi.iyiik 
klsm1 yiiksektedir. Sokaklan bir ta
raftan Manzanares ~ayma ve diger 
taraftan ~ehrin ortasmdakl tarihten 
evvelki zamanlardan kalnui;; uzun 
~ukura in1i;;lidir. Manzanares ~ayi, 
Portekizin payitaht1 Lizbonda Atlnn
tik Okyanusuna dokiilen (Tac) ir
magmm blr kolu olan Carama nehri
ne dokUliir. 

MADRiDiN TARiHt 

Madrid 700 sene ispanyada hi.iklim 
sliren mlislliman araplar tarafmdan 
tesis cdilmi~tir. Araplar bu ~0hre 
Mccrit adm1 vermi~lerdi. Madlid 
nraplar zamanmda hududdn olup 
musllimnn devletinfn payitahtJ eski 
ad1 Tulcytila, ~lmdi Toledo olan ~
hlrdi. Madrid, Toledo)'-u muhafnza 
i~ln yap1lm1~ti. Miikemmel surlan 
vard1. 

Ispanyollar yav~ yava{i kendileri
ne gelip araplann uzerlerine hucum 
ctmege bru,lachklan zaman Madrid 
en kanh harplere sahne olmu.!?tur. 
Bir ~ok defa bu ~ehir elden ele ge~
mi~tir. 1Ik defa tarihte Madridln is. 
mi Leon krah ikinci 

0

Ramironun ml
lAdm 939 senesinde araplara kar~ 
yaptigi harp mi.inasebctile zikredll
mi~ir. 0 tarihte ispanyollar Madrid 
knlcsinin blr tarafmda rahne a~arak 
i~ine gf~ler ve ~ehrin biittin mu
haf1zlanru ve halklru kll1~tan gc~ir
mii;;lerdlr. Fakat kral Ramiro burada 
~ok kalamanu~tir. Araplar tekrar ge
lip burasnu istirdad etmi~ler ve ka
leyi ycnlden yapnu~lard1r. Tam blr 
nm sonra Leon krall birinci Ferdi
nand Endilliis lizerine yapt1gi bir se
f erde Madrid kalesini zaptetml~ ve 
btr daha araplnnn burada tutunma
malan i~in Madrid kalesini ylkt1r
nu~br. LA.kin araplar tekrar gelmii;;
ler ve kaleyi yenib~tan yapnu~lar

dlr. 

Ancak 1086 tarihinde Kastil krah 
altlnc1 Alfons Madlid kalesini katl 
olarak araplarm elinden alm1~br. 

Bu ta1ihten sonra Madrid h1ristiyan
le.rm elinde kalm1~tlr. Maahaza a.rap· 
lar hududda sevkulcen noktasmdan 
cok milhim olan bu kalenin ziyama 
tnhammill edemeyip bunun istirdad1 
iCin bir c;;ok defalar hiicumlarda bu. 
lunm~archr. 1209 senesinde araplar 
Madridi zaptedip bugi.ln bile Compo 
do Moro yani araplann meydaru ad1 
verilen ~hrin parkmda ordugil.h kur
m~ar ise de tekrar buradan c1kanl
m1~lard.Ir. 

Ferdinand lie Izabel seyyar olan 
payitahtlanm ekseriya Madride nak
lederler ve burada araplardan kalan 
ve Kasr ismi verilen it; kalede ikamet 
ederlerdi. Bunlann torunu bei;;incl 
~arl Madridin araplardan kalan Al
kazar yanl Elkasnru bir snray haU
ne koyrnu:;;tur. Bunun oglu ikincl Fi
lip ise Madr:idi 1560 senesinde devle
tin dainll payitahti ittihaz etmiF. 

GfiZEL SANAT ESERLiillt 

U~ilncti Filipin pa}itaht1 araplann 
Beledi.ilvelid dedikleli Mollodolide 
naklettigi klsa bir znman istisna edi
lir ise o t.arihtcnberi Madrid daima 
ispanya dcvletinin merkezi olmu~ 
tur. Madrid eski bir ~ehir olrnakla 
beraber mebanisi itibarile eskiliglnl 
muhafaza etme~. 

Ne Burgosun muhte~em ve sanat
karane kiliselerl, ne de Toledonun 
tariht binalan Madridde yoktur. 
Muhtelif hadiselerde ve yangmlarda 
:Madridin eski binnlan hep yanllll~
tir. 

Madridin bugiinkU milll sarayi 
nncak 1764 senclerinde Italyan ml· 
marlan tarafmdan roncsansm yen! 
kla.sik usultindc yap1lnu~br. 100 ka
dem irtifamda ve 470 kadem sathm
da bulunan bu blnnnm taht odasi, 
porsclen dairesi, dtinyanm en zen. 
gin esleha muzcst, aynalJ. salonu gok 
me1jihurdur. 

Esleha milzesinde en eski zirhlar 
ve siUlhlar kr:allann ve kumandan
lann atta olduklan halde yap1lan 
mankenleri 'ilzerinde te~ir edilmek
tedir. Yukanda s0yledigimiz kablet
tarih uzun ~ukur ~imdi ~ehrin tica
ret merkezidir. 

Madrld umumt harbtn iptidaSin
dan itibaren son derecede asrile~
ril~ ve Avrupanm en modern ve 
muhte9cm ~ehirlerinden blri olmt19-
tur. 

Seyyall celbede.., en miihim cserle
::.i cihanda me!?hur Velazguez ve cU
ger ressamlarm tablolanru gosteren 
gnleriler:dir. 1914 s-nesinde ~ 
4000 eski bina ve cvi yik1lrm~ ve ye
rl!le Ame··ika beld ... lcrinin binalan ile 
yan\I eden asrl yiiksek binalar yapl1-
m19tir. Bunlann en muhte~omi mnt
buat cemiyetinin yurdudur. 

iMAR FAALil"ETI 

Madrid demiryolbr ln~na kadar 
memleketin payitahtl bulunmasma 
ragmen pek mamur degildl. Faka• 

(De,·am1 6 nc1 sahilede) 
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~~~~~~~) 
Cebelibereket belediyesi ~~yan~~~rde ipek 

I ..., b I d bocekc1l1g1 azal1yor ra Itmaga 81 a I . 
~ Bu yil ancak yed1 talebe 

F enni mezbaba, hil ile giizel ve biiyiik 
bir park m~ydana getirildi 

- -
~ 

Dort direkten ibaret eski mezbaba De belediyenin yeni yaphrd1p 
fe~ mezbaha 

Cebelibereket (.A$m) - Geni~ bir I 
ova uzertnde kurulm~ olan kasaba, ta
biatm nefis manzaralarlle silslildilr. 
iki11er kath ve ekseriya muntazam 
evler, ~i~ek, portakal ve mandarin 
bahc;eleri arasmda Adeta gOzilkmezler. 

Belediye son iki y1la kadar hemen 
hi~ bir faaliyet gt>stermeml~U. Doktor 
B. Ahrnedin riyasete getirllmesinden 
sonra ise vaziyet derhal degifllll~ ve be
lediye hakiki hiiviyetini iktisaba bq
lrum~tir. Doktor, yqll olmasma rai
men ~yam hayret bir enerjl sahibidlr. 
Durmadan, yorulmak bllmeden ~ehrln 
irnanna c;ah~maktad1r. 
Ge~en seneye kadar hayvanlar, sekiz 

dirckli acayip bir ~udagm altmda ke
silir ve etler merkeplerle ~hrin muh
telif semtlerindeki kasap diikkanlarma 
dag1tillrdi. Beledlye bu y1l 4500 lira 
harc1yarak fennt bir mezbaha yaptir
m1~tir. Giinde yirmi ile yirml be~ ara
smda koyun ve ke~i kesilen mezbaha 
plana tamamile uygun v.e bol suya ma
Jiktir. Etrafmda bir de portakal bah
c;esi vilcude getirtlmektedir. Et nakli
ya h kapal1 ve s1hhi arnbalarla yap1hr. 
Belediye mezbahadan senede (3500) 
lira rnrtdat temin ediyor. 

1750 lira sarfile bir et ve 'sebze hall 
yap1lm1~tir. 19 dilkkandan ibaret olan 
hal kasaba ihtiyacma ~imdilik kati
dir. Hem ~ehir boyle bir mile.sseseye 

£!! 

malik olmu~ hem de umumt slhhat te
min edllmis ve ihtikarm onilne ge~il-
mi~tir. · · __ 

Bir bu~uk hektar bilyiiklilgilndeki 
sahada gtizel ve muntazam bir park 
vilcude getirilml~tir. Parkta saz ve 
temsil i~in sahne de mevcuttur. Cad
deler geni~tlr. Elektrtk tesisab l~ln mu
kavele yapJlmI~tlr. Dahiliye vekAleti su 
projesini de ikmal ettirdlginden kasa
ba elektrik ve suya 937 senesi zarfm· 
da ka~aktir. Kasaba dahillnde blr 
buc;uk kilometre ~e Ue alt1 menfez ya
p1ldl. 

Bilyiik bir ~ehir albiimil ve bro~iiril 
hazulanmak i~in muharrir B. All En
ver Toksoyla anl~an beledlye, bi1~e
sini on bir bin Uraya lbllla muvaffak 
olmu~tur. -

lzmirde blr ~ocuk denlze 
d01erek botuldu 

izmir (Ak~am) - Kar~1yakada TU
ran mevkiinde feci bir kaza olm\14tur. 
Romanya gaz ~lrketi miidi.iru M. 
Freskonun bir bu~uk y~mdaki lozi 
Fransi, deniz kenarmda gezinirken de
nize dii~erek bogulmu~tur. 

Ayni giln bir kay1kla izmirden Kar
~1yakaya ge~mek isteyen ba11ki;1 Ah
medle arkad~1 dalgalann ~ddetinden 
kay1gm devrilmesi yilzilnden denize 
dil~il~lerse de yeti~ilerek kurtanl
m1~lardir. 

SEVENLER YOLU 
Edebi Roman Burhan Cahid MOR KAY A 

~, ________________ Tefrika No. 21 ---~ 

Naz1m Cemal bol kahkahalarma 
D~larm~t1: 

- Oyle ya, ic;b1de ~ehid olsak da 
ne gam.. Hani hakkm da yok deill 
azizim. Dogrusu iyi eglendlk. tzmirin 
biltiln palamutlan hakkmdlr valla
hi .. istersen meyan koklerini de inhl. 
sar altma al. Bize ooyle blr gece da
ha y~t. Fakat ak~m sen nereler
de idin kuzum. 

Bizim milhendis bir arahk yanm 
daire ~izdi, cebir muadelesi halleder 
gibi ~m. g0zilnii oynatarak salon
dan ~1kti. Bakhm prenses de esniyor. 
Ben de odama ~eki!dim. Ama sen or
talarda yoktun. 

Bu eski c;apkmllk arka~le arala
nnda gizli bir mesele ge~medigi ic;in 
Ahmed Melih diln gecenin keyfine 
ait raporunu vermekte tereddilt et-

, medi. Oldugu gibl anlattI. 
Nllzlm Cerna! dikkatle ve zevkle 

dinliyordu. 
- Vay kafir vay, dedl, demek be

yefendimiz hususi halvet Alemi yapti 
ha. Alacagm olsun. Nazenini tam
.nm. DeD¥.~ ~awA ~lkb. Doirum 

gilzel kadmd1r. Ne vilcud vard1r on
da .. 

Ahmed Melih kol:iy kolay giizel be
genmiyen NA.zrm Cemalin bu takdi
rinden cesaret aldl: 

- Onu kandlrabilirsem izmire de 
goturecegim. ~ylc bir ay ... 

- Fena olmaz. Deger dogrusu. 
- Ne diyorsun azizim. Sen gelme-

dcn evvel onu dil~iinilyordum. Mu
J:nddes gibl kadmlnr lnsam omril ol
dukc;a b1ktirmazl:ir. <;ilnku hem ya
~masm1 biliyor hem y~tmasuu. 

Hem eglenmesini biliyor hem de ... 
Nazim Cemalin m~hur kahkahasi 

sozilnil tamamla tmadl: 
- Dosdogru konu~urken sa~a

m1ya ba~lama. azizim. Hi~ bir kadm 
insam omrii oldukc;a mesud etmez. 
Bunu bir kere kabul et. Ondan sonra 
bu c;e~it kadmlar belki de eglendir
mesini bilirler ama hayatlanna hA
kim olan erkekJ,eri degil. Senin, be
nim, ~nun bunun gibi ya menfaatle
ri ya zevkleri i~in alakadar olduklan 
erkeklert... Yoksa onlarla sllu Sllaya 

~~ ..... -

ehliyetnama ald1 .. 
Diyanbekir (Alq,am) - Buradaki 

ipek bOcek~ii mdktebinin blrinci 
umumi mwettl~ Abidin Ozmen, vall 
Ferid Namerin ve daha bir ~ok zevatm 
huzurile yapllan nazari ve ameli im
tihanda yedi talebe ehliyet kesbetmi~
tlr. 

Talebenin seneden seneye tenakus 
ettigi gorillmektedir. Mesela, 930 se
nesinde ~llan bu mektep ilk senede 
on bir, 931 senesinde on iki, 933 sene
sinde on be~, 934 senesindc on alb, 
935 senesinde be~ ve 936 senesi ise yedi 
talebeye ipek b0cek~iligi ~hadetna
mesi verilmi~tir. Bu rakkamlar talebe 
adedinin seneden seneye tenakus etti
gini bariz fekllde gastermektedir. 

Bu sene alman randunan ge<;en se
neye nisbeten noksan olmu~tur. Bu 
sene Merkez, Lice, Kulp ve Silvan il
~eleri dahil olmak uzere i.i~ bin be~yi.iz 
kutu ipek bocegi tohumu a~11lm~tlr. 

Bocek mevsiminin yagmurlu ve ha
vanm gayri mi.isait gitmesinden an
cak yilz bin kiloya yakm ya~ koza all
nabilmi~tir. Bu rand1man ac;1lan tohu
ma nazaran vasat derecede say1labilir. 

istihsal edilen kozalann yiizde alt
m~1 dahilde yerli ve iptidai dolaplar
da iplik haiine kalbedllerek mahalli ih
tiyacatmdan sayllan ~i ve mantin 
vesair ipekll kum~lar i<;in sarfedil
mekte ve bakiyesi Bursa ve Adapaza
nna gonderilmektediF. Burada yeti~
tlrilen kozalardaki aran1lan alastikiyet, 
mukavemet ve beyaz11k gibi evsaf Bur
sa kozalarma muadil bir halde olma
sma ragmen ihtiya<;tan fazln istihsal 
edllen kozarun mahdud ellere inhisar 
etmesl tabil sat1f fiat1nde d\lfilklilk 
doturmasmda ve blnJl,eUce mUstahsl
lfn ~evkini ve b0cek~iligin de inki~afm1 
klrmaktadlr. Bu halin ancak Diyan
bekirde bir filator fabrikas1 ar;makla 
onilne ge~ilebilir. 

