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Her ev bir kale 
Madridde hiikiimet kuvvetlerinin 
mukavemeti gittik~e fiddetleniyor · 

.. ,silerin tank/aria 
hiicum te~ebbiisii 
.neticesiz kaldi 

Hukumet kuvvetleri ~ehir 
civannda ilerliyerek 

bazt kasabalan 
i~gal ettiler 

Paris 13 (A~am) - Madrid etrafm
da vaziyette bir degi~iklik yoktur. Asi
lerin ileli hareketi durmu~tur. Bunlar 
de.ha ziyade top<.;u ate~i yap1yorlar. 
Hukumet bataryalan bu ate~e muka
bele etmektedir. Hilkumet kuvvetlerl 
s1k s1k hilcumlarda bulunmakta ve bu .. 
yuk faaliyet goste1mektedir. 

l\iadrfdin knlababk bir sokafl 

Asilcrin ileri hareketinin durmasma 
baljibca sebep, tanklar vas1tasile ilerlle
mek plfmlanmn akim kalmas1dir. Hil
kumet bataryalar1 tanklan par!;a par
~a ediyor. Royter rnuhabiii bu habcri 
teyid etmekte, ~mdiyc kadar tank.Iara 
istmad eden asilerin ~imdi bu istinat
gah tan mahrum kald1klanm bildir
meI·troir. 

HEit EV Bilt KALE 

Madnd cephesi 13 (A.A.) - Cum
hunye~ilerin tahassun etmil? oldukla
n irnal istasyonu, diln bUtiln giin 
bombardiman edilmi~tir. istasyon, kl.s
men harap olmu~tur. Paytahtta bilylik 
yangmlar c1krn1~tir. Gazhanede c1kan 
yangm u~ gUndilr devam ediyor. Diln
ku muharcbele1in en l?iddetlileri Mad-
11din Toledo koprilsil dcnilen mahal
lesinde vukua gelmi~tir. Orada cum
huriyc~ler, bircok mitralyoz yuvalar1 
viicude getirmi~lerdir. 

Carabanchel kasabas1 dahllindeld 
rnuharebe de cok ~iddetli olm~tur. 

Orada her ev, bir kale haline getirilm~
tir. Nasyonalistler, bunlari blrer bi
rcr i~gal etrnek rnecburiyetinde kal
mi~lard1r. Bu kasabanm hastanesinde 
300 milis neferinin cesedini bulmur 
lardlr. Gene blr slper iclnde mitralyoz
leiine sanlmil? 30 cesed daha bulun
mu~tur. 

HUK'CmlET KUVVETI.ERi BAZI 
l{ASABALAJU ZAPTETTl 

Madrid 13 (A.A.)-Havas ajans1 rnu
habirinden: Resmi olm1yan bir rnem
badan bild1rild.igine gore hi.ikt1met 
kuvvetleri, diin Getafe ile civarmdaki 
baz1 kasbalan zaptetm~lcrdir. HUk:O.
met tayyareleri, asilerin ilg bombarch
man tayyaresini dil~iirmil~lerdir. Hil
ktlmet kuvvetleri, Siguenza civarmda 
birkac kilometre ilerlemi~lerdir. 

Hariciye nazm M. Delvayo ve Ad
liye nazm M. Gracia Oliver diin Valan
siyadan buraya gclm~lerdir. 

365 bin lirahk miras! 
lzmitten Selanige hicret eden iki rum 

kad1n1n1n ayaklar1~a gelen servet 
Selftnikte fakir ve sefalet i~nde ya

~ayan Anastasya ve Sevasti nammda 
iki muhacir Rum kachm ge!;en hafta 
hi~ umuhnnchk bilyilk bir servete kon
mu~lard1r. Bu sedvet 60 bin ingiliz li
ras1d1r. Yanl bizim param1zla ~ag1 yu
kan 365,000 lira kadar tutuyor. Ati
na gazeteleri, bu rniras meslesi hak
kmda ~u tafsitatl veriyorlar: 

Bundan 45 sene evvel izmitten Va
fidis nammda bir Rum delikanhs1, ev
veia Atinaya sonra Transval harbl 
ba~laymca kalk1p cenubi .Mrikada 
Keptaun ~ehrinc gitmi~, ~ah~kanbgi, 
clmrilik derecesine varan para birik
tirmc merakl sayesinde az bir zaman
da bily\icek bir sermaye temin etrnege 
muavffak olmu~tur. Vafidis Transval
da karh muhtclif i~lere aWarak serma
yesini az bir zamanda arttirnu~tir. 

Anadolu harbi patlak verinceye ka
dar hem~relerine her ay rnuntazaman 
10-15 ingiliz liras1 gonderiyordu. Fa
kat Anadolu muharcbesindcn sonra ' 
zcngin Rumun iki hem~iresine her ay 
Yaptigi muavenet birdenblre kesUmi~ 
ve on dort senedenberi kcndisinden hi~ 
bir haber almamam1~tir. 