Izmir millf lktisad ve tasarruf 
cemiyeti kongresini yapt1 
izmir (~) - tzmir milli ikti

sad ve tasarruf cemiyetlnin y1ll1k kon
gresi vali Faz11 Gille<;in reisligi altm
da tlcaret odasmda akdedilmi~tlr. Yil
hk rapor okunmu~ ve cemiyetln fa
allyeti sayesinde balk arasmda yerli -mal1 ve tasarrufa ragbetln artt1g1 an-
l~llnu~tir. Yeni idare heyetine Hasan 
Fehmi Serter, Faik Tokatlloglu, Fahri 
Dokuzeylill ve Osman se<;ilmi~lerdir. 
Yeni idare heyetine muvaffakiyetler 
dileriz. 

~kilmez, en ba~ ~la.st kadm1 olurlar. 
Ahmed Melih c~vap veremedi. 
Yaktigi sigaramn ilk dumanlanm 

bo~luga ilfliyen Naz1m Cemal devam 
ettl: 

- Bir izmir seyahati fena degil. 
Bunu tavsiye ederim, hatta istersen 
ben de i~tirak edeyim. Benim d11kti
loya patronundan yirmi giln ic;in 
1zln alabillr1z belkll Arna bilmem iki
si anla~bllirler mi? 

- Zennetmem. Zaten stsz vermedi. 
Habnm i~fn gelmeye ~all~cag1ru 
&Oyledl. Duyulur dlye ~ekiniyor. 

NAz1m Cemal sL"lSi sinsi gilldii: 
- <;ekinen kadmm prensesin evin

de i~ ne a birader. Bunlar numara
dlr. Cllvedir. Sen bu seyahat i'il., ona 
ne vereceksin s0yle bir kere .. Bak na-
811 tip1~ tlplf1 gelir. 

- Bu kadar da d~ilrme camm. 
Arbk sokak kadlin detfl yn bu .. 

NAzlm Cemal flklr f1klr. kamm1 
hoplata hoplata gilldtl, gilldti. Neden 
sonra gozlerini silerek arkada~na 

bakb: 
- Mektebe yenl ba~hyorsun gali

ba. Yahu sen kadinlan yenl mi tam
yorsun Allah ~nal Benl tele!onla 
anyan, p~ine d~11, prensesin· evin
de gelip sent bulan, seni11le sabaha 
kadar i'iiP eglenen, 'iantasma yei·le~
tirdigin paralan opiip b~ma koyan, 
~ blrlam b1ralap lllllnltdaadre 

Sulama ve 
kurutma i~leri 

Ege m1ntakas1nda biiyiik 
f aaliyet var 

izmir (Ak~am) - En g~zel pa
muk yet~tiren Ege nuntakas1 ovala
n yakmda suya kavu~acak ve blre on 
mahsill verecektir. 

Bqbakamnuz ismet tnonil, klsa sii
ren Ege seyahaUnde bol pamuk lstih
sali ir;in nelere ihUya~ bulundugunu 
yakmdan gordil ve tesbit etti. En kl· 
sa bir zamanda neler yapmak liZlln
geldigini alakadarlara emir verdl. Ge
diz, Baklrr;ay ve Bilyilk Menderes ova
lan, bir y1l ic;inde muntazam kanallar 
a<;1larak suya kavu~caktir. • 
Ge~en sene bqlanan Cellat kolil

niin kurutma ameliyesi, oniimlizdeki 
yll bitecektir. Bu sayede 100 - 120 bin 
donilm miinbit arazi meydana ~1ka
cak, as1rlardan1Seri istifade edilemlyen 
su altmda kalan bu araziden bereket 
f1~klracaktir. 

Gediz nehrinin yap1lacak sulama 
kanallan sayesinde 120 bin donilm, 
Bak1rc;aym temizlettirilmeslle 150 bin 
donilm araziden istifade mftmkiln ola· 
caktlr. 

Hele bilyilk Menderes nehri civa
nnda yaptlacak kanallardan elde edi
lecek istifade, biltiln bunlarm hepi
sinden fazla olacaktir. 

Ankaradan gclcn haberler, b1l:?baka
mm1zm emirleri ilze1ine naf1a veka
leti miltehass1s1 ve milhendislerinin 
sulama ve kurutma tesisatl projelerini 
hazirlamakta olduklanm gosteriyor. 
Bir y1l ic;inde hi.immali bir f aaliyetle 
sulama kanallari, kurutma i~leri ba
~anlacak, pamuk ve diger mahsulleri
miz, bire on nlsbetinde f azla istihsal 
edilecektir. 

Tiitiin piyasas1 
Ege m1ntakas1nda sat1~

lar c;ok hararetlendi 
Ege mmtakesmda tiitiln sati~an 

~ok hararetlemni~tir. Bazi yerlerde 
mevcut mahsuliin yiizde yetmi~inin 
satlldlg1 haber verilmektedir. ikinci 
ve ti<;ilncli derecede gelen Odemi~ tti
tilnleri yetmi~, seksen kuru~ kadar 
mi.i~teri bulmaktad1r. Ahcllann b~m
da Amerikan mi.iesseseleri gelmekte 
ve bunlar miltavass1ta ihtiya~ hisset
meksizin dogrudan dogruya koylilden 
milbayaa etmektedirler. 

Bu ~ekilde sab~ koylilniln de i~ine 

gelmekt oldugundan mi.istahsil c;ok 
memnun gorilnmektedir. Rekolte git
tikc;e azalmaktadir. 

lzmirde ev!enenJer 
lzmir (Akf?am) - izmirde bh: sene

de 1162 ~ift b<!lediye evlenme daircsi
ne mi.iracaat etmi~tir. Bunlardan 1073 
~iftin evlenme muameleleri yap1lm1~, 
89 <;ift evlenmekten vaz gec;mi~tir. 

gitmeyi kabul eden bir kadm nasll 
bir kadm olabilir? Nnmus kralii;esi 
m! yoksa sokak kadnu mi? Boyl~ ku
runtulara lilzum yok azizim. Dtin ge
cesini ~ninle geQiren kadm yann 
gecesini de b~kasile ge~irir. Madem 
ki gecelel"i ve yahut giindiizleri k!ra. 
hktlr. Arna Slrf zevki, sevgisi ic;in ya
f1yan ve yalmz bir erkegin a~km1 
hlsseden kadmlan aymnak Iaz1mdlr. 
Bunlarda zevklerile beraber ~refle
r?-ni de verdikleri erkekten bu !eda
kArhklarma karf1 para degil sadece 
ve!akarhk beklerlcr. Senin mukad
des harumefe:idi prensesin apart1-
manmn geldikten sonra mesele yok
tur. Bu sm1! kadinlar bence sokak 
kadlm dedlgin taksi kadmlardan da
qa igrenr;tir. ~ilnkii her birinin arka
mndn hayatlanru baglad1klan bir 
ze.valll erkek varchr. 

Ahmed Mclih 18.! olsun diye: 
- Milbalaga etme, dedi. Ne k~dar 

olsa ... 
0 biisbiitiln h1zla11d1: 
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KADIN K0$ESI 

Kiirke ratbet 

• 

Bu sene Paris ve Londrada kilrk ~ok 
modad1r. Yalruz kilrk yeni ~ekillerde 
kullarullyor. Astrakan ~pkalara ve el· 
biseye at nah ~eklinde konan kiirkle
re c;ok tesadilf ediliyor. 
n11111nmnmmmm1n1111rmrrrru1rm""1mnnmn1rmnunrrnnm:n:n:Irr: 

MADRiD 
(Ba~ taraf1 5 incl sahifede) 

dart taraftan demlryollar ile Akde
niz, Ccbelilttar1k bogazt, Atlantik 
Okyanusu ve kom~u Portekiz \'e 

Fransa memleketleri ile irtibat te
min edildikten sonrn birdenbirc bU
yilmi.i~ ve mamur olmu~tur. Nilfusu 
az zamanda bir kac; misli bilyilmil~
ti.ir. 

Bugiln ?v'..adridin nilfusu, bit mi1-
yondan fazladir. Asri biitiln konforu 
ve eglenca vesaitini haizdir. Hatta 
Manzanares c;nymrn sulan scd ile 
toplanm1i? ve bi.iyiik bir yi.izme gOlU 
vc plaj vilcude get.!rilmil?tir. Madrid
Iilcr banyo i~in c;ok uzakta bulunan 
dcniz s?.hillerine gitmek killfetinden 
de kurtulmu~lard1r. 

Madridin tenezzilh mahalli 26 mil 
uzakta ve Guadarrama daglari jc;i!1-
deki Escurlaldir. Buradakl saray, 1581 
~cncs!nd~ in~as1 ikmal edilmi~ tariht 
b;r eserdir. 

Madrid yazm t;ok s1cak ve klsm 
c;ok soguk olur. En gUzel zamam ilk
bahard1r. 

Madrid sokakla11nda muharebel('?' 
olmas1 ilk defa gorillcn bir ~Y degil
dir. 1808 senesi 2 maYlsmda Maclrid
liler Muratm h{Udmiyetine kars1 
ayaklanm1~lard1. Bu miinascbetle so
kaklarda vukubulan muharcbelerde 
1500 Madridli terki hayat etmistir. 
Fakat bu kanlar beyhude yere akma
m1~ ve Fransiz hakimiyetinden kur
tulmak ve ispanyol milleti tckrar is
tiklalini bulmak i~in yap1lan bi.iyi.ik 
klyamm i~aretini tel?kil etml~tir. 

Bu defa Madrid sokaklarmda do
ktilcn kanlar bu milletin muk:uldc-
ratlm tayin edecektlr. F. 

ta~Jd1klan isimlc1i de dil~Urii1 ler. 
Aradaki fark tahmin edecegindcn 
~ok derindir. Bunu sen de takdJr 
edersin ya. ~imdi Mukaddcs hamm1 
mildafaa etmek icab ctti de .. 

- Yok camm, ne mildafaa eclece
gim. 

- BOyle kadmlarla eglen, zevket, 
paras1m ~antasma koy. ~ birader. 
Ben ooyle bir kadlnla bir hafta ya~1-
yamam. Bilirim ki o benimle yasar
kcn bile bin bir hulya pel?indecUr. 
insan hayatta ne olsa biraz samimi
yet ister camm, hele kadm erkek 
miinasebetinde. BOyle k~rlenm~ 

kadmlan bol para bile tatmin etmez. 
GOzlerl daima bir derece daha us. 
tilndedir. Halbuki sokak kadlm dedi
gin daha umumi bir kadm hayattan 
o kadar usanm1~t1r kl g0sterilecek 
en k1sa bir saadet onu candan, gonill
den insana baghyabilir. 

- Ne kadar olsa ne demek azizim, 
sokak kadlm nihayet hayatm1 ka
zanmak, belki de anas1m, ~ocugunu 
gec;indirmek i<;in dil~mil~tilr. Fakat 
berikiler sir! sefahetlerf, siisleri, ~
tafatlan i~in, :'akiplerinden i.istiln 
gorilnmek i~in, ~ zenginin, bu me~- . 
hur adamm sevglllsidir dedirtmek 

Dogrusunu is~rsen hen Mukaddel'I 
hamm ayanndaki kadmlan hii; af
f edemem. Affedemem degil onlar
dan nefret ederim. 

Ahmed Melih onun kadmlar hak
klnda pek kcstirme, kati fikirleri ol
dugunu bildigi i<;in milnak~ya gir
mek istemiyordu. Uklrd1y1 dcgi~ir
mek ir;ln sordu: 

- Bu ak~ ne yapacaksm? 
- Hie;, ya sen .. . Tabii dinlenecek· 

.,.,.iip d• -~ Mabtt- Bin. • ..... ..., 
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Hergiin bir hatira 

Resim yapmak yDziinden miilkiyeden 
nasll tard cezas1 ald1m 1 

Me!?hur bestekar Franz Lehar 
ku~lardan nas1I ilham ahrd1? 

d1. Avrupaya1 gittigim zaman ona ml
safir olmu~tum. o turdugumuz odanm 
yarub~mda bir ~ok kafesler g0zfune 
ili~ti. Bunlar oraya mahsus bir talwn 
tarla ku~lan, kanaryalar, gilzel sesli 
diger ku~lardl. Sordum: 

Ge~enlerde Millkiye mektebinin An
karaya ~mmas1 dolay1sile bir ~ok 
eski Millkiyeliler mektebe dair hatlra
larim tazelediler. 

f;jeh ircilik, resim, musiki, giizel sa
natlann her subesinde kendisini g0s
termi;; olan bay Celal Esadla Millkiye
dea oah::;edlvorduk. Bay CelA.l Esad: 

- Bir za~nnlarda, dedi, Miilkiye 
mektebinde resim yapmak en bilytik 
cunimdil .. 

Akllma ~oyle bir sual gelcli: 
- Bu guzel sanatlarla ugr~mamz 

yuzunden ba~1mza ne felaketler geldi? 
-- Anlatay1m .. Millkiye mektebinde 

resm1 yaparken yakalandJm diye ba~ 
na ne ceza ,·erdilcr bilir misiniz? .• 
T ard .. . 

Evet.. Miilki) enin ikinci s1mfmda 
idim ... Mektepte resim yapmak kati 
surette memnu .. Fakat ben dayanarm
yo um. Resimc ~ok merak1m var .. Gizll 
gizli resim yap1yorum .. 

Bir gun mutalaahanedeyiz.. Ders
lc1 imc ~ah~t1m, bitirdim. Sm1fm pen
ceresinden bahi;enin goriinil~ii pek 
z1~ade ho~uma gitti. Bah~ede bir de 
misaflr ko~ku ,.arch. Burasm1 pek ~a
irane buldum.. De!terirne bah~enin 
pencereden gorun~ilmin resmini yap
maga dalm1~1m ... Yammda bir ses: 

- Vay .. dedi, bu ne rezalet.. . 
S1lkindim, Bnktim. mubass1r !bra.

him efendi... Defterimi kapadlm: 
- Btiyiik bir cezaya ~arpllacaks1-

mz ... Resim yap1yorsun ha .. Resim ha .. 
de<li. Gitti. Ceza defterine bir l?eyler 

notctti. Cnrum s1kllm1.!jtJ. O zaman mii
clur de Abdur.rahman 9eref bey .. . 

Hemen muditre ~lkt-1m. i~i anlathm: 
- Size bilyuk bir ceza verdigi i~in 

ibarahim efendl ~ok isabet etmif ..• 
dedi. 

Biraz itiraz edecek oldum. Beni oda
smdan ~1kartti. Sonra hakklmda verl
len cezay1 ogrendim: Tart ... 

Bir zamanlar Millkiye mektebinde 
resim yapmak i~te bukadar ag1r bir 
curumdti •. Resimden dolay1 ugrad1gun 
ikinci felaket biraz sonra oldu. Harbi
yeyi bitirdim. Zabit oldum. 

Bll' arallk bay Salah Cimcozla bera
ber Kalem gazetesini ~1karmaga b~
ladik. Abdiilhamidin, hilkfunetin aley
hinde miltemadiyen kalikatilrler ya
Jl1yorum. Daha o zamanlar cCelll> 
<Kalem> e gelmemftti. 

ldar,,hanemiz Beyoglunda bir apar, 
bmanda .. . Sarni p~a da zaptiye na
zu 1 . Bir gun idarehanedc Salah Cim
cozia otunnu~ ~al1~1yoruz. Ben bir ka
rikatur yap1yorum. Yine aleyhte .. 

Zaptiyeler idarehaneyi bastllar :· 
- Celfl.l Esad ldm? .. dediler .. 0 re

simleri kim yap1yor. 
Om.imde kag1t ... Karikatur ~izilmi~, 

cah~1yorum.. Zaptiyelerin gozleri ba
na ilisti. Resim yaptlg1m1 da goriince: 

- Haydi, dediler, kalk .. Seni gotil
recegiz. 
B~ka bir k8.g1tla resmin iistilnii 

kapad1m: 
- Benim Kalem gazetesile llflkam 

yok .. . dedim .. 

c:Kalem> in sahibi Saiah Cimcozdu. 

- Bunlar ne? 
Giildii: 
- Benim ilham perilerim.. . dedi. 

Sonra ilave etti: 
- Bence bir musi}dfinasa bir ka

dmdan ziyade lru~lar ilham verir .. Ben 
biiti.ln opereUerini, bestelerimi bunla
nn nagmelerinden alarak yapanm. 
Bu nagmelert allr, iizerlerinde i$lerim. 
Benim muvaffakiyetimi temin eden 
yiizde yuz bu ku~lardlr. 

- Nigin aldlgm1z nagmelerde kui;; 
seslerini tercih ediyorsunuz? diye sor
dum. 

- Qilnkil k~lar nagmelerinde hig 
bir ~eyi taklit etmczler .. Bu nagmeler 
her taklitten uzak tabiatm aSil nag. 
meleridir. 

Franz Lehar ku~lara kendi 0z ev
Ui.tlar1 gibi baklyordu. Bir tarla k~u
nu elile i~aret etti: 

Bay Celil Esad _ i~te, dedi, benim c:Eski yuva> bes-
temin ilham perisi budur. cEski yuva~ 

kahveslnden iki yudum i~ti. YI bu ku~un nagmelerinden aldlg1m 
- Balmuz size mel?hur m usiki sa- par~alarla yaptun. 

natkAn Franz Lehara aid hatiralan Franz Lehar !stanbula geldigi za-
anlatayun.. man Bogazda billbiillerile mel?hur 

Franz Lehar tstanbula gelince ben1 Ka.nbcada ku~ seslerini uzun uzun 
kenclisine rehber ve tercilman tayin clinlercli. 
et.tiler. Diinyada en ziyade on hassas Benim c~aban~ ismindeki operam 
adam varsa mutlaka bunlardan biri Viyanada temsil edildigi zaman kly-
de Franz Lehardlr . .. Bir ~ok me~ur metli dostum olan bu buyuk musiki-
operetleri olan bilyilk sanatkar her ~inas ta oraya gelmi~ti. o zaman Vi-
~eyden miiteessir olurdu. Bir giin ken- yana sefiri Hiiseyin Hilmi pa~ idi. o 
disile Halice gittik. Franz Lehar: da temsilde hazir bulunmu~tu ... 

- fstanbulun, yalruz lstanbulun Biz bay CelAI Esadla konUfUl"ken 
degil, dUnyanm en gUzel yeri . . . dedi. · camm kenanna kii~iik bfr se~e k on

Franz Leharm garip blr ~i~a tar- du. Akhma m~hur musild~inas geldi. 
z1 vardl. O zaten ~k orijinal bir adam- Franz Lear neredesin? .~ 

l ' 

Gaziantep bicki ve diki9 yurdunun sergisi 

Gaziantep (Husus1) - Bayan Suat 
idaresindeki AS11 bi~ki ve ~ yurdu 
senellk aergi.slnl g~ende btiyilk bir 
kalabahk huzurunda a.c;~br. Bu ser
gi, ffhrtmizde flmdiye kadar ~ 
olan aergilerin en mi.i.kemmelldlr. Zen
ginllit ve e,nramun tefhlr tarzt iUba-

llll 

rile blrinciligt kazanm~tir. 
En azi on bin yur~ tarafmdan 

gezilmi~ olan sergi emsalsiz ragbet ve 
takdir kazanJIU4br. Yukandaki resim
lerde bu yll mezun olan talebeyl yurt 
mildiresi ( x s.,aretli) suat Zeld An
kanla bir arada gorilyoruz. 

Arkad~1m: i ----~--·-

- Evet ... dedi, onun alakas1 yok ..• 
Eier mutlaka birini gotilrmek istiyor
samz buyurunuz, gidelim .. 

Adamlar bir tUrlil gozlerini benden 
ay1ram1yorlardi. Birt: 

- Peki, dedi, biz i~eli girdigimiz za
~an sen ne yap1yordun ... Resim de
gil mi? .. 

- Camm s1k1lm14tl .. ~yle bir ka~ 
~ekiI ~iziyordum. 

Onlan gil~ halle ikna ettim. B. Sa
lah Cimcozu al1p Bekiraga belilgtine 
~otiirdiller. Ben de hemen o gi.inil is
tiram1 verlp Avrupaya ka~tun. Resim 
Yilzi.inden b~1ma gelen ilk bela c:mek
tepten tard> karari ldi. !kincisi de be
lli bir meslekten ayirmaga seseb oldu. 

.. Bay CelAl Esad anlabrken ~ 
PW WE plyano--'llpltiliJWdu. O 

VENEDiKLi BAFFA 
''Saflye Sultan,, 

Yazan: Ahmed Refik 
Tefrika No: 21 ---~ 

Bir baltada kap1 par~aland1, hepsi birden i~eriye 
dald1lar, ah1ra ko,tular, otlugu tutu~turdufar 

Ramazan, oru~. buna kim ehemmi
yet vedyordu? Ne oldise, ruznruneci 
Mehmed Qelebiye olmu~tu. ibrahim 
pqaya dokunmak kimin haddl idi? 
Halk, cenneti topragm altmda bul
mak ii;in camilerde binlerce ayak de
gen halilara hu~u ve huzu i~inde ka
parurken, ibrahim pal?S, saraymda 
en guzel kachnlarla egleniyordu. 
Muth~ bir kalabahk Peripeyker 

evlerine dogru gece karanhgmda ile
riledi. Hepsinin de ellerinde balta ve 
nacak vard.l. Arala1i.nda: 

- Biz, bu heriften &ilmiiz almaz
nuyuz! diye soyleniyorlardi. 

Tam, ibrahim ~nm cglendigi 
evin kap1sma geldller. 

- i~erude ate~ var. A~m kap1yil 
Diye hayklrmaya ba~Iachlar. Kap1-

Y1 agmaya bile imkan kalmadl. ic;Ie
rinden biri bir baltada kap1y1 parc;a
la.dl. Hepsi birden ii;eliye dald1lar. 
Alura ko~tular. Otlugu, tutu~turdu
Iar. ibrahim pa~ neye ugrad1gm1 
bllemedi. Yerinden f1rlad1: 

- Hay meded! Yolda~ar! Mura
dlmz ak<;e ise, i~te ak~e, i~tc kuru~! 

Diyc bagmyor, ycni<;crilere avuc; 
avuc; para serpiyordu. Yenigeriler pa
ralan goriince, ibrahim pal?Syi gore
mez oldular. ~il ak~eleri kap1~maya 
ba1i1lad1lar. 

ibrahirn pa~. hemen p1hs1m pirb
sm1 topladJ. Kavugunu giydl. Sara
yinm danuna ~1kti. Damdan dama 
athyarak gilc;Ie canm1 kurtarabildi. 

Yenic;eriler, ibrahim pa~anm nesi 
varsa yagma ettner. Ui;iincii Murada 
takdim etmek i~in haz1rlad1g1 en gil
zel kuma~lar, sirmall ve elmash es
vaplardan biri.ni b1rakmad1lar. Top
hane yangmmm aclSlm ibrahim pa
~m saraymdan c;1kard1lar. Saray1 
cay:ir cay1r yaktilar. 

Yangm, o gece, biltiin istanbulu 
ayaklandm :h. Vezirler, yenic;eri aga
SJ, hepsi yangma ko~~ular. Fakat 
yenic;eriler, ne yapacaklanm biliyor
lardl: Yangiru hi~ bir eve sirayet et
t lrmediler. Ate~i oldugu yerde son
d\irdiller. 

Sabah. Vilzera, kubbe altmda, en
di~li bir halde oturuyorlard1. Uc;i.in
cu Murada bu yangm ii;in ne cevap 
vereceklerdi? 0 gi.in ultife gilnil idi. 
Biitiin yenic;eriler kubbe alh onilne 
toplanm1~lard1 . Yenic;erl agas1, Sck
banba~1. kethilda bey, ocak halkma 
yana~blar. Adeta hasbihnl edcrmi~ 
gibi sordular: 

- ~evkethl padi~ hazretlcri bu 
gece olan hnrikin ve l?ennatin ashm 
sual buyurduklarmda nc cevap vere
lim? 
Yeni~eriler oyl~ bir c;r.gn~hlar ki , 

vezirlcr kavuklarim onledne egerek 
ag1zlarm1 a<;amad1lar: 

- Deli ibrahim pa~adan m i.islU. 
manlann hakk1 ahverilmedi. Ve yol
d8f1m1zi oldilrdil. Amn yamnda ka
nmuz meydana gelmek gcrektir. Eyil 
olmaz. Dalli ~ok i~ olur. 

Diye bagmyorhrd1. Dev~irmeler 
bile rnilsliimanhg1 ileri siirerek hak
lanm korumaya ~all~1yorlard1. Fa
kat hangi rntisli.imanhk? Biltiln dev
let donrnelerin ve yahudilerin elinde 
idi. 

Yeni<;erileri y:itI~brmak irnka11s1z-
dl. Onlar kenclilerini ooyle ~eylcr yap
maya tenezziil etmez gibi gostermek 
istiyorlard.l. Silnnet dilgtiniinde kim
ler ocaga almmarm~h? At meydam 
hokkabazlan, h:unal, bakkal hepsi 
ocaga almrm~b. Ocak, Tilrk saltana
tmda dcv~irmelerin inhisari altmda 
idi. Oraya, go"i·unti~te, hi~ bir Ti.irkiln 
girmek lhtimali yoktu. Fakat Rume
llden de, Anadoludan da dev~irllen 
c;ocuklar hep h1ristiyanla~1~ Tilrk
lerdi. Killtiir, Tih·k kiiltilru, Tilrkiln 
bi1ti.in dehas1 bu noktada idi. Osman 
beyin bozulan nesli, Tilrk kanile ka
zarul::m topraklann biitiln gelirini 
Tiirkil ezcrek yahuclilere ve Akdeniz 
korsanlanna yedircligi halde, Koca · 
Sinanm sanati kAfirlere bile cami 
yaptumak zevkini vermi~ti. Hatta 
Venedikli Batra da blr cami yaphr-

'mt~ ~. 

O giln, i~ettde, Raziye kalfa, Can. 
feda hatun, hep tela~ta idiler. Yahu
dilerin hi~ biri saraya ugramad1. Ra
ziye kalfa ne yapacagiru bilmiyordu. 
Biitiin bu kuga~allk hep onun yu
zilndendi. ilim ve irfan ~lemi bile 
bu kachndan blzar~h. Uc;tincti Murad 
ciayana:mach. Kub~ altm1 te~rif bu
yurdu. 0 giin, hakikaten kcyfi kact1. 
Bu adam, biraz da eglcnmesin m1? 
Ne olmu~? Toph~m~de yangm ~ikml' 
Evler yannu~. Pel~i. Sonra ib-:ihim 
p~anm snraymn. hilcum nc d~mrk? 
Bu ac!am, kimin karde~? 

Yenic;er!lere sord';Jrdu. Bu kabaha· 
t: kimlcr yapnu~? 

Avazlan ~1ktigi kadar ~g1.,~1~01·

lard1: 
- Bu ka'bahati eden yenl~e1il 1 

ekabir kap1smcla durup nefais ~ i .., 
ecnebi saylamadlr. Ha~a. Oralarc' 
durmazlar. At meydan1 dev~irm 

dir. Zabltler am gormez. Ekablr evin 
de olurlar. 

O gun, ulufelc1ini ceplcrlne yerl 
tiren yenir;e1iler hakh idiler . O g 
yangma giden ve atcsin sondi.igu 
gorilnce ~ehzadeba~mdn yangm ic. 
eden yeni~erller kendile1inden de~· 
di. Onlar Atmeydam dev~h m 0 si\ c 
Venedikli Baffarun oglunun sin 1 .c 
olu~u bile ocagm ne~sini kac;1rm1 t 
Bunlarm esasen ocaga ugrad1kl 
yoktu. Hepsi de devlet adamla•·1 1 

evinde «nefais yiyen> tak1mdam i 
Kendilelinin corbadan b~ka Tani1 
taam1 gordilkleri yoktu. K.lzd1lar n:1 
onu da yemekten vazge~iyorlardi. li"· 
le cecnebi saylama> olmalan! B k 
kal, c;akkal ne ise, onlar dn Ti.irktu 
Turkliigi.lnii bilmiyerek kendini m · 
lilman zanneden dev~irmeler TilrJ· 
kendi ana yurdunda •ecnebi> t am· 
yorlardJ. Fakat sozlcrlnde hakl1 olar 
noktalar da varch: cZabitler am gar· 
rnez. Ekabir evinde olurlar.> Yani w . 
bit yilzil gormediklerl l~in inzlbattan 
anlamazlar, devlet adamlannm evin 
de hizm~ilik ederler demek istiyor· 
lard1. 