Sevasti ve Anastasya 

Keptaun ~ehrindeki belediye hastane
sinde Olerek 60,000 Sterlin rniktarmda 
bir servet b1raktlg1ru ve varislerinin 
aranmas1ru bildirmi~tir. Yunan Hari
ciye nezareti, derhal meseleyi pollse 
havle etm~, Yunan zab1tas1 da Vafi
disin Selanik muhacirin mahallesinde 
y~ayan Anastasiya ve Sevasti namm
da iki ge~kin hcm~rcsini buldurarak 
umulmachk bir servete konduklarm1 
tcblig etmi~tir. 

iki nazir, vaziyet hakkmda M. Largo 
Caballeroya bir rapor vermek :Uzere 
Madrid mildafaa komitesi erk.Am ile 
gorU~rni.i~lerdir. 

l\r0DAFAA 1\IECLiSiNtN TEBL1lit 

Madrid 13 (A.A.) - Mildafaa mec
lisi, ~agidaki tebllgi ne¥e~tlr: 

Hillrumet kuvvctleri, diin Madrid 
cephesinin muhtelif mmtakalannda 
muhtelif tarruz.lan tardetmi~er ve 
nasyonnlistlerl agzr zaylata ugra~
lar ve hatta. Villaberde istikametlndc 
blraz ilerlemi~lerdir. 
Ak~am uzetl ortahk karar1rken hii

kumet kuvvetleri, Carabanchel mm
takasmda iki Fas taburile Lejyon et
ranjeden bir taburun taarruzunu tar
detmi~lerdir. Asilcrin blr tangi ta.hrlp 
edilmi~tir. 

Bu sabah saat 9 da hiikfunet avci 
tayyareleri, asilcrin bombardunan tay
yarelrinln paytaht1 bombardunan et
melrine mani olmu~lard1r. Asilerin ikl 
tayyaresi dil~iirillm~tur. 

Mee/isle diinkii 
miizakereler 

Subay ve askeri tekaiit, 
berberlerin hafta tatili 
layihalari kabul edildi 

Ankara 13 (Telefon) - Bily\lk Mil
let meclisinin bugilnkil toplantlsmda 
olen ve istlfa eden dort mebus hakkm
daki tezkereler okunduktan sonra ar
zuhal encilmeninden gelen mazbata
larm milzakcresine ge~ilrni~tir. Bun
lann arasmda doktorlardan oldugu gi
bi ebclerden de, icrayi sannt ettlklerJ 
yerin kirasma gore kazanc vergisl 
tarhcdilip edilrniyecegi mesclesl varch. 
Uzun miinaka~lardan sonra ebeligin 
serbes meJlek olup olmachgmm tefsi
rine ltizum gorillmil~ ve rnazbata Ma
liye, Biltce ve S1hhiye enciimenlerine 
havale edllmi~tir. 

Berberlerin pazar giinU tatil yap
rnalan hakkmdaki kanun layihas1 lle 
diin esaslarm1 bildirdigim subay ve as
ker' memurlann tekaild ya~an hak
kmdaki kanun lflyihas1 aynen kabul 
edilrnl~tir. 

Berberler pazar giinil tatll yapa
caklard1r. 

Tork - ltalyan ticaret anla~mas1 
Ankara 13 (Telefon) - Tiirk - ital

yan yeni ticaret anl~mas1 milzakere-
Vafidsiin iki hem~iresi, miibadeleden 

sonra kalk1p Selanige hicret etmi~ler 
ve ora~a fakir ve sefalet i~inde bir ha
yat silrrnege b~lam1~Iard1r. Ge~en 
hafta Transvaldaki Yunan konsolosu, 
Vafidis n~mda zcngin bir Rumun 

Bu iki rnuhacir hem~ire, Selanikteki sine dcvam edilmektedlr. Romadan bu-
barakalarm1 tamd1klan bir kachna 
hcdiyc cderek kendilerl Atinaya git
mi~lerdir. Burada yerle~eccklcrdir. 

raya gelen haberlere gore yeni anla~
ma eski anla~manm milddeti bitme
den imzalanacakt1r. 

KUR'ANI KERIM 
Yeni harflerimizle pek nefis bir surette 

bastld1. Yanlt~ lab1larmdan ic;:tinap ic;:in 
Hiiseyin Kaztm imzasma dikkat ediniz. 
Yald1z Cildlisinin hediyesi 75 kuru~ « Semih 
Lutfi,. kitabevinde satihr. 

Telefon: 24240 ( ldare) - 24249 ( Tahrir) - 24243 ( Matbu) - 2)113 ( Kli'Sc) 

Antakya ve lskenderun meselesi 

Frans1z hiikUmeti 
notam1za cevab verdi 

Vekiller heyetinin diin ak~amki 
toplant1s1nda Frans1z cevab1 iizerinde 

gorii§iildiigii tahmin ediliyor 
Ankara 13 (Telefon) - Fransiz hiikumeti, Antakya \'e iskenderun me

!llelesi hnklnnda noktai nazanmm ihtiya eden uotanuza mukabil ccvabi 110-

iasnu Paris el~ilil:>imize tevdi etm~ir. Paris eJ~iligimi:i de notayi ltariciye 
vekaletine bildirm~tir. 

Bu a~am ge~ \'akte kadar i~tima eden vekiller t1eyetinde, J.,rans1z hiiku
meti.ni.n notam1za verdigi cevap iizerinde miizakl"rede bulunuldugu tahmin 
ediliyor. 
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Y enikap1da biiyiik bir 
liman yap1lacak 

M. Proste 
en 

Ii man 
•• • musa1t 

i~in buras1n1 
buldu 

• 

Yenikap1 sahlllerinden btr goriin~ 
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En gD/Dn~ adam I ... 
(Karikatiir milsabakas1 serisinden: 8) 

AK~AM m karikator mosabakas1 
( Bu kuponu kesip saklaymn: ) 



Sahlfe I 

Son dakika 

Kii~iik itilif miidaf aa: 
tedbirleri alacak 

Macaristan hotbehot silahlan1rsa KOcOk ltilaf ta 
Trianon muahedesile kendisini bagll gormiyecek 

Belgrad 14 (~m) - Resmt 
mahafil, Viyana konferanSI netice
sinde nc¥edllen rcsmi tebligden pek 
az milteessir olmu~larchr. Milanoda 
Musolini tarn!mdan Macaristan lehi
ne olarak irad edilen nutuk platonik 
bir hareket olarak tela.kki edilmekte
dir. 