Uc;iincu Murad, derin de1in dinle· 
di. Deli ibrahim p~ayi ~ng1rtt1 . Ye· 
ni<;erilerin kar91sma getirtti. Razi~ 
kalfamn hat1n klnlmasm diye h e1 
~eyi arhk alenen halletmegc su v::i.~1 
yordu. Deli ibrnhim pa~a paralarm r. 
yagma edilmesindcn ~ikayet etf 
U~ilncil Murad i~il1 farkmda idi: Er 
zurumda halkl soyup sogana ~evir . 
rek h erhalde kendisine hediye getir· 
rni~ti. Galiba onlar da yagma ediln · c 

ti. Yngma edilen paralarm ne rn1kul 
para oldugunu sordu. ibrahim pa " 
cevap verdi: 

- Yagrna eyledikleri yuz yilk ak
~c irsaliyedir ki, otuz yilhli ava11z ak· 
~esi idi. Mn.adaSl mali mukataatd1 · 

Yeni!;criler devlet i~lerinden de an· 
11yorlard1: 

- Mah mirl sende ne durur. Dog· 
ru gclip bab1 hiimayuna indirmek 
gcrckti. diye baftlrdllar. 

Para mesclesi, U~tincii Murad1 fe
na halde hiddetlendirdi: 

- Hazinei beytiilmal elbett e c;1k
mak gerektir. Ve bu fesad1 eden za. 
bitlerin dirlikleri ahmp mazul olsun
lar Minbaad dirlik verilmesiinl 

Diye emrettl. Art1k dayanarnad1. 
Raziye kmi.mn kardc~ ibrahim pa~a
y1 da azletti. Yenihisara hapsetti. o 
zamanlar, Rumelihisanna yenihisar 
dcrlerdi. <;iinkii kar~smda daha es
kisl vardl: Anadoluhisar1, gilzelceh1-
sar .. . 

istanbul halk1 genll? blr nefes ald1. 
Artlk Raziye kalf::mm karde§inden 
kurtulunm~tu. Seianikt Mustafa 
ef cndinin bile bu deli ibrahim p~
dan o kadar i~i yanm1~ ki, tarihine 
aynen ~oyle kaydediyor: 

cFi 25 r.amaza.."1 (sene 999). Bu fa
kir sbhbet ettilgiim salhai :Ummctten 
i~ttim ki gece giindilz dergah1 aha
cliyyet mtilazimleri11den ulema ve sa
dattan ~ok kimcsne Ayasofyay1 Saglr 
ve kebirde ibrphim pa~ i~in esmal 
kahriyyeye ni~gul olup nali~de ldi
ler.> Art1k hepsi kurtuldular. 

(A."~~&'r~ 
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•• u e bin, ihy h bir 
all sa o e .. +1111ektir! 

Tiirk sporculanmn olimpiyatlara *" 
th aki masraflarmm s5ylendigi gibi 

39000 lira degil tam 82000 lira oldugunu 
gosteren ~ok dikkat.e deger bir yaziy1 
bu hafta cTOP> mecmuasmda okuduk. 
Bu yazida aynca, te~kiU1.tm 16000 lira 
zarnr verdigi bir i~ organize etmek 
ilze1e spor organiza.tbrlerimizdcn Said 
Qelebinin 2500 lira kAr teklif cttibri, .fa
kat bunun kabul edilmedigi de anlatil
maktadlr. 

1600 lira zarar ctmek, 2500 lira kan 
da kabul etmemek 18500 lirn zarnr de
mektir. 82000 lira oldugu gostcrilen 
ollmpiyat masraflan, bu rakam indi-
1ilince, 63500 lira kahr. 

Evvclki olimpiyatlarda Tlil"kiyenin 
masraf1 30-35 bin lira olduguna gore 
bu 63500 lirada -yan yanya derncye
lim- her halde dbrttc bir ta"arruf et
•nck yimi bu kad!lr geni~ davranma
rnak imk:lm mutlak bulunabilirdi. De
.nek ki oradan da asgari bir hesapla 
15750 lira bir zarammz vard1r. 

18500 -'- 15750 - 34250 
T. S. K. bize ii~ defa bOyle 35000 li

a ve1sin, mucadele sporlanrmz1 ihya 
dccek bir kapall salon yapahrn!. 
T. S. K. nm bu bahis ctTafmda hepi

nuzi tenvir etmesini dileyerek cTop>un 
cnteresan yazis1m ikt.lbas ediyoruz. 

Sadun Galip 
ciki ni.isha evvel (Top); spor mu

hitlerimizde dedikodltlu, miinak~1 
bir ~ekilde gorili;lilmege ba.~lanan olim
piyat masrafiarmm nelerden ibaret bu
~t ndugunu T. S. K. mdan sormu~ ve 
spor efkfu.·1 umwniyesinin aydmla
tl mas1Ill iica etmil?ti. 

cMaalesef bilti.in olimpiyat masraf
fan snym b~nm soylccligi gibi 39000 
lila degil, tam 82000 lirad1r. 

Hesnb1 tekrar edelim: 
39,000 Seyahat. 
12 000 Kamp masraf1 ve tazminat. 
lCi,000 Organizasyon ve hazirhk ~1~, 
15 000 Futbol basketbol ve bisiklet e-

kiplerinin i~tiraki i!;in. 
82 ooo Yekun 

nerlin olimpiyatlan; (seyahat, kamp 
masraf1 ve tazminat, organizasyon ve 
hazirllk a~1gi, futbol, basketbol ve bl~ 
cik!et ckiplclinin ~tiraki i~in) diye !a
s11lara aynlan masraflarla te~kilata 
tarn 82,000 Tiirk lirasma mal olmu~
tur. 

Sporumuzu idare cdenle1in bu 82000 
I irn iginde on paray1 blle zimmetlc-
1in~ ge~irmcdiklerine eminiz. Fakat 
bo le bir i~i uzerlne alanlann da ken
di 'rine emanet cdilcn paray1 santimi
ne kadar d~linerek ve hasis davra
na -nk harcamalan icap ettigine de ka-

1iz. l te bu sebepten dolay1d1r kl bu 
82,'lOO lirahk Berlin seyahatini !;Ok 

pa mh buluyor ve tenkit cdiyoruz. 
Umumi masraflar i~indc (fastl, fa

Sil) aynlan k1snnlara bundan sonra 
tek r teker tcmas ve tahlil ederek bii
tun masraflann yckUnu 82,000 lirayi 
bu .rn Berlin seyahatinln ~ok pahall 
o uugunu isbat edecegiz. 

Bu hafta; uzun seneler spor organi
za urlugu ctmi~ olan Saft <;elebi ile or
gm1izasyon umumi masraf1 olan 33,000 
lira etrafmda gorill?tiik. iki giir~ ta
km I ile U~ futbol taklmnun istanbu
la daveti, be~ alt1 ki~ilik bir kafilcnin 
R nanyayn kadar gidip gclmesinin 
33, 00 hraya mal olu~ hayrct edilecek 
d ecede pnhaltdrr. 

Seyahat eden her ekip vasati b~ bin 
be yuz liraya mal olmu~turl Btma mu· ... 
ka,nl 17,000 lira hasilat yap1lnus ve 
zaiar olai ak ortada 16,000 lira k~~
t1r. 

I albuki Sait c;eicbi bu organizas
yo tla m degU zarar, hatta iki bin be~ 
yuz ltrallk blr karla neticelenmesi 
h. kkmda bir tekhf te ynpm1~l. 

Te?kilata ait organizasyonlarm 
~aluslnra tcvdi edilmemesi prensip iti
\1a1ile makul olabilir. Ancak o orga
mzasyonu yapan te~kiHi.tm, o ~hsa fa
ik, faik bile olmasa muadil bir bece-
1iklillk ve muvaffak1yet g0sterebilme
s1 ~rtile ... 

Bu islcrdc ihtisas sahibi Said ~elebi 
' 

Yoksa 2,500 lirallk kil.r teklifi kar-?1-
smda 16,000 lirahk zarar edecek olan
lar, kendi muvaffak1yetsizlik derecele
rlni takdir ederek bu i~ girmemeli idi
ler. Eger bu yap11sa idi; ternas ettigi
miz 16,000 TUrk lirallk bir rakam 
Berlin umumt masraflan hanesinde 
goztikrnezdi ... 

Organizasyon i~lerinde yapllan ha
tayi yukanda i~arct etmi~tik. Bu mev
zu eti·afmda memleketimizin en sahi
bl salfilliyet organizat&il olan Sait Qe· 
lebyi, fikrini almak. ilzere, aradlk. 

Sait <;elebi on sekiz senedir, spor or
ganizasyonlan ile ugr~an ve daima. 
muvaffak olan bir zattir. Bu itibarla 
organizasyon i~leri etrafmda herkesten 
cvvel lakm:ll saylemek onun hakkldlr. 
Ve ~in girdislni ~tis1ru l(Ok iyi, hepi
mizdcn iyi, bilhassa te~kilattan iyi bi· 
lir. 

O derecede ki: 
Sait <;elebi bugiln 16,000 lirallk bir 

zararla kar~llllza gikan bir ~te zarar 
ctmediktcn maada 2,500 lirallk bir kar 
vermcgi dahi taal1htit ctmi~ti. Bu da 
onun bu i~lerde ne kadar muvaf!ak o
labilecegini fiilen ve maddeten gO.ste-

ren -ve bilhassa bu mevzua temas1 itiba
rile- en milkcmmel bir misaldir. SOzu 
Sait Qelebiye b1raklyoruz: 

- Beni bu hesaplar i~inde alakadar 
eden yalmz or.ganizasyon masraf1chr. 
Beyanatta olimpiyat haz1rhk ma~lan 
masrafmm soylediginiz gibi 34 bin li
ra oldugu gorillUyor. Bu paramn dort, 
be.!? organizasyon i~in verllmesi ~aya
m hnyrcttir. 

0 zaman ben yaptlacnk olan futbol 
ve gUre~ ternasla11m idare etmem i~in 
te~Iata milteaddit miiracaatlar yap
m1~tim. Fakat maalesef bir tanesini 
olsun organize etmckligimin imkam
ru bulamanu~tim. 

- Sizin teklifleriniz nclerden ibru·et
ti?. 

- Oiimpiyat a1ifesinde spor il(in her
kcste bir heyecan vard1. Halk milsa
bakalanm1zi gonnek istiyordu. Bilhas
sa gtire~ ve hele futbolda l(Ok kalaba
ltk olacagm1 tahmin cdiyordum. Bu 
sebepten gelecek futbol tak1mlar1 i~in 
biitiin gelip gitme, burada ia-?e, ibate 
ve gezinti masranar1 bana ait olmak 
uzere beher organizasyon i~n te~Iata 
safi kdr olarak 500 lira vermeyi kabul 
etmil?tim. Fakat bu hususta yapbg1m 
ga~elerde de, futbolUn karl1 netice 
vereceginden bahsedllerek benim bu
nunla me~gul olmamam1, ve b~ka or
ganizasyon ar yapmam1 soyle1ni~ler
d1. 

Gtire~Icre gelince, Finlandiya ve Al
man taklm1 g:Joi fazla kalabahgi top
layab1lccek iki as millet.in sporculariy
le yaprlacak temasiai·dan Finlandiya i~ 
igin 250 lira ilk tcklif yapm~t1m. Be
nimlc bu mesele iizerinde anl~mak is
teselerdi teklifimi 400-500 lirahk bir 
yekuna da ~1karabilirdim. 

Bwmnla yap1lacak k{ir yalmz mad
di cepheden degil, manevl cepheden 

de Spor Jrurumunun lehine olabilirdi. 
Qtinki.i t~kilfi.t o sirada b~mda bu
lundugu bin bir i~in en gailelisinden 
kurtulmu~ olacaktl. Azalanm aylarca 
bu organizasyon i~ile ugr~rmaz ve 
onlan kendi teknik vazlf eleri i~de 
biraknu~ olurdu. 

<;iinkil bu gibi i~ler ne kadar iyi ida
re edilirse, ziyan han~ine kaydoluna~ 
cak o kadar bin rakrtmlanndan kur
tulunm~ olur. 

- Demek ki gelccek takunlarm bil
tiin masraflarmr iizerinize ald1gm1z 
halde her temas i!;in T~kilata safi 
kA:r olarak 400-500 lira verecektiniz? 
Bu suretle te~kilat hazirhk ma~lanru 
bedava yaptlnm~ olurken kasasma da 
a~'1'1cn 2000-2500 lira koymu~ olacakt1. 

- Evet .. Bu rakamlar benim tara
fundan tamamen kabul edilm~ken ma
alesef bu i~erin hari~ten bir ldmseye 
yaptmlam1yacaf,'1 bildirilcrek fazla gO
ril~me al·zulanmm oni.ine g~ilmi~ti. 

- Yani te::;kilat bu organizasyonlan: 
size vermemekle ne kaybetmi~ oluyor .. 

- Bence gelecek takunlann biitiln 
masraflan taraf irndan yaptldlktan son
ra te~kilnta k!r olarak 2500 h..iisur lira 
verilecegme gore 17 bin lira Ue beraber 
bu paray1 da kaybetmi~ dernektir. 

Bu derece yilksek ziyanm bu dart 
~ organizasym1dan arta kalacagma 
aktl erdiremiyorum. Her balde ~ka 
bir mas.rafm da bu ~in i~ine kabldlgt
m zannediyorum. <;iinkii ben bu i~eri 
yalondan bildigim i~in bu adeclin zi
yan olmasma mant1kan imkan yok
tur. 

- Bu ~lei·de slzden bal?kn tiirlii is
tifade cdilemez miydi?, 

- Spor organizasyonlarmm harice 
verilmemesine karar ahnd1gm1 duy
dugum zaman Tiirk spor kurumunun 
te~kil8.t1 arasma bir antrenor gibi, ya
ni miitchass1s bir memur gibi kayde
dilmemi istmli:;;tim. 

Bu vaziyette hi~ bir zaman spor te
maslan ha.rice yaptmlmam~ olur ve 
para da tek~ila tm kasasmda kalird1. 

- Spor miisallakalannda ziyan et
memek i~n ne yapmah?. 

- ilk olarak ii~ ~ey gazilmiln i:inilne 
gelir .. Birincisi yol masrafm1 lasmak, 
ikincisi yerinde ve iyi reklam yapabil• 
mek. U~ilnciisil kapll.an iyi tutabil
mek. 

Bundan sonra daha bazi ~yler var
sa da bunu milsnadenizle bir i~ adarm 
olarak ben kendime saklayayun. 

- Beyanatm diger maddelerini o
kumadmiz m1?. 

- Okudum. Faknt bunlar hakkmda 
soz soylernek i¢n kendimde fazla sa
lfillis et gormilyorum. Bundan evvelki 
olimpiyatlarda b~ta gidenler sizi da
ha ziynde tenvir edilebilirler. Ben an
c.ak girdisini ~1ktisnu ~ok iyi bildigim 
organizasyon i~de konu~abllirim. Mil
taleanu da size soylem~ bulunuyo
rum ... > 

h 
T. S. K. istanbul bOigesi futbol a.jan

llgmdan: 
14/11/936 Cumartesi giinft yap1la

cak lik ma~an: 
Ta.ksim stach: 
Siileymaniye - Galatasaray B. ta

kunlan saat 13,30 hakem Sedat Ak
~aoglu. 
Giin~ • Vefa B. takunlan saat 15,15 

hakem Feridun Kill!;. 