Aym mahafil, Yugoslavya ile Ki.i
~fik itilafm kendilerini siirprizlere 
maruz b1rakm1yacaklanm ve lblm
gelen milda!aa tedbirlerini alacakla
nm, maama!ih Viyana konferailSlllln 
Roma protokolunu imzala~ olan 
devletler arasmda sulhperverane bir 

tesvlyeye kap1yi a¢c biraktigim be
yan ediyorlar. 

Prag 14 (~) - Sallhiyettar 
rnahafil, Macaristanm sil8.hlanma 
hakkma dair Viyana konferans1 ta
rafmdan verilmil? olan karara karl?l 
Kii~ilk itilMm bu lhtirnali ~oktanbe
rl kabul etmi, oldugunu, fakat bu sl
lAhlanrnanm tek tarafh degil, diger 
alAkadar devletlerle blr anlal?ma netl
cesl olmasuu istediklerini beyan edi
yorlar. Aksl takdirde Kil~i.ik itilA.f 
devletlerl, artik kendilerinl Trianon 
muahedesinin hiikiimlerile bagh gor
miyeceklerdir. 

Kont Ciano Budapeetede GOk 
hararetli tezahOratla kart1land1 
Ciano, Macar meclisine gidince mebuslar 

ayaga kalkt1lar, reis Macar milletinin 
minnettarhg1n1 beyan etti 

Budape~te 14 (A~m) - italya 
bariciye nazm Kont Ciano dftn P~ 
teye va~, istasyonda Macaristan 
b~vekili ve hariciye nazrrile diger 
Macar ricali tarafmdan kaqilannn~
tir. Budape~tenin biitftn cadde ve bi
nalan bayraklar ve ~i~eklerle si.islen
~tlr. 

Ma.car hariciye nazin misafirin ~ 
refine blr ogle ziyafeti vermi.,tir. Og
leden sonra Kont Ciano, Macar baf
vekil ve hariclye nazmnm refakatln
de mabusan rneclisine gitmiF. ital
yan nazmrun mecllse girmesi, pek 

hararetll tezahilrlere vesile olmu~, 
biltOn mebuslar ayaga kalkarak ken
disini alkJ~~ ve seiamlami~lar
dir. 

Meclis reisl Kont Cianoyu ~ok ha
raretll sOzler ile selamlam11? ve Maca
ristanm haklanm tamyan italyaya 

Macar mllletinin minnettarhgma 

tercilman olmUfWr'. Ma.car ~ekill 

diln gece italyan nazmrun ~refine 
bir remni kabul tertib etmiF. Kont 
Ciano ile Macar D&Zlrlan arasmda 
miU.akerelere baf1anm1fbr. 

Fransa • Liibnan 1Frans1z 11eclisinda 
muahedesi 1iddetli dOUOeme 
imzaland1 

Bu muahede ile 
Lubnan1n istiklili 

tan1n1yor • 
Paris 14 (Alqrun) - Diln Berutta 

Fransamn Suriye fevkalA.de komiserl 
Kont Demastelln huzurunda Fran
• - Lubnan muahedesi Liibnan mu
rahhaslan Ile imzalamm~b!". 

Bu muahede, Pariste lmzalanmlf 
olan Fransa - Suriye muahedesine 
m~bihtir. Bu muahede muclbince 
Lilbnan cumhuriyetinin istikWi ta
mnmakta ve Cemiyetl akvam rnecll
slne kabulil taahhiid edilmektedir. 
Bu rnuahede, Liibnanda yapllacak 
te~rii intihabattan sonra tasdik edl
lecektir. 

Kii~iik sanatlar 
Kongre heyeti umumiyesi 

bugiin toplanacak 
.Ankara 13 (Telefon) - Diln iktl

llad vekilinin nutku ile ~llan ~iik 
1anatlar kongresi enci.imenleri bugiin 
akl?ama kadar yeni ha.ZlJ'lanan kil~ilk 
sanatlar kanun 1Aylh8Sl iizerinde ted
kiklerine devam et~lerdir.Enci.imen
lerin lA.yiha etrafmda hazlrlayacakla
n raporlar yarm (bugiin) saat onda 
toplanacak heyeti umumlye i~ttma1n
da mi.izakere edilecektir. 

Kongreye vilA.yetlerden gelen azalar 
bugiln cumhuriyet abldesine bir ~lenk 
koydular. 

Tekirdaiin1n kurtulufU 
Tekird.ag 13 (Hususi) - BUgiin 

Teldrdagm 14 iincu kurtul~ yildO
ni.imil ldi. Btttiin Tekirdaghlar bu

labah saat 9,30 da Muratll yolu iizerin
de kurulan tak yamnda toplanm1~-

larchr. Kltaatm ~hre g1risi ve .sOylenen 
nutukla ~ok al~tir. ~it res
mi ~ok muntazam olm~tur. Memur
lar ve t~kkilller miimessilleri ~ 
refine belediye tarafmdan bir zlyafet 
verilmi~tir. Gece fener alayi tertip 
edilmi~ ve ha1k sabaha kadar bayram 
yapllllft.lr. 