Fenerbah~e stadl: 
Eyilp - istanbulspor B. talamlan sa

at 13,30 hakem Mufit. 
Beykoz - Fenerbahc;e B. taklmlan 

saat 15,15 hakem Samim Talu. 
$ere! stadl: 
Topkap1 - Hilfil B. taklmlan saat 

13,30 lukem Burhan. 
Anadolu - Be~kta~ B. takunlan saat 

15,15 hakem Kadri Celfil. 
15/11 936 pazar giinu yaptlacak lik 

ma~lan: 

Taksim stad1r: Alan gmci.isu sru.m 
Tur~ut. 

13T~1938 

En ~ok yaz1 ya 
•• • u u r r1 

Ahmed Mith at ef en di ilk gazetecilige 
nerede v nas1l ha~ ad1 -

Matbuat filerninde Ahmed Milhat 
efendinin lakab1 (Yaz1 makinesi) idi. 
Makine-ile dokiiyor, ve diziyormu~ gibi 
yaz1 yeti1?tirirdi. M~hurdur ki damad1 
muallim Naci merhum ile aras1 a~1hp 
ta matbaadan biltiin yazic1lan tebit 
ettikten sonra Mithat ef endi gi.inlerce, 
haftalarca Terciimaru HakikatJ. tek 
b~ma ~kard1. Bu hadise 1301 de ol
du. Naci merhum: 

Zemine anlatamam, asumana 
anlatama.m 

O yere anlatamam, {Tercii.man)a 
anlatamam 

Beytini o hadise milnasebetile soy
lerni~tir. 

r~rcfunam Hakika t gazetesinden ve 
Ahmed Mithat efendi hanesinden ay
nldl. (Saadet) gazetesinde edebiyat 
klsm.1 muharriri oldu. Naci merhumun 
mektebi hukuk cdebiyat muallhnligi 
ise 1302 dedir. 

Muallim Naci Varnal1 idi. Ahmed 
Mithat efendi ise Ruscuklu diye ri
vayet olunur. Ahmed Mithat efendi, 
Mithat p~a hususi katipliginde bu
lunmu~. Mithat pailamn Tuna valili
ginde ona intisap ederek birinci Av
rupa seyahatinde kendisine refakat 
etmi~ olan bir H1rvat, Ahmet Mithat 
efendiyi Ni~li diyc goste1ir. 

Mithat efendlnin ~ivei beyanmda 
Sirphhk kokusu yoktu. Ger~i soyleyi~i 
duzgiln ve tatll degildiyse de ... Muallirn 
Nacl insan gi.izcli itlakma seza dilber 
bir adam Idi. Mithat efend.lde ise gil
zcllikten, zarafet ve letaretten eser 
yoktu. Sozii h~n id!, tavri h~n idi. 

Muallim Naci kara k~lt, kara gozlil, 
orta boylu, ders takrirl pck tath bir zat 
idi. Etrafmda bi.itiln edebiyat hevesli
lerl dola~ll'd1. Hele ~yh VasC1 cyazgar> 
lliikmfmde idL Naci setre pantalon 
giycr, Ahmct Mithat efendi yaka.s1z ve 
yakallks1z mintan ile gezercll. Hatta 
Galatada, s1hhiye nezaretinde, ikinci 
reislikte ve ferikler arasmda bulundu
gu zarnan bile klyafctini muhafaza 
et:r.ii~ti. 

Mithat efendl zamarunm halkml 
okumaga alI~bran bir sahibi hlmmet 
oldu. Nacl ise bugi.inku tiirk~emizin 

tasfiyesine, fesahat ve belagat kaide
leri:ain tamimine himmet et~, garp 
usul ve uslilbfulde gilzel manzumeler 
yaratnu~ Tercilmam Hakikat ve Saadet 
gazetelerlnde yazchgi edebi tenkitlerle 
pek ~ok kalem sahiplerini llsan sahibl 
eylemi~tir. 

Ahmed Mithat efenclinin ilk gaze
teclligi Bagdatta cZilra.> gazeteslnde 
b~1ar. Zura vllAyetin resmt gazetesi 
icli. Mlthat efendi imzas1 altmda pek 
~ok ilrni yazilan o gazetede n~retti. 
Vilayetin valisi ve Ahmed Mithat efen
dinin ef endisi clan 'e N~ vallliginde 
kendisinl tahtJ. himayesine alnu~ bu
lunan Mithat p~ya danllp BagdatJ. 
ve Ztiray1 terkederek 1296 da istan
bula geldi. Dogru ~ahinoglu Filip efen
dinin Vakit .gazetesine miiracaat cttl. 
O zaman Vakitin yazi i~eri miidilril 
Mustafa R~t beyi gordii ve R~t, 
Ztira muharririni derhal Vaklt gazete-

m r1 
Ortakoy - Davut~a: A. taklIIllan 

saat 11,30 hakem Saim Turgut. 
Galatasaray - Silleymaniye A. takun

lru"l saat 13,10 hakem. H. G. Ergi.i. 
Giine~ - Veta A. taklmlan saat 

15 llakem Saeli Karsan. 
Fenerba~e stadl: Alan gozcucil 

EminFuat. 
Karagumriik - Dogan A. taklmlan 

saat 11,30 hakem Emin Fuat . 
Eyilp - tstanbulspor A. takunlan sa

at 13,10 hakem Sabih. 
Fenerbah~e - Beykoz A. taklmlan sa

at 15 hakem Adnan Akm. 
~eref stadl: Alan gozcfisil ~azl Tez

can. 
Altmordu - Galata Gen~er A. ta

knnlan saat 111,30 hakem Basri Bii-
tiin. · 

Bilal - Topkap1 A. talrunlan saat 
13,10 hakem Nuri Bosut. 

B ~lda~ - Anadolu A. tn.k1mbn sa
at 15 hakcm ~atl Ter;can. 

sine yerl~tirmege delalet etti. 
Mithat efendinin ilk gazeteciligi 

Bagdatta, Zi.irada, ikinci gazeteciligl 
istanbulda cVaklt> dachr. Terci.imnru 
bir iki sene soma tesis etti. Kirk ambar 
kolleksiyonunu vilcuda getirdi. Hele 
c:Durubu emsali Osmaniye> tinvanile 
yazihp her darb1 mesele bir hikaye 
katt.Ig1 eser pek ~ok ragbet .Kazand1. 
Monte Kristo terctimesi vc blr bahriye 
korsanhg1 tasvir eden Hasan Fellah 
vc Hi.iseyin Fellah i·omam pek alk1~
land1. Mithat efendi yilz ktisur pai~a 
eser vilcuda gctfrdi. 

Ahmed Mithat efendinin matbaa 
ziyaretcileri arasmdn iki sima nazan 
dikkati celbetmi~tir. Biri ~eyh Vasf1, 
digeri Uskii.darl1 doktor miralay ~evki 
bey ... 
~yh Vasfi ye~l ~a1v:ir1, ye~il sa. 

r1gi ile matbnaya gelir, M1that efendi
nin yaz1 masasmm bir ko~esine otu
ruo nargilesini <;ekerdi. Mithat efendi 
de sandalyesinin yam b~nda \ e yer
de bulundurdugu toprak iri tes
tiden yo1 ulduk~ bir brirdan boza dol
durup igerdi. 

Doktor miralay ~evki bey, Abdul· 
hamidin iradesile Yemendc, Yemen 
kabaili arasmda tibb'i bir tetkik ynp
m1~. sekiz ay dola~bktan sonra avdet 
etmi~ti. Ahmet Mithat efendiyi ziya-
1ete geldikte efendi hazretlcrile ~evki 
bey arasmda uzun ve ~ddetli bir mu
naka-?a ve muhavere ba.:;; gasterdi. ~ev
ki bey tibbi tetkikatm1, kabilelerin he
kimlik bilgilerlni anlatb.ktan sonra 
Mithat erendi sordu: 

- Ya bizhn i~in ne soyliiyorla1·, ne 
dil~fulilyorlar? dcdi. 
~vki bey: 
- Ne soyleyip ne du~inecekler? 

idaremizden pek ~ikayet~idirler. Hi9 
muhabbetlerlni kazanaman11~1z. Ara

lannda darb1 mesel: Ekteltittiirke velev• 
lame ebiike» dir. (Tilrkii baban dahi 
olsa oldlir, demektir.) 

Mithat efendi bu sozil i~tince fena 
halde hiddetlendi, ayaga kalklp bir 
konferans ve1iyorrnu~ tavr ve Yasf1 ile 
ve yilksek sesle uzun blr hitabe irad 
ettl. BUtiln matbaa halkl i~ gUcil b1-
rak.bk, gOzlerimizi, kulaklanmm hep 
Mithat efendiye tevcih ettik. Mithat 
efendi ibnisinadan, Farabiden ba~ll
yarak ilmi tetkiklerinl arabca yaznu11 
olan biitun Tiirk erbab1 kalemini bi
rer birer sayd1. Eserlerinl te~rih etti. 
c:Medeniyeti islamiyeyi arablar kendi
leri mi yaptllar? Am all mertebesine 
g1karan biz Tiirkleriz; Araplann bu 
tavur ve davalan nankorlilkti.ir> de· 
dikten sonra hitabesine Frans1zca de
vam etti. Zillfilyare dokunacak, fin
canc1 katmm orkiitecek bahislere, is
temiyerck agzi kayd1. Nihayet: 

- Lonnez mol Ia liberte de la porole 
et je vous dirais encore beancorip de 
''eriteee. 

D!yip kesti. 
Tiirk~ill iik davas1m ~te o giin ve 

ilk data olarak Ahmed Mithat efend.l
nin agzmdan i~ttim. 

Abdurrahman Adil Eren 

Sahte elektrik memurlarmm 
muhakemesi 

Aksarnyda bayan Nadirenin evine 
elektrik memuru s1f:ltile girerek ka
dm1 baglayip para ve milcevherlerinl 
~lmaktan suc;lu Mehmed, ismail, 
Necati ve Miizeyyenin muhakemele
rine dun :igtr ceza rnahkemesinde 
devam edilmi;;tir. 

Di.inkli celsede hadise tahkikatm1 
yn.parnk i¢ mcydana ~k&np su~lu
lan yakallyan zab1ta memurla11 Sa
im, Bayram, Abdiirrahman, Cemal ve 
Omer dinlenmi~crdir. Bunlar hadise
yi evvclce yazd1gi.m1z ~ckilde biltiln 
talsilatile anlatm1slard1r. Muhakeme 
b~ bir gilne brrak1lm1~tir 

Bir esrar ka~ak~1s1 yakaland1 
Derinc~de Dil iskelesinde Hasan ad· 

11 bir esrar kac;ak~1s1 yakalanm1~r. 
Ka~ak~t muhafaza memurlarmt gO
ri.ince ka~arak ~alllar arasma saklan-
1m~a da btr mi.iddet sonra memurlar 
Hasam gtzlendigi yerd ynkalarnl{llu 
vc hnkkmda. takibatn b~lnm1~la.rc:llr. 



!.3 Te~rinisani 1936 

Saat, aynanm oniinde, iki ~amdan 
e:?:asmda duruyordu. iki yandaki sil
tunlarm uzerinde ai;1lan bir kapl her 
saat ba~1 ac;1llyor, ic;inden bir clinde 
~an diger elinde bir tirpan tutan bir 
iskelet c;lk1yordu. <;anda sc.atler c;a
hnd1kt:m sonra iskelet tekrar i9eri 
~ckiliyor ve kap1 k:ipan1yordu. 

Bu fi1 disi iskelct bir asirdanberi 
tc9eriycte 'hay:i.tm gegici bir nimet 
oldugunu ihtar dtigi haldc kimsenin 
ehemmiyet ve~·dig: yoktu. Biitiin bu 
muddct zarfmch gern;lerin a~ktan 

t~r !;Ol: bahsettil:h::1·ini, biribirlerini 
clidiklerini gormli!?tii. Bu kavgalar 
soma slikunet buluyordu, fakat o
z::.man da a~k kahmyordu. 
~imdi saa t agn· bal?h bir a.:.lenin 

evinde y,1~1yordu. !Ier hafta ba~1 onu 
ev:n cfe:1cUsi kura:·dI. Alelade za.."'llan
larda evde hemen hie; goriinmczdi. 
Evde oldugu zannnlar da hep uyur
du. 

Gene; kadm gozlerinin y~m1 sil
Jnek ic;in mendil anyordu. Birdenbi
rc kocas1 !i;cri girdi. Kansnu ba~mda 
~apka ile goriince: 

- Sokaga m1 i;1klyorsun? dedi. 
- Evct. Anneme gidiyomm. 
- Ne zaman gcli::ceksin? 
- Hep orada kalacag1m. Artlk bu 

hayata tahammuliim kalmad1. 
- Sebebinl soyl~r misin? 
- Sokakta yapt1gm1 hatirllyor-

sun ya? Qekemem bmm. 
Sokakta cerey::m eden sahne ehem

miyetli bir ~ey deg;ldi. Kocas1: 
- Fakat, Saadct, dedi. 0 kadarc1k 

bir ~cy ic;l~1 ... 
- Benim sabnm kalmad1 diyo- · 

rum. BO!? !ak1rd1 cr.nliyemem Allaha
ismarlacllk. 

Kap1ya dogru yil!:ildu. ic;inden ko
casmm mani o!acagm1 timid ediyor
du. Fakat kocnsr k,1:i:1smm gitm.zsini 
istcmcmeklc b·~rab:·r, agzm.dan: Gtile 
gi.ile kclimcleri <;;!ktI. 

Fildisi iskelct vaziycti kurtarmak 
ic;in bi; te~cbbtiste bulundu. Odasm
dan d1~a-·1 fn:la..:h. Hayatm faniligi 
hr.kk1·1d1:·1 ihtan kan koca iiz~rin
cc hi<; bir tesi!: yapmadI. 

Muhar:·ir yalmz kalnu~!:I. Od.:mm 
idnde bir asag1 bir yukan dola~iyor: 
9ok iyi ~tti~. cliyordu. Ba~1ru ta~a 
vurursa diL"lyay1 a:nlar gelir gene ba
na ... 

Fak:tt saadct gelmedi. Bilakis o da 
kocasmm gelip gendisin: alm1s1n1 
bckliyordu. KocilSI bir piyesin son 
snhnesi gibi bu i~L1 nas1l netic~lene
cc gi nl dil~tinmekle me9guldu. Zih
nindc tilr1il tilrlil hal c;arel6ri t.i.hay
yiil ecliyordu. S~ndete sokakta ras.;c
liyor, konu~up cv0 donilyorlardl. Bir 
gun eve geldigi zaman, lli~ bir 9ey 
olmanu~ gibi, saadeti evde buluyordu. 
Hep Saadetin avdeti ile neticelenen 
on yedi ba!·ism~i tarz1 di.i$ilndi.ikten 
sonra artik yoruldu. Bir ~ey dil~tin-

mez oldu. 

Guniin birinde kaymbiraderi ka. 
p1yi c;ald1. Bu bir avukattl. Saadetin 
aynlmak istedigini haber verdi. Mu
harrir bilyuk bir siikunla: 

- Nas1l cam isterse, cevabm1 ver
di. 

Avukat c~yarun1 paylal?1lmasmdan 
bahse ba~bdi. Muharrir: 

- Evde ne V<l.rsa hemen hepsini 
ben ald1m, dcdi. Fakat harum ister
se hepsini ahp gotiirebilir. 

- Oyle ama, seain igin de c~ya Ia
z1m. Yaz1 odas1, yatak odas1, hizmet
c;i ic;in bir yatak kafi deg:J mi? 

Avukat muh;Hrb~ bir kag1t imza
ktt1 vc c;ckilip gitti. I<;i hararcth~ do
lan muharrir, biraz tcselli bulmak 
ic;in ark:1da~larmm yanma ko!?tu. 
Onlarla sabaha kadar i<;ti ve oteyi 
beriyi dola-?tl. 

Uc; gtinlilk derin bir eglence haya
tmdan son:a ic;inde bir hiddet can
k.ndl. KarlSl diz c;okup yalvarsa bile 
artik onu eve alnnyacakti. Ycni be
karltlc hayah pek ho~una gitrnege 
ba~lamr~ti. Beyoglu caddesinde kii
c;iicuk bir a.part!m::.n tuttu. Avuka
tm yava~ yava~ yollad1g1 e~yalan bu
rn.ya yerle~tirdi. Y:lZI odas1 geltli. Fa
kat bilyiik Acem hal1sm1 gond;;:·me
diler. Venediktcn alm1~ oldugu mo. 
zayik bir masa yerine iizeri ye~n gu
h::;.11 poker masas1 geldi. Muharrir en 
~ok ~ala.:.· saatin gonderilmcmesine 
esef cdiyorclu. istcmck igin birini 
kaynanasmm. cvine gondcrdi. Kayin
anas1 giden adam1 giizelce payhdlk
tan, h~lad1ktan sonra cli bo~ geri 
~evirdi. 

Munharrir kUplere bindi. Kaymbi
mderinin yaz1hanesinc ko9tu. 

- Sen, Saadct ikiniz birlik oldu
nuz, benimlc egle~1iyor musu·mz? .. 
Diyc hayklrd1. 

Avukat ccvap verdi: 
- Azizim, 9imdi mcsele hukuki 

sahaya intikal etmi~tir. Sen e?yala
n Saadete hi be etmedin mi? 

Muharrir biiti.in bi.itiin k1zd1: 
- Ya! Oyle is.:: <lava aganm. Mah

kcme yan ya11ya payla~1lacuk diye 
karar verirse ban de her 9eyi kira
nm, yansm1 Saadctc veririm, yans1-
ru ben nlmm ! 

Muharrir hcmen eski eve ko~tu. 

El?yalarm oradan kaldlnlmarm~ ol
dugunu bUiyordu. Anahtai.' kap!c1da 
duruyordu. Halllar btikillup kalchrtl
m19, iskemleler bir tarafa YJ.g1lm1~ti. 
S::-.at i~lcmiyordu. Bir hafta evvcl 
onu kimse kurmam1~ti. 

Saadct, kard~~lnccn tehlikeyi duy
du. Avuk:it: 

- Sa~ti ona verr.1ek mtinasib olur
du, _diyo1·du. i~ mahkcmeyc dli~erse 
uzar, hem kimbilir netice ne olur. 

Saadet, i<;indcn: Ben ona gosteri
rim, e~ya <legil Zl!.':uk bile vermem! 
Di.ye soylendi ve clogru eve ko~tu vc 

13 Te~rinisani 936 Cuma 
istanbul: Ogle ne9riyati: 12,30 Plak- 1 

la Tiirk musikisi, 12,50 Hava.dis, 13,05 2 
Plakla hafif milzik, 13,25-14 Muhtelif 
plak ne~riyati. 3 

A~am nel?riyati: 18,30 Plakla dans 4 

musikisi, 19,30 Spor musahebeleri: El?-
s ref fi)efik tarafmdan, 20 Tiirk musiki. 

heyeti, 20,30 Vedia Riza ve arkada!?- 6 

Ian tarafmdan Ti.irk musikisi ve halk 
1 

i;;ark1lan, 21 Orkestra, 1- Spendiaroff: 
(Kazak mars1), 2- Strauss: (Ma vi Tu- B 

na) Vals, 3- Arlesieone: ~No. 2, 4- Pog- 9 
gi: (Melodi romantik), 5- Dvorak: 

BULMACAMIZ 
6 7 R 9 10 

Sahife 9 

Nobetc;i eczaneler 
Bu ak~am nobetgi eczaneler 

$U1llardzr: 
$i~li: Asim, Taksim: Kilrgiiyan, 

Fintza{jada Ertu{jrul, Kalyoncu-
ku!lukta Zafiropulos, Beyo{jlu: 

istikldl cad.desinde Galatasaray, 
Tiinelde Matkovig, Galata: Okgu
musa caddesinde Yeni yol, Fm
dzklzda Mustafa Nail, Kaszmpafia: 
Miieyyet, Haskoy: Aseo, Eminonii.: 

(Slav dans1), 6- ippolit-ivanoff: (Kaf- 0 .__..L.__.• 

Be$ir Kemal, Heybeliada: Tonza
dis, Biiyiikada: M erkez. Fa till: 
$ehzadeba~inda Asaf, Karagilni
riik Ali Kemal, Bakzrkoy: Hiliil, 
Sarzyer: Osman, Tarabya, Emir
gan, Yenikoy, Rumelihisarzndaki 
eczaneler, Aksaray: Cerrahpa~ada 
$eref, Be~ikta~: Siileyman Receb, 
Kadikoy: Sogiltlilc;e~mede Hiilusi 
Osman, iskele caddesinde Saadet, 
Uskildar: irnrahor, Fener: Balatta 
Hiisameddin, Beyazzi: Asadoryan, 
Kil<;ilkpazar: Necati, Samatya: 

kas suviti), 22 Plakla sololar, 22,30 
Ajans ve borsa haberleri, 23 Son. 

14 Te~rinisani Cumartesi 
istanbul - Ogle ne~riyati: 12,30 

Plakla Ttirk musikisi. 12,50 Havadis. 
13,55 Plakla hafif mtizik 13,25-14 Muh
telif piak ne~riyati. 

Akl?am nel?riyati: 18,30 Plakla dans 
musikisi. 19,30 Konferans: Qocuk esir
geme kurumu namma. 20, Saz heycti. 
20,30 Mtizeyyen ve arkad~lan tara
fmdan Tiirk musikisi ve halk ~arkilan. 
21 Orkestia: I - Rossini: (Wilhelm 
Tell). 2 - Borodin: Prens Igor) ope
rasmm korosu. 3 - Borodin: Slav se
renad1). 4 - Verdi: (Ayda) operasm
dan par!;alar. 5 - Chopin: f?an~on 

Trist). 6 - Granados: (Ispanyol dans1). 
7 - Grossann: (Le Spectro Du Guerri
er). 8 - Sohu~rt: (Askeri mar~). 
22 Plakla sololar. 22,30 Ajans ve bor
sa: haberleri. 23 Son. 

:mmmm:1111111mmmm111111111mmmmmm111111111mmum111m111111 
orada kocasm1 buldu. Hiddetle hay
klrch: 

- Ne yap1yorsU:n burada? 
- Telefon defter1.-ie gore, buras1 

b€nim evimdir. Senin evin nerecle? 
Saadet cldivenle:::ini c;ika!·aral:: 
- Ben de burada oturuyorum, de. 

di. Sa,.a"aeti mi istiyorsun, al gotiir. 
Muharrir bu :muameleye k1zd1. Kar

~:smda sanki bir tabi varm19 gibi ko-
ptirdu. ... 

- Her ~eyi payl.l~acag1z! dedi. 
- c;ar~mflarda, ortillerde hep be~ 

nim markam var. Kendi elimle i9le
dirn. 

- Fa.kat ~atal b1c;aklan, c;ay ta-
klml:irm1 ben alchm. 

Muhr.~Tir, gayct sakin bir tavirla 
gidip saa-:.i kurdu. Saadet: 

- Bana bak, dedi, senin niyctin 
burada kalmak m1? 

- Tabii evim degil mi? " 
- Oyle ise, san::i. inad, ben d~ ~u-

radan 9urJ.ya gitmem! 
:ikisi de kald1lar. Bu on seldzinci 

hal c;a~·csi idi. FPdi~i iskelet odasm
dan i;1kt1. On il';:iyi ~aldL Ha!buki 
hakikatte saat be~ buguktu. iskelct 
hie; ~iiphcsiz gen~ l~an kocanm silkt'.\- · 
net bulmalarma sevinmil?ti. Bir asu· 
stircn tacrubelc~·i esnasmda be~cri
yetin gerek sevmc!{, gerek nefrct et
mck ic;in pek az vakti oldugunu og
rcnmi~ti. Bir saatin omru dort be~ 
nesil insandan daha c;ok silriiyordu. 

Hikayeci. 

Soldan saga : 

1 - i~ mukabili verilen para (5) 
Nida (2) 

2 - :he muhaffe!i (2) Qahk yiizlil 
(4) 

3 - Denizlerimizden biri (9) 
4 - ~ere! (2) Bulamac; (5) 
5 - Ate~in f1~klrdlg1 (4) Hiicum (4) 
6 - Eski (4) 
7 - Bir c;algi (3) Arka (3) 
8 - istihza ( 4) 
9 - <;ekmek (3) Bir mticevher (5) 

10 - Bugday tozu (2) Tamirler (7) 
Yul:ardan a~agi : 

1 - Gaye (4) Yola c;1kan (5) 
2 - Bizi doguran (3) Boyun aksi (2) 

3 - Agll', kati (5) 
4 - iz, marka (6) 
5 - Hastaya bakma: (6) 
6 - Boyun aksi (2) Ayaga kalk-

mak (5) 
7 - Qengel (5) Edat (2) 
8 -Tabi olmak (4) Kudurmu~ (4) 
9 - Deniz suyunda bulunan (3) 

Nida (2) 
10 - Savrul (2J Bir ~eker (5) 

GE9EN BULMACANIN HALL[ 

Soldan saga: I - Serseri - Mi 2 -
An - Arka 3 - ip - Ki 4 - Arka - Titiz 
5 - Ka9lk 6 - Ezgi - lg 7 - Ar - Olfun 
- Az 8 - Kani - Aya 9 - Ne - Ummet 
10 - Akll - inat. 

Yukardq.n a$agi: 1 - Sapan - Na 2-
En - Erkek 3 - ikaz 4 - Sopa - Goniil 
5 - Er - Kilim 6 - Ra - Ta; - Mi 7 -
ibri~im - En 8 - T1g - Ata 9 - Kik -
Ay 10 ikiz - Azap. , 

Kocamustafapa~ada Ridvan, Alem,
dar: Ankara caddesinde E$ref Ne
~et, ::jehremini: Topkapida Nazim. 

AK.SAM 
Abone iicretleri 

SENELlK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
I AYLIK 

TO.rkf11e .!cnebf 

1400 ku1'Uf 2700 lrurup 

750 lt 1450 • 
400 • 800 • 
:so • 

Poata ittihadma dahil olmay1m 
ecoebi memleketler: Seneliii 

3600, elt1 aylig1 I 900, iit; 

ayhg1 1000 kuru~tur. 

Adrea tebdili i~in yirmi bef 
lcuru~luk pul gondermelc laz1md1r. 

Saban 27 - Ruzu Kas1m 6 
1maalc GOne1 041s 1kindi Ak1am Yat!I 

E. 12,10 1,52 7,05 9,43 12,00 1,~4 

Va. 5,03 6,45 11,58 14,36 16,53 lll,27 

<;eligin en serti oldugundan ~ok kolayhkla ve tatllhkla Oil" daklkada tirn~ 
eder. Diinyanm en kuvvetli ve llassas mikroskop aletile mtikerrcr suret~e 
tedkik olunduktan sonra piyasaya i;1karilm1~hr. Ne Frans1zhr, ne ingiliz. 
ler, ne de Amerikn.lllar, ne de butiin dtinya aymm yapamaz. Alameti hri
kasile ihtira bcratl vardlr. 

Paslanm::tz Hasan tira9 bl!;ag1 rnkiplerini eya~1rtm1l? ve h~r bra~ b1pg1 
fabrikas1 p<rnlanmaz yapmak istemi~tir. Fakat bu i~ kolay o!madlgmdan 
hi!;tir fabrEm muvaffak olamanl!~tlr. Yal111z Almanyada Fazen vc Ttirk"ye
de yalruz Hasc;n tira~ bu;agi muvaffak o1abihni~tir. Hasan rnarkamu ara
ym1z; israr ediniz. Fiati: Pasl:mmaz Hasan Tra~ bigagi 10 adedi 50 kuru~. 
Hasan Tra~ b1c;ag1 10 &.dedi 35 kuru~a. Hasan deposu: Ankara, istan-

~b•t•1lm' •Blllie}aromgmlu• ..... 1m1 .................. 11m ... 1m11m .. 11m .... lilll .. ll'a~ 
~------~~~~~~----~~--~~~~~~~~~~~--~--~---.---------~~~~--~ 

KEMAL REiSiN iSPANYA DiiN0$0 
Yazan: iSKE:NDER F. SERTELLI 

- Size itimadnn olmasayd1, o gecc 
biitiin donanmaya -dcrin dcrin uyu
malan igin- afyon dag1tbg1ruza hiik
medccektiml O ne gaflet .. o nc ~a~km
l1kti ! . . . Kaleye gircn Ti.irk denizcile
rinin bin ki~iden fazla oldugunu soy-
liiyorlar, dogru mu? . 

Don Petro kralii;enin bu meseleye 
dokunmasmdan memnun gorlinmii
yordu. 

- Bu hadiseyi hakikaten biz de si
zin gibi hayretlc kar~1lad1k, krali
~em! Faka.t, ~rnsm1 muhakkak bil
meli ki, Ttirkler dibl delinmi~ tekne
ler tizerinde bile has1mlarile dogi.i9-
mekten c;ekinmezlcr. Denizdc onlarla 
boy olgii~emeyiz. Ti.irk denizcisi, as
kerimizin gozi.inii y1ldirm1~br. Eger 
onla11n hi.icum ettikleri gece, harb 
Yeri deniz olmaY1P ta kara olsaydl, 
Tiirklerle nas1l c;arp1~hg1m1z1 gore. 
ccktiniz! 