Elli mebus biribirine 
girerek yekdigerini 

doiduler 
Paris H - ParlAmentonun diinkil 

t.oplanbmnda ~ fiddetll hAdiseler 
olmllftur. Sat cenah flrkalanna men
sup blr mebua 11&1 alarak tefkil edi
len tahk1k komisyonunun dahlliye 
nazm Salengronun asker firarisi ol
madljma karar vermi~ olmasma ra~
men kendtsini fiipheli bir adam ola
rat teWdr:l eWklerini s0yleyince, 
sosyallst ve komiinlst rnebuslar, bu 
sOzlere ,Pddetli bir surette mukabele 
e~erdir. Sag ve sol cenah firka
Janna mensub elli mebus biribirine 
glrmlf1er ve d<>giifmege ~~ar
dlr. Yumruldardan b1r ~k mebusla
nn yttzlerl flfmif, burunlan kana
~tir. 

Reis, arbedenin daha ziyade bilyii
mesine m!ni olmak i~in celseyi mu
vakkaten tatll etmii;;tir. Bir rnilddet 
sonra celse tekrar a~Ilmca b&¥ekil 
M. Blum slSz alarak dablliye nazinm 
mildafaa etmt., ve rnecliste cereyan 
eden ~kin hldiseleri muahaze ede
rek itimad reyl iste~ir. Meclis 173 
rt!!'/ ekaerlyetle kabineye ltimachm 
tecdld etmiftir. 

Fraruaz meclisl, 24 te~rinisaniye 
kadar i~ttmaJanm tehir etmi~tlr. 

Oran tehrinde ~arp11mafar 
Paris 13 - Miitarekenin yiI donii

mii merasimlnde Cezayirde Oran ~h
rlnde vatanperverlerle komilnistler 
arasmda bAdlaeler olmu~ur. Bir ~ok 
yarah varcbr. ----
General Klz1m Dlrik ve Nuri 

Conker geliyorlar 
Ankara 13 (Telefon) - Ankarkda 

bul\Dlan Trakya umuml mii!et~ ge
neral KAzun Dirlk ve meclis reis vekill 
B. Nuri Conker bu aqamki trenle is
tanbula hareket etWer. 

BOyQk fa§ist meclisi toplamyor 
Roma 13 - Biiyiik fal?ist meclisl 

aym on sekizinde toplanacakt1r. Rl
vayete gore bu toplantida mebusan 
mecllsi feshedilecek, hi.ikumet reiai
ne yeni sallhiyetler verllecektlr. 

Viyana 13 - Viyana mill8.katmdan 
sonra ne~redilen tebligde ~u esaslar 
vard1r :U~ hi.ikfuneti alfudar eden 
noktalarda tam gorfui; birligi oldugu 
yeniden gori.ilm~tiir . .Ekonomik mii
nasebeUeri ~ ettirmek arzulan 
teyld edilmi~tir. Kont Ciano, Berlin 
go~eleri hak.kmda malfunat ver
:rn1'tir. Macar milmessill Tuna hav7.8Sl 
haklanda Almanya Ue italyanm dos
tane bir hatt1 hareket takip etmele
rinden memnuniyetlni bil~tir. 

Avusturya ve Macaristanm sillhlan
rna hususundaki hulruk blrllgi nok
tai nazarlanmn d<>irulugu tesllm edil
mif, ii~ hilkfunet bu hususta mutablk 
kalmltf!r. Bu il~ hiikfunet sillhlanma 
hususunda hukuk rniisavatuun ~
nlmas1 mesaisinden biribirlerinl ha
berdar edeceklerdir. 

A vusturya ve Macaristan Hal:>e¢sta-

Surige intihabina 
kar~z bogkot 

Turk belediye azalan 
hep birden istifa ettiler 

Adana 13 - iskenderun ve Antak
ya sancaklannda bulunan Ti.irk be
lediye azalan, Sttrlye intihabatma 
~rak etmemek i~in miittefikan isti
fa etmi~erdir. Bundan ~ Tiirk
ler, intihabat olacagi giin evlerinden 
~lkmamaga karar verm.i.flerdir. An
takyada ~Wm cYeni Oiln> gazetesl 
de intihab giinii lnt1'ar etmiyecektir. 

Ankrada bir bisiklet kulObO 
a91hyor 

Ankara 13 (Telefon) - Bisiklet spo
runun in.ki~af1 i!;in federasyon tarafm
dan Ankarada bir bisiklet kliibii a~tl
masma karar verilrn~r. 

Klilpte motorlil ve motorsiiz her nevi 
bislklet bul\Dldurulacak, gen~ler pa
rastz olarak bu spordan azarnt isti
fade edeceklerdir. ----
,, kanunu tatbikat1n1 oi rete-

cek bir kurs a~1llyor 
AnkaTa 13 (Telefon) - Yenl tet

kll ed1lecek if dalreslne almacak me
murlara, 1, kanunu tatbikatml ogret
mek iizere Ankarada bir kurs ~acak
tir. Tayinler kursta muvaffak olan
lar arasmdan yapllacaktlr. 