- B1rakallm bu hayalleri, Petro! 
f?imdi ac1, korkung bir hakikat kar
~1smday1z.. Tiirkler Malka kalesine 
yerle~tilcr ve gcmilcrimizi ~ehrin va
ro~larma sokmamak i!;in ok yerine 
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giille ve yangm humbaralan savuru
yorlar. Gun gec;miyor ki, gemilcrimi
zin birisi kaleden atilan yangm hum
baralarile tutu~up batmasm. Buna 
kar~1 biz ne yap1yoruz? Hie; ... Att1-
g1m1z gi.illeler kalenin sert duvarlan
ru yalay1p denize dii~i.iyor... Hcni.iz 
dl~ surlardaki l::uleleri bile y1k:m1a
d1k. Askerimizin canla ba~la i;a11~ma
d1g1 m vc Ttirklerden c;;ok korktugu
nu seziyorum ... 

- Ti.irkler 9iiphesiz ki korkulacak 
bir millettir, kralic;em! Donanmmmz
da bulunan denizcilerin bir c;ogu, da
ha gegen yil Cezayirde Tiirklcrden 
yedigi yumruklann sersemligini ge
c;irmemi~ kimsclerdir. Boyle olmakla 
beraber, onlan donanmadan c;ekip 
alamay1z. 0 zaman da gemile'·imiz 
acemi efradm elinde kallr .. bu suret
le ikinci bir Ttirk basknuna ugram1~ 
oluruz. 

- Tilrklerin doniip gittigini soy
liiyorlar .. dogru mu acaba? .. 

- Evet.. donilp gittiler. Fakat, 
Malka onilndcn. ispanyol sulanndan 
tamamen ~ekildiklcrini sammyorum. 

Gozcillerimiz bu ciheti de takib edi. 
yorlar. All krali<;em, Tiirklcr bir ke
re sularnmz1 tcrketselcr .. eminim ki, 
Endillils ~ok ~abuk yikllacak! 

- Garnatahlarm da Ti.irklcre da
yand1klanm m1 zannediyorsun? 
~ Sultandan bunu beklcmem. Fa

kn.t, halkm ve zenginlerin bir ~ogu 
Ttirklcrden yard1m goreceklerini sa
myorlarim~. Hatta gec;en giln Gama
ta surlarmda bulunan bir hafiyemJz, 
yerlilcrin: (Turk ordusu imdad1m1za 
gelmi:?. Endliliisliilere teb1,)ir ederim .. 
dil~manm ylizu gtilmiyecek ve En
diiliis devlcti y1la.lmiyacak!) Diye 
bagxrd1gu11 duymu~. Bu da gosteri
yor ki, mi.isliirnanl:::i.r, ikinci Beyazi
dm gondcrdigi dono.nmadan !;Ok ~ey
ler bekliyorlar ... 

- o halde Pavlosu hemen yola 
c;1karmal1. Garnatadaki i~i yalmz 
sultanm anasm1 oldilrmek degil, 
Ttirkler lrn.kkmda donen ~ayialan da 
bize bildirmek olmalld.Ir. 

:[.:{.~ 
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iSPANYOL DiLBERiNiN A~KI 

Til~ donanmss1 Malka baskmm
dan donmU9tti. Gemiler gene Mayor
ka adas1 onunde eski yerlerine clc
mirlemi~lerdi. 

Bir ak~am kapt<!n Gaston adanm 
meyhanelcrinden birinde otururken, 

yanma gi.izel bir kadm geldi: 
- Kaptan Gaston, beni tamdm 

mi? 
- Hay1r .. 
- Ben adanm gok sevilcn mugan-

niyesi ,Molinay1m .. lki y1l once bura
dan gec;erken ~u kar~1ki geyik ba~lI 

meyhancde benim gogslime bir avuc: 
para serpen sen degil misin? Hele bir 
dii~lin .. ~imdi hatrrladm beni, degil 
mi? 

Kaptan Gaston b1ylklarmm ucu. 
nu btikerek gi.iliimsedi: 

- Evet .. hatirlachm. 0 gece o mey
hanede ne iyi cglenmi9tik .. ne kadar 
c;ok ~arap igm19tik .. beni unutmad1-
gma ~a~tlm dogrusu .. 

- Seni unutabilir miyim ben? 
Dort gozle yolunu bekliyordum. Ne 
iyi oldu da sana raslad1m burada. 

- Beni ozledin demek .. oyle mi'? 
Molina gozlerini suzdi.i.. ve i~ini · 

Qekerek: 
- HaY1r, dedi, sen ya~1 ilerilemi~ 

bir adamsm! Sana: 4:Seni seviyorum!> 
Desem bile bu sozlere inanmaz ve 
omuz silkip ge~ersin! 

- O halde benin1 yolumu neden 
bekliyordun? 

- Ben bir gence tutuldum, Gaston! 
Beni ona kavu~turmam istiyorum 
senden! .. Ve bu hizmetine kar~11lk 
bcnden ne kadar para istiyecegini 
anlamak istiyorum! 

- Parah bir ah~ vcris i~i dcsene .. 
- Evet. Bed8.va degil. Ne ist,..r "tl 

verecegim! 
- Goniil ,·erdigin crkek nercd ?. 
- c;ok uzaklarda degil.. 
- Bu adada olmad1g1 mullakkak. 

Qilnkii burada olsayd1, benden ~ ar .. 
dim istemezdin ! 

- $tiphesiz.. kalbi.mi ~alan dl'li .. 
kanh ~imdi Mall:a kalesindedir. 

Gaston kasl::i.nm catb: 
- Ne 

0

diy;rsun .. .Malkr. kal .nd~ 
mi? 

- Evet. Neye ~a~bn? Bu, sc.~in 

ii;in gi.i9 bir is degil. Ahmed S 1i i in 
kardesini oraya 113.s1l kac1l"dm~a, be• 
ni de oyle gotiiru~·sun oraya! 

Molina ellerini uzatt1.. Salinnll 
korsanm bo~nun:l dolad1: 

_ Haydi Gaston.. temiz yii1 l{li 
dcniz aygm .. soz v~r banal Malk. ya. 
ne zaman kag1rac:A.ksm bcni? 

- $imdi or:iya, l:u~ olsan uc;am"'Z• 
sm. Molin?.! Ve ben artlk kagaJr~1!-:.ko1 
tan vazgei;tim .. dundenberi Turk do .. 
mmmasmda kllavuz olarak c;all$Ma~ 
ga karar verdim. B::i.na bir torba nltm, 
versen. Malkaya gidemem arhk. 

Molina yalv:nmaga ba~lad1: 
- Ben onsuz ya91ymmyorum, Gas

ton! O, l?:mdiye kn.dar gordiiglim ve 
konu~tugum erl~eklerin hiQ b;lint: 
benzemiyor. Beni gok sevdigi h3lde, 
b~a: (Arkas1 var), 1 
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Cocutum iftahs1zd1r demeyiniz. Seveceti 
g1dalarla besleyiniz ve biiyiitiinuz 

Yavrularrn1z her iatedlGini yemlyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdiQI g1dalarla besleyiniz. 

HASAN 
Ozlii Unlarina Y avrular Bay1hyor. 

Vitamin-Kalori-G1da-Kuvvet-S1hhat 

Bir Ate1 Damlas1 
G.b.' I I •••• 

VENUS RUJU 
Kullanan dudaklardan ~1kan 

her kelime bir ate~ damlas1 
gibi yak1c1 olur. Renklerin du
daklara en ~ok uyan ve yara
~ani yalniz VE N 0 S rujunda 
bulunur. 

Kullananlarm hayret ve tak
dirini kazanan e1siz V E N U S 
rujunu muhakkak tecrObe edlnlz. 

i$E GiREBiLMEK iCiN 
Banka - Fabrika ve Ticare tevlerinde ~ah~mak it;in: Cefter yazih~m 4 ~ekli, 
F aiz hcsaplan, Bilani;o, Bono, <;ek ve Poli~a kaideleri 6kretilir. Hususi mu
hasebeci §ehadetnamesi verilir. Pro~ramt almak ve yaz1Imak i~in AMERf KAN 
ERKEK LlSAN VE TlCARET DERSANESlNE ba~vurunuz. 

Sultanahmet, Alemdar caddesi 23. Husnsi ders de verilir. 

inhisarlar istanbul 
Ba~miidii_rliigiinden: 

Hiikmii lkinci tesrin 936 sonund a bitecek olan i~ki 1allc1hg1 tezk;'." 
relerinin yenileme ~uamelesi Beyoglu mmtakalarmdaki 1ahc1lar i~in 
936 lkinci tetrin on betinden yirmi iki~ .ne, Istanbul ve diger mmtaka
lardaki sahc1lar i~in de ayni aym yirmi ikisinden otuzuna kadar yap1-
lacakhr. 

936 Birinci kanunun birinci giiniine kadar tczkerelerini yenilemeye
rek i~.ki satanlar hakkmda kanuni icaplar tatbik edileceginden muay
yen giinlerde 'Sahc1lar1n konturatlan, eski tezkereleri ve hirer fotograf-

Pirin~ - Bugday - Patates - Beyaz M1s1r - Arpa - Bezelye - Yulaf -
Mercimek - lrmik - <;avdar - Badem - Tiirlii Ozlii Unlan 

<;ocuklanmza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini b1ktmmyarak degistire degi~tire yediriniz. Vitamini ve kalo
risl ~ok olan bu mtikemmel, ozlil unlarla yavrulanmz ne~'eli slhhatli, tombul, kanll, canll olurlar. <;abuk btiyur
lcr. Qabuk ell!} ~1ka11rlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN OZLU UNLARiLE yap1lan mahallebi ve ~or
balann ve tatlllann ve pilrelerin ve yemcklerin lczzetinc paynn olmaz. HASAN OZLU UNLARI nefasetini on sene 
muhafnza eder. Daima tazcdir. Hi~ kurtlanmaz. Taklidle1inden sak1mmz. B~a marka verirlerse almaym1z ve al
dunmayimz. HASAN MARKASINA DiKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 

,RAFAEL 11 GRAZiELLA(-
Lamartin'in olmez iki ~aheseri 

Halit Fahri Ozansoy 
taraf1ndan bu eserlerin degerleri nisbetinde guzel bir 

uslupde dilimiz~ c;evrilmi~tir. 

Kapaklar1 birer table kadar canll 
renkli · resimleri ihtiva eder. 

Rafael 100, Graziella 75 kuru~tur. 

Bir ~ok bra~ b1~aklarim tecrube 
ettim. Hi~ birisinden memnun 
kalmad1m. 

p 

, Istanbul: Kanaat Kitabevi f 

Nihayet sakalim ku§tl.iyii hafif
ligi ile bra~ eden POKER bra~ 
b1~agm1 begendim. 

0 E 

<;unkii; POKER; cildi tahri~ 
etmeden ~abuk ve rahat trra~ 
eden b1~ktar. 

R 
DUnyan1n en eski ve en iyi t1ra!? b1<;ag1d1r. 

larile miiracaat ederck yeni tezkerelerini almalan ilan olunur. (2562) ---------------------m•---------------
F oto g ra f AmatOrlerine 

Gi:izlerin 11111haj'c1::asz fr;in daima 

0 s r a 1n lml a1111nt!u 1.-ullanma It. 
A yd1 n hf,· temi11 ede.n bu ndan daha 

istij(uleli ntellba _voktur. ~ Hcrhes 

bi:::=at ne li·cular clektrik cerevani 

scufettiµ i 11 i kola_yhkla kontrol ede

bi lir. lier arnpuliin an1balaji iize

ri11de ay d111hh derccesi (DL1n) ile 

i$aret edil111i§tir. Veidareli elektrik 

sarfiyatuu da Vat gosterniektedir. 

SRA 
ampullcri 15, 25, 40, 65, 100, 12.) 

t·c J.>O Dekalumenliktir. 

i LAN 
CAPELLi rERRAl\Ti.4 

Fototraf levaz1mat1 gelmi,tir. 
Ba~l1ca fotograf levaz1mat1 satan magazalarda sat1l1r. 

l.Jmumi acentahg1 : UMBERTO j. REFORZO 

I Necmeddin Veysi Aksel 
MAVI ALEVLER ~iirle r 
G 0 N E ~ 3 perde destan 

Fiyatlan « 30, 35 ,. kuru~tur. 
Salt~ yeri: Tefeyyiiz ve lkbal 

kitaphaneleridir. G Doktor - OperatOr 

~~1~~!. t~!~!.1 h~s~!~~~~~ I ratorii .Beyo~lu, lstiklfil caddesi No. 
-284 Karlman yamnda Tel. 44551 

Zayi: Davudpa~a orta okulundan 880 
numa ra ile alm1:i oldugum tasdiknamcyi 
kaybcttim. Y cnisini alacaiJmdan caki· 
sinin d egeri yoktur. 

S71 Riza 

Posta kutusu 2295 

Iktisat V ekiletinden: 
«i~ KANUNU»nun dokuzuncu «Tetkilat» fashndaki hiikiimlere gO.. 

re kurulan «I~ DAIRESl»nin Tetrinisani 1936 batmdan itibaren faali
yete batlad1g1 145 inci madde mucibince ili.n olunur. (1661) (2802) 

in,aat MUteahhidlerine ve 
Ebniye Kalf alar1na 

lntaatta kullamlmak iizere tahmincn 20 kamyon kadar Bah~ekapt• 

1mda Ti caret ve Zahire Borsasi bab~esinde birikmit kalorif er pase kii· 

Iii ile maden komiir tozunu kald1rmaga talip olanlarm mezkur Bora 

muhasebe fUbesine mtiracaat eylem.eleri ilan olunur. 
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Grip, nezle, ha~ ve di~ agr1lar1n1n kat'i ilac1 KESKiN Ka~eleridir. • FOSFATiN NECATi <;ok k1ymctli bir bebck g1das1d1r. 
Bununla beslcnen yavrular tom
bol ve kuvvelli ne~cli olur. 

·=======================================================-===================================================================================================• 

TURK HAYA KU RU MU 
BUYUK PIYANGOSU 

2 ci Ke§ide 11 Birincikanun 936 dad1r 
~i:!'diye kadar binlerce ki~iyi zengin etrni~tir. 

BQyuk ikramiye 40.000 lirad1r. 
Ayrica: 15,000, 12,000, 10,000 liraltk ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) lirallk iki adet mOkafat Vardtr. 

DIKKAT: 
Bilet alan h erkes 7/Birincikanun 936 giinii ak~amma kadar biletini dc~i~

tirmi~ bulunmahd1r. Bu tarihten sonra bilct iizerindeki hakk1 sakit olur. 