Bekta§i iyini 
20 kadtn, erkek Ayin 

yapmak sucile 
yakaland1lar 

Eyiipte be~ Aylni yapmak 1dd1-
asile Mustafa, Behlill, Ethem, Ahmed, 
marangoz Ahmed, Muhsin, Nihad, 
Sami, Sadettin, Saib, Ali, Abdiilkadir, 
Veil, ~ilkriye, Mellhat, Aliye, lleliha, 
Mlle, Saadet, Bedia adlannda ylrml 
~i yakatanm1ftlr. iddlaya nazaran 
bunlar Eyilpte Mustafanm evinde 
rakl sofrasi kurarnk be~ Aylni 
yaparlarken cilrrnil m~ud halinde 
yakalanm1'1&nhr. Su~lular ise bu
nun :Ule arasmda tertib edilmif blr 
rak1h ziyafet oldugunu iddia etmek
tedirler. Tahkikat devam ediyor. 

Mudafaa vekili Yavuzu 
teftif etti 

Milli MUdafaa Veklli General Kl
mn Ozalp diin saat 14,5 da donanma
nuzm bqmda Maltaya gidecek olan 
Yavuz zirhllSlm teft~ etmi~ zirhllda 
donanma am1rali ~iikrii ile erklru 
harbiyesl ve Yavuz zabitan ve miiret
tebati tarafmdan k~lanm11?tir. 

Yugoslav ba~wekill mOhim 
bir notuk irat edecek 

Belgrad 13 (A~) - Yugoslavya 
~veklli M. Stoyadinovi~. bugi.inlerde 
Yugoslavyanm i~ ve ~ siyasas1 hak
kmda bir nutuk irad edecektir. M. Sto
yadinovi~in bu nutkuna ~k biiyiik 
ehemiyet atfedilmektedir. 

mn 1lhakuu tammak karanm bildir-1 
~erdir. italya, Avusturya Macaris
tamn milli ekonomilerini Habe~tanm 
ekonomik i~letmesine i~tirak ettirmek 
hususundaki arzularrm nazan dik
kate alacaktir. 

lTALYA MEMNUN 

Mildno 13 (A.A.) - Kurriere Del
la Sera gazetesl, Vlyana gorfui;meleri 
haklonda ~u satirlan yaziyor: 

Viyanada ~ok faydall bir i~ gori.il
m~tiir. Yalmz ii~ devlet arasmdaki 
faallyetin genil?letilmesiyle kalmnn
yacak, ayni zamanda Tuna havzasiy
le dogrudan dogruya alAJaun olan dl
ger b~k meselelerin halll de mttm
kiin olacaktlr. 

Popolo d'italia gazetesi, Prag ve Bilk· 
~ hatt1 hareketlerini kaydederek, 
Roma protokollanrun alika celbine 

Balkan ordularz
nzn silahlarini 
birle~tirmek 

Harp zaman1nda cepha
ne nereden tedarik 

edilecekmif 
Daiay Telegrap gaztainjn yazdlfl

na gore Bilkre11te Balkan andl8¥118Sl 
devletlerl erkA.ruharbiyeleri arasmda 
yapJ.Jan gorti¥nelerde Balkan devlet
lerinin ordulannm sillhlanm birl~ 
tlrmek, miln~ eclllen bqhca meae
lelerden birl olm~tur. Ayni safta harp 
edecek ikl millet ordusunun silahlan 
bir olmacllg1 takdirde ortaya bir~ok en· 
geller ~1krnaktachr. 
Kil~uk andi~ma ve Balkan antanb 

devletlerl i~in sillhlan blrl~tlrme 

gii~ bir mesle deglldir. 9\inkil Qekos
lovakya A vrupamn en biiylik silAh 
fabrikalarmdan birine maliktir ve 
mutteflklerinln silA.hlanm temin ede
bllecek kabiliyettedir. 

Burada mesele harp amnda <;ekosl~ 
vakyadan diger devletlere naml slllh 
g()nderilebilecegtdir. ~dillk g<W.de gO
riiniir blr yol vardlr. Bu da SelAnlk 
deni zyoludur. Fakat buramn tehlikel\ 
oldugu ve kuvvetll deniz kuvvetlerlne 
mallk bir diilJIDan tarafmdan nakllya
tm oni.ine kolayllkla g~ilebilecegt na
zan dikkatten ~r. 

Dtler taraftan Sovyet RU8ya bugihl 
bftyilk bir endi.istriel devlettir. Balkan 
ancllqmam. devletlerine ant barpte 
cephane ve sllAh tedarlk1ni kabul etti-
11 tatdirde bu mesele kolayca halledi
lebilecektir. Kuvvetle tahmtn edildigi
ne g0re Babu erkAn1harb1yeleri Bilk
rette bu~ nazan tttbare aim1f1ar
dJr. 

Mall noktaya gellnce: Balkan ordu
lannda sUA.hlan yeknesaklqtmnak 
demek bugf.in JaillaniJan ve depoda o
lan sllAhlan iskartaya ~ak de
mektir ki bunun imkaru gOrillmemek· 
tedir. 

Doktor ~aht 
Bu aktam tayyare ile 
gelmesi bekleniyor 

Pazartesl g\inu Ankara.ya muvasa
lat edecegini evvelce yazdlgmnz Al
manya iktisat nazm ve Ranbank mii
diirii doktor ~bn bu aqam tay
yare ile Berlinden l}ehrimize gelmesi 
bekleniyor. Doktor ~t, p.yet gellr
se bu geceyi istanbulda ge¢recek ve 
yarm hususi tayyaresile Ank.."..raya 
gidecektir. Alman nazm pazartesl 
gilni.i Ankarada temaslanna b~bya
caktir. 

Dr. ~ABT BtiKRE~E GiDECEK 

Paris 14 (A~m) - Dr. ~aht, bu
giinlerde Bilkre~ ziyaret edecektir. 
Bu ziyarete Rumen mahafllinde bQ-

; yilk blr ehemmiyet verilmektedir. 
• 
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b~lad1gm1 bildiriyor ve Viyana kon
feransmm kararlannm, Tuna sistcmi 
hiikiimetleriyle orta Avrupa hiikfunet 
lerine geni~ ve samimi te~riki mesal 
imkimlari arzetmekte oldugunu yazi
yor. 

J\tACAR MAHAFILl MEMNUN DEGIL 

Buda~te 13 - Havas ajan
s1 muhabirinden: Siyasi mahafil, ha
yal inkisanna ugram~tir. 9ilnkti Vi
yana konferans1, arazl istatillerinin 
degi~tirilecegine dair bir gilna tel
mih te bulunrnam1~br. Bu rnahafil, A
vusturya ile italyanm Macaristamn 
tekrar silihlanma hususunda metall
blne milzaheret etrnekte olrnalanndo 
dolayi memnuniyeUerini izhar etmek
tedirler. Ancak daha esash neticelena 
intizar ediyorlarch. 

lngiliz - ltalgan 
gorii~meleri 

M. Mussolininin son 
beyanab lngilterede 

iyi kar1dand1 
Havas ajan.si Londradan bildiriyor: 

M. Mussolini tarafmdan Deyll Meyl 
muhablrine yaptlan beyanat Lon
drada iyf bir kabul g0rm~tiir. Musso
llninin Milanoda irad etttgi nutukta 
umumiyetle tenkid edllen nokta bazi 
flkralarm tonu miistesna, tngiltere lle 
1talya arasmda cuzlqma>y1 ancak 
blr pakt esas1 ~kllnde anlar gibl gO
riinmi.il? olmas1 idi. Halbuki Londrada 
bugiinkii ahval ve ~erait dairesinde 
Akdenizde bir pakt akdlne temayill 
yoktur. 

M. Mussolininin yen! beyanatI, gOs
teriyor kl, italyamn metalibi evvelce 
zannedlldigi gibi o kadar uzaga gitmi
yor ve bllhassa mukarenet hareketl 
muayyen bir dlplomasi vesikasma mu. 
allA.k degtldlr. 

Umurniyet itlbarile M. Mussolininin 
llsam d.mirane> olmaktan zlyade dos
tane gijri.ilm~ur. Bu itibarla, bun
da Londra Ile Roma arasmda dostane 
rnilnasebatm tekrar teessiisi.inde fal
deli bir yardun gormek temayillii var
dlr. 

F eci bir kaza 
DOn •ece bir ~ocugun 

bacag1 tramvay 
alt1nda kesildi 

Topkapi - Sirkeci hattmda 1,11yen 
vatman Allnln idaresindeki tramvay 

diin ak~ saat yedi bu~uk .sirala
nnda IAleli caddeslnden g~erken 

orada dola.,an sirkeci Ethemin on iki 
ya.pndaki oglu Omer tramvaym sol 
tarafmdaki basamagma 8$llm111tir. 

O mrada tramvay sarstlm1f ve ~uk 

muvueneslnt kaybederek tekerlekle
rin altma yuvarlannu~ir. Vatrnan 
kazadan haberdar olamacbgi i~in 

trarnvay elll metre kadar ileriledik
ten sonra etraftan hjJllan ~
s1 iizerlne durmUftut. Tekerlerklerin 
altmda Omerin bacaiJ. kesillp kop
mut. kendisl bayihm.fUr. Bld.ise ma
halline gelen pollsler yara1I ~up 

cerrahpqa hutanesine kaldinm.,
lardlr. Kaza etrafmda tahklkat yap1-
11yor. 

Kolunu 1s1rm11! 
Balatta Silleyman ve Kiryako ad

lannda iki kil?i diln bir alacak mese
lesinden kavga etmi~erdir. Kavgada 
Silleyman Kiryakonun ilzerine atJla-, 
rak kolunu 151rm1~t1r. Vaka polise bil
diril~, yaral1 Kiryako hastaneye 
kaldlnhmfbr. Siileyman yakalan""t' 
Ur • 
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AK~AMDAN AK~.uLt 

Alman tabilerlnln 
bir karar1 

Biitiln Alman tabilerl blrligi ta~ 
ra.inaan gondcrilmi~ bir Jmrar Ill• 
l'eti gordiim. Evvelft: 

Ban mul1riklerin Avrupayi Y• 
garp kiiltiiriinii mahvohnaga sevk 
ec eek yolda n~yatta bulundukla· 
ti vc her memlekctte mesuliyet his· 
sini idrak ctmi~ ~hsiyetlerin sulh ve 
s~kunu tcemin i~in ~l~malanna 
nmkabfl bu muhriklerin Avrupa 
kl\'imlerini birbirlerl aleyhinde kl~· 
lnrtmaktan hill kalmad.1klan goz 
(inilne konuyor. 