Istanbul komutanhg1 I 
Satmalma Komisyonu 1lan1ari 

~atalca miistahkem mevki k1ta
ati ihtiya~lan olan 30000 kilo ku
ru f asulyaya talibinin vermit oldu
gu fiat pahah goriilerek tekrar a~1k 
eksiltme ile 25/11/936 <;artamba 
giinii saat 14 te ihalesi yap1lacak
tir. Muhammen tutan 4200 lirad1r. 
~artnamesi komisyonumuzda gorii
lebilir. hteklilerin 315 lirahk ilk 
teminat makbuz veya mektuplan 
ile beraher belli giin ve vakti mu
ayyeninde Fmd1khda Komutan
lik Satmalma komisyonuna gelme
leri. (2786) 

* Istanbul komutanhg1 birlikleri 
i~in 6000 adet Filips, Osram veya 
Tungsram ampiilii 25/11/936 ~ar
famha giinii saat 14,30 da a~1k ek
tiltme ile satm ahnacakbr. Mu
hammen tutari 2100 lirad1r. ~art
narnesi ogleden evvel komisyonu
muzda goriilebilir. lsteklilerin 158 
Jirahk ilk teminat makbuz veya 
mektuplar1 ile beraber Fmd1khda 
Xomutanhk Satmalma komisyonu
na gelmeleri. (2787) 

* Giilhane hastanesi ihtiyac1 olan 
6 ~e,it alat a~1k eksiltme ilc 23/ 
11 /936 Pazartesi giinii saat 15 te 
ihalesi yap1lacakhr. Muhammen 
tutar1 1780 lirad1r. ~artnamesi og
leden evvel komisyonumuzda gO
riilebilir. lsteklilerin 134 lirahk 
ilk teminat makbuz veyn mektup
lar1 ile beraber belli giin ve saatte 
F1nd1l:.lida Satmalma komisyonu
na gelmeleri. (2788) 

* Istanbul komutanhgma bagh 
lut'at hayvanlarmm iateleri i~in ih
tiyac1 olan 600 ton yulaf a talibi
nin vermit oldugu fiat makamca 
Pahah goriilerek tekrar kapah zarf 
£uretile eksiltmesi 27 /11 /936 Cu
rna gunii saat 15 te yap1lacakbr. 
Muhammen tutan 37500 liradir. 
.$artnarnesi ogleden evvel komis
Y0nda gori.ilebilir. lsteklilerin 2813 
liralik ilk teminat makbuz veya 
mektubu, 2~ say1h kanunun 2 ci 
'Ve 3 cu maddelerinde yaz1h vesa
ikle beraber ihaleden en az bir iaa
•t evveline kadar teklif mektup
larim Fmd1khda komutanhk aa
tinalrna komisyonuna vermeleri. 

• (2785) 

!Imm Qr. FAHRI CELAL-

1 Sinir hastaliklan ve kekelerne I 
tcdavisi her giin iic;ten sonra 

Cahlo~lu, Halk F1rkas1 kar.§1s1, Zorlu 

- aparhman No. 2 Tel. 20785 -

Dr. HORHORNi 
E
2

minonii eczanesi yanmda Tel. 
4131 Her gun a~ma kadar 

hastalarm1 kabul eder. 

Dakudar mnl m""d"" i ·· ~ .. d 3032 1· u ur ugun en 1va 
numarnsile almakta oldugumuz itam ma· 
a~inn aid tatb"k '"I ·· J • • • k b tik y . . . 1 · mu iur ernnrz1 ny ct-

. · . enisma yaptuacag1m1zdan eskileri
nin hukmu yoktur. 

Hakka, Faika, Fetbiye, Azize 

KANZ UK 
Sa~ ekslri 

COMOGENE· 
Sa~lann ltoltlerini kuvvedendirir. 

Dokulmes.ine mani olur. Kepekleri 
izale eder. Netviinumaam1 kolay· 
lathrarak hayat kabiuyetini arttt· 
nr. Latif rayihah bir sa~ eksiridir. 

lNctLlz KANZUK ECZANF.Sl 

BEYOGLU - tsTANBUL .. 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlan 

Jstanbul Deniz yollamasinda bu
lunan 3 No. lu at kay1g1 17 /11/936 
sah giinii saat 14,30 da Tophanede 
Satmalma komisyonunda pazarhk
la sahlacakhr. Tahmin bedeli 20 
lirad1r. Teminah ii~ lirad1r. istekli
lerin belli saatte komisyona gel
meleri (206) (2928) 

* Istanbul Deniz yollama miidiir-
liigii emrinde bulunan iki No. lu aa-

' 
tm tamiri pazarhg1 17 /11/936 sah 
giinii saat 14 de Tophanede aatm
alma komisyonunda yap1lacaktir. 
&deli ketfi 637 lira 17 kuruttur. 
Uk teminab 47 lira 79 kuruftur. 
!;iartname ve ke~fi komisyonda go
riilebilir. lsteklilerin belli saatte ko
miayona gelmeleri. (207) (2929) 

* Harp Akademisi hayvanah i~in 
170 ton yulaf 30/11/936 pazarte
gi giinii saat 15,30 da Tophanede 
sabnalma komisyonunda kapah 
zarfla ahnacakbr. Tahmin bedeli 
10625 lirad1r. Ilk teminah 796 lira 
88 kuru,tur. 

!;iartname ve niimuneai komiayon
da goriilebilir. Jsteklilerin kanuni 
vesikalariyle teklif mektuplar1m 
ihale gaatinden bir aaat evvel ko
miayona venneleri. (204) (2926) 

* Harp Akademisi hayvanat1 i~in 
130 ton arpa 30/11/936 pazartesi 
giinii saat 15 de Tophanede isatm
alma komisyonunda kapah zarfla 
ahnacakbr. Tahmin bedeli 6890 li
rad1r. llk teminah 516 lira 75 lrn
ru~tur. ~artname ve niimunesi ko
misyonda goriilebilir. lsteklilerin 
kanuni vesikalariyle teklif mektup
lllrim ihale saatinden bir saat ev-

vcl komiayona vermeleri. (205) (2927 
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KUPONLU · VADELi· 
PA~Rt\ 

• MEVD~UAT 

ADAPAZARI 

TURK· TiCAR~T ·BANKASI 
Muknddema Kad1koyiindc Ku§dili 
Turnn fmm ittisalindc 20 No. lu 
evde ikamet etmckte iken halen 
iknmetgah1 m~!rhul bulunan Meh
mcd Arife: 

Istanbul u~iindi icra mcmurlugundan: 
Muazzez Arifin lstanbul ii!;i.inci.i noter· 

liginden resen tanzim kilmmt§ olan 21 / 
8 / 9 34 tarih ve 12099 No.Ju senede mi.is· 
teniden zimmetinizde alacag1 oldugunu 
iddia eyledigi 350 liramn mafaiz vc 

masarif ve i.icreti vekalet haciz yolile 
tahsili yukanda ismi ge~n alacakhya 
izaf et en dairemize mi.iracaatta bulunan 

vckili avukat Ferit Eli~i tarafmdan ta
]cp edilmi~ olmasma ve berve!rhi talcp· 

meblng1 mezburun tesviyesi ZJrnmmda 
tarafm1za gonderilen icra cmri zahrma 

mi.iha§trm vermi~ oldugu m~ruhat ve 
bu hususta. zab1ta marifetile ~-

p1lan tahkikata nazaran ikamet· 
gah1 hazmnmn me~huliyeti anla§il· 

mt~ olmakla mi.iktezi tebligatm 30 gun 
miiddetle ilanen icrasma karar verilmi§ 
oldugundan tarihi ilanden itibaren mild· 

dcti mezkurc zarfmda ve 36/.3183 dos· 

~a No. sile barcunuzu vermcdiginiz ve· 
ya icranm tehirini mi.istelzim tetkik mer· 

ciinden vc ait oldugu mahkemeden ve
ynhut mahkemei tcmyizden bir karar ge• 

tirmediginiz takdirde mezkur muddetin 
hitamm1 muteakip cebri icra suretile i-

cabeden muamelei lazimeye ha§lanaca
ii malumunuz olmak ve bu h~usta icra 
cmrini tarafm1za teblig makamma kaim 
bulunmak i.izere ilan olunur. 

Istanbul asliye altmc1 hukuk mahke· 
mcsinden: 

Hatice tarafmdan Ankara Ni.imune 
hastanesi karantine katibi Servet vc Ko· 
camustafa pa§a Canbaziye mahallesi 
Abdullah dede soknk 19 numarada otur
rnaktalar iken halen ikamctgahlan 

be1li olm1yan llhami ve Fuad aleyhine 
a.;1lan isim tashihi davnsmda: Yukanda 
adlan yazih mi.iddeialeyhlerin iknmet· 
gahlarmm mc~huliyeti hasebile dava nr• 
zuhnlinin on gi.in zarfmda ccvnb verilmek 
i.izcre ve on be§ gun mi.iddetle ilanen 
tebliginc karnr vcrilm'i§ ve arzuhnlin bir 
suretleri de mahkcmc divanhnnesine ta• 
lik cdilmi~ oldugundnn 936/ 1186 dos
ya numarasma ilan tarihinin f erdasmdan 
itibiY.en on gi.in zarfmdn cevab verilme· 
si luzumu teblig yerine olmak iizere ilun 
olunur. M. 900 

SATILIK BINA 
K1z1lay Cemlyetinden : 
Cagaloglunda Istanbul S1hhat ve l~timai Muavenet 

DirektorlOgO kar~1smda K1z1lay MQmesslllilinin bulundugu 
bina sat1hktir. MOracaat mahalli Yeni pdstane civarmda 
K1z1lay hanmda (Eski Aksarayhlar ham) depo direktorlOgOdQr. 

Istanbul beledlyesl lllnlar1 
Beher metre murabbama 250 kurut fiat tahmin olunan H1rkai f.Crif 

Akseki yangm yerinde muhtesip lakender mahallesinin ~1kmaz cevizci 
aokagmda 13 ve 11 kap1 No. lu evler arasmda 1 metre 50 santim yiizlil 
19 metre 50 santimetre murabba1 sahasmdaki arsa 1Snblmak iizere 
a~tk arthrmaya konulmuf ise de belli ihale giiniinde giren hulundugun
dan artt1rma 20/11/936 cuma giiniine uzablm1,hr. $artnamesi levaz1m 
miidiirliigunde goriilebilir. lstekliler 365 kuru~dfe ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber yukarda yaz1h giinde saat 14 de daimi encii
mende bulunmahd1rlar. (B.) (2911) 
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1937 Modell 

R.C.A. 
Radyosunu gorUp 
din edikten sonra 
ba$ka RADYO al· 
maga raz1 olm1ya
caks1n1z. 

Bugiin belki ba~ka 
R a d y o ya sahipsiniz 
f akat yann muhakkak 
surette bir 

ile tebdil etmege 
mecbur kalacaks1n1z 

yosunun 
rad yo 

geldlkten 
miinaka,as1na son 

sonra 
verildl 

O. T. T. A. $. Beyoglu, lstlklal Caddesl Tokathyan kar$rs1nda 

••••••••• En 9ok ve en bl.ytlk ikramiyeleri vermek blrinoiliginl kazanan •••••••• .. 

15.000 Lira kazanan Bay 
Halil paray1 Nimet gi~esin· 

den ahrkcn 

ME Gi$ES • 
I • 

I 
Bu ke~idede dahi 

3©>a0(Q)(Q) IL o ~AV D 
24082 numarab bilct sahibi olup Ankarada bulunan ve Y1ldmm telgrafile miijdelenen Eminonii Sark Peruk!r salonu sahibi ve 

Berberler Cemiyeti Reisi Bay Ismail Hakk1 'ya 

lbo~AVD 
944 numaral1 hilet sahibi Dariilaceze kalorifer memuru Bay Hdil' c 

10.000 Liray1, 3250 numarah bilet sahibi olup adresini yanla~ veren bir Baya 

K A Z A N D I R D I. 
Adrese dikkat: Istanbul, Eminonu 16 No. N i M E T G I ~ E S I 

daima 
• 
I 

Bu ke~idede dahi en biiyiik ikramiyelerden 

30,000 llral1k ikramiyeyi 
24082 numarah bilet sahibi Deniz YollarJ f daresi veznedan 

bay Bekir ve arkda~larma 

15,000 liral1k ikramiyeyi 
944 numaralr bilct sahibi Kad1koy deniz zabitlerinden tegmen bay Ferid'e 

12,000 liral1k ikramiyeyi 
9260 numarah bilet sahibi Pendikten bay Ali'ye 

10,000 liral1k miikafat1 
~ehremininde, Topkap1da bay Cemil'c 

KAZANDIRDI .. 

En son <;1kan alt1n uc;lu 

Gramofon ve Radyo ignelerini tecrObe ediniz. 
Bir igne 5 plak ~alar plaklan tahrip etmez. Gramofon magazalannda 

araym1z. Umumi sati~ yeri: Sirkeci No. 37 NIHAT ISIK 
100 adedlik kutu 40 kuru,. 200 adedlik kutu 70 kuru~. 

Ankara sati~ yeri: Anafartalar cad. No. 54 ~enses Miizik pazar1. 
$Okra Durgun .. 

Istanbul Komutanl1g1ndan: 
I - As. ~· Batkanhklarmda ~ahthrilmak iizere tekaiit Binbafl ve 

Yiizba.,1larm en gene; yafta olanlarmdan miinasip miktarda tekaiit su
bay miitekaiden ~ah§hrilmak surctiyle (iicretle degil) almaco.khr. 

2 - Arzu edenlerin a~ag1daki fartlnr1 tamamlayarak tubeleri va11-
tasiyle Istanbul Komutanhgma miiracaat etmeleri. 

3 - ~artlar •unlard1r: 
A - lstida dilek 
B - Srhhi rapor 

Kader gi~esinin ismi gibi sathgr biletleri de Kaderin cilvesine mazhar oldugundan her k~idede 
saym mii~terilerini zengin etmektedir. 

Pek i;ok ve zengin ikramiyelerile talii yaver olanlan cidden biiyiik servet sahib\ yapacak olan: 

C - En az iki sene hizmet edecegine ve tnyin edilecekleri yere har
c1rahs1z gideceklerine dair noter senedi. 

.... B $ ~i Si 
ii;.in biletinizi mutlaka K A D E R Gi$ESiNDEN ahmz ve taliinizi deneyiniz. 

Adrese di• kkat. Eminonii, Valde Han yamnda 4 No. da. Tel. 23970 
• Beyoglu, Parmakkap1 No. 109. Tel. 43696 

D - Tekaiit olduklan giinden bu ana kadar nerelerde ve ne gibi va• 
zifeler gordiiklerine dair vesika. 

H - Polisin musaddak hiisnii hal vcsikas1. (2851) 
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Sahibi Necmeddin Sadak Umumi n~riynt mudiirii: Enis Til 
Ak~m mntbaa 