Weimar ~ehrinde toplanm1' olan 
biltiin Alman tabileri murahha!lan 
t ·te bu mcsclede kendilerine terettlip 
eden vazifeyi ve biiyilk mesuliyeti 
dii~umnii~Ier. Nihayet, bir karar 
''ermisler. Verdikleri karar ~dur: 

Bir"' dcvletin ~erine \'e yahut blr 
ntillete ka~ bir tecaviiz te~kil eden 
hie bir eseri basnuyacaklar ve n~
:retmiyecekler. Kezalik, bir ka\'mln 
mukaddes gibi telakki ettigi milesse
seleri yahut ananelcri tczlll edecek 
ntnhiyette escrlerin tab, ve ne~e 
de \'astta olnuyacaklar. 

Bu karan \'ettn Alman tabilerl, 
iueselede milletleraras1 bir anla~

n1a busule getirmek i~in, ayni me
sulh·ct hissini idrak tmic; ecnebi ta
bile~ ve kitap~darla 'miinasebata 
giri~mege hanz olduklarm1 bildiri
yorlar. 

Alman tabiJerinin ~u t~bbiisil 

bugiinkii Avrupamn ger~ekten ~ok 
dikkate deger olan bir yarasmm 
ilzerine parmagm1 koymu~ oluyor. 
Tahiidir ki ilmi ''e felc;efi mahiyette 
eserler bu karann ~mulii dairesi-
11e ginnez. Rejim bahisleri sosyal ve 
l>Olitik felsefenin her zaman m~
guJ olacngi, tenkid ,·eya taslip ede
cegi mcselelerden biridir. Alman ta· 
bUerinin verdikleri karar yalmz · 
m A nc,i surette tahrikit yapanlar 
vc millctleri birbirleri aleyhinde d~· 
znan hisler beslemege se,,k edecek 
surette n~yata kalkanlar hnkktn· 
dad1r. 

l\faatt~~'Siif, Anupada, baz1 mat
buatta bu yoldaki zehirll edeblya
tm. bilhassa harpten sonra. ~ok ileri 
gittigini ve b~eriyetin b~ bir 
bela kesildigini goriiyoruz. Ortada 
bir tehlike havaSI yaratarak bundan 
lstifade vcsileleri aramakta menfa· 
atleri olan ban sanayi miiesseselerl 
ve sahrslar var. Ayni zamanda, garp 
medeniyetinin iizerini !aran emni
yetsizlik," en~ ve buhran bu
lutlanru yaratmakta baz1 pro
paganda servisleri de az ~ok bir me· 
suli) et llissesi yiiklenmektedir. Bii· 
yilk harbin kaznmlmasmda ordular 
kaclar ve belki de daha ziyade por· 
paganda muharebesinin tesiri ol
.rnustur. Sulh ipnde devam eden bu
giinkii silfthslz barpte ayni silahm 
eldcn b1ralalmu; olmasmdan bihak
kin ~iiphe edilebilir. 

Onun f~in, Alman tabileri bir· 
liginin bu te~ebbiisiinden ne 
dercceye kadar pratik bir netice ~1-
kacabriru pek kcstiremezsek tc her 
haJclc tutulan bu mcslek ~lik \'e 
takdir edilmege Jayikdir. Avrupa 
tabilcri fcna tahriklcre ,.e maksadla
ra filet olan ya:nlnra dddi ve miies
sir bir boykotaj iUin cttikleri giin, 
bugiinkii galcyan ve karars1zhk, hu-

sumet havas1 biiyiik nisbettc siikUn 

ke hcdcr. Bu da medeniyet i~in lay· 
met verilccek bir faydad.11'. 

Ak~Cl 

f$EBiR BABERLERi 
Ah1ap binalar 
istanbulun en 
zigade hangi 

semtlerinde var? 
Hava tehlikesine kar~ koruruna yo

lunda almacak tedbirbirleri ihtlva et
mek ilzere Dahillye vek!lleti tarafm· 
dan bir kanun projesl hazirlanmakta 
oldugunu ya~tik. Bu proje muci
bince kalabhk ntifuslu ~ehirlerde ah
~ap evlerin ~ok miktarda bulundugu 
mahallelerde icap eden tedbirlerin a
lmmas1 i~ hilkfunete saltihiyet veril
mektedir. Htikumet yangmm sirayeti
ne mani olacak miktarda ah~ap ev 
yikt1rarak arda biiyiik bo~luklar viicu
de getirecektir. 

Bilhassa ~hrimizi alakadar eden bu 
haber iizerine tahkikat yaptik. istan
bulda 146,379 bina mevcuttur. Bunun 
yet.mi;; bini miinhasiran ~ap, 7193 ii 
k1smen ~ap, klsmcn kArgir, 69186 s1 
da tamamlle karrgirdir. Ah~ap bina
lar ~ehrimlzin her tarafma yaytlml~ 
olmakla beraber bilhassa Eyiip, Fatih, 
Eminonti kazalarile Beyoglu kazas1-
rum Kas1mpa~a ve Haskoy nahfyele
rinde mlitekasif bir haldedir. 

Fakir mektepliler 
Y ak1nda yard1m i§ine 

ba~lan1yor 

1Ik mekteplerdeki fakir ve g1daya 
muhtac; gocuklar ic;in her semtte te~ek
kill eden himaye heyetlerilc c;ocuklan 
esirgeme kurumunun birlikte c;ah~ma
Sl kararl~tmlm1~ti. 

Fakir ve yoksul ~ocuklann miktan 
her mektep idaresi tarafmdan tesbit 
edilmi9 Ye Maarif mildiirliigii tarafm
dan ~ocuklan esirgeme kurumuna bil
dirmi~tir. Birlikte yap1lan geni~ bir 
toplantida fakir c;ocuklartn ogle ye
meklcrinin, iist, b~, kitap ve sair tah
sil levazunuun temini i~n yap1lacak 
muavenet ~ekli hakkmda bazi karar
lar veril~ ve bu hususta anneler blr
liginin de miltaleasi sorulm~tur. Ku
rum tarafmdan verilen karar iizerine 
oniimiizdeld haftadan itibaren fakir 
c;ocuklara yardun i~ine fillen b~lana
caktrr. Gec;en sene haftada dart gun 
yemek verildigi halde bu sene -tatil 
giinler imiistesna olarak- hergiin ye
mek verilmesinin teminine ~al1~1hyor. 

Konservatuvar konseri 
Konservatuar 

tarafmda.n mev-
sim konserlcri-
ne ba~lamyor • 
ilk konscr ikincl 

te~rinin on yedin· 
ci sah giinii a~a
m1 saa t yinni bir· 

de verilecektir. 
Bu konseri Sey
feddin Asaf idare 
cdccektir. Kon
eerde Bethovenin 
l!:gmond ilver-
tiirii, keman kon- Seyfeddin Asal 
scri ve be~inci senfonisi ~almacaktlr. 
Konsevatuar konserlerinin gec;en se
neki gibi muvaffaklyet gorecegi ~p
hesizdir. 

K1z meselesi 
Kan kocay1 oldiirmekten 
su~lu biri muhakeme 

ediliyo~ 
~atalcanm Kokceli koyiinde blr 

klz mcselesindan Asun admda bir a
damla kanSI Nefiseyi oldilrmekten 
su~lu Allnin mevkuf olnrak ve arka
dasi ismailin gayri mevkuf olarak 
m~llakemclerine diin ag1r ceza mah
kemesinde bak1lm1~tir. Diinkil. celse
de Qatalca milddei umumisi All Ke
mal ~ahid olarak dlnle1;nni~ir. All 
Kemal hddiseyi haber almca Qatalca
ya ti~ kilometre mesaf edeki koprii
nun ynruna gittigini, Asun ile kanst 
Nefiscnin tabanca ve b1cakla Oldiiriil· 
mil~ olduklanm gordilgiinii ve tahki
kat neticcsinde Alinin evvelce As1mm 
klzm1 istedigini, klz kendisine veril
meyince buna hiddetlenerek Asnmn 
ke.ns1 ile beraber ge~ecekleri yolu bek· 
lcyip bunlan oldiirdilgunil tesblt ettl
gini soylemi~ir. 

Tahkikata nazaran As1m klzlm ver
meyince All yamna nrkad~ tsmam
dc alarak koyiin yolunda beklemi~ler
dir. Biniz sonra As1m yilrliyerek, ka
ns1 Nefise de bir merkep i.izerinde ol
dugu halde kar~dan gortinm~lerdir. 
Bunlar bil-az dnha yakl~mca Ali ta
bancasm1 cekip a~ ctmi~ ve kur~un 
As1ma isabet edcrek yere yuvarlan
m1~tlr. All ikinci kur~unu da Nefise
ye s1kum~ fakat tabancasi bu defa 
patlamarm~t1r. O s1rada yerde yaral1 
ya tan As1m da tabancasuu c;eklp 'A· 
linin tizerine ate~ etmek istemi~ l~~in 
bunun tabancas1 da patlamam* 
tir. Bunun iizerine All bu defa da be-
1inden b1~agm1 gekip Asum bir k~ 
b1~ak darbesile Oldilrmil~ ve Ncfiseyi 
de bir ka~ b1~akl.l ycre sermi~ir. Bun
dan sonra hadiseyi jandarma haber 
alnn~ ve SU!;flU Ali ile arkad~ ismai-
11 yakalam1~lard1r. 

Diln dinlenen bir knc;; ~id de va
kayi bu ~ekilde anlat~lar, mahke
me diger ~ahidlerin celbi ii;in muhake
meyi b~a giine blra~tir. 

Piyade kald1r1mlar1 
f stiklal caddesinde de 

herkes sag. takibedecek 
Yaya kaldmmlannm sag taraflan

run takibi hakkmdaki karar ~imdiye 
kadar yalmz koprii iizcrinde tatbik e
diliyordu. Belediye reislig1 tarafmdan 
diin ~ubelere verilen blr emirle bu ka~ 
rar Beyoglunda istiklal caddesine de 
~mil edilmi~tir. 

Karar bugiinden itibaren tatbik edi
lecek, kopriide oldugu gibi Beyoglun
da da yaya kaldmmlannm sagim ta
kip etmeyenlerden birer lira para ce-
2as1 almacaktir. 

Almanyaya yumurta lhracat1 
art1yor 

Almanyaya yumurta ihracatnmz 
artmaya b~lanu~tir. Son ii~ giin znr
fmda yalmz Uzunkoprliden Almanya
ya 1200 sand1k i~enmi~ yumurta sev
kedilmi~tir. Bunlann beher sand1gi 44 
llradan gonderilmi~tir. 

Parti kaza kongreleri 
Halk par:tisi kaza kongrelerine bu· 

giinden itibaren b~anacakt1r. Bugiin 
Beyoglu kaza kongresi saat onda a~1-
lacaktir. 

. . . Heni.iz rilJ?tilnU isbat etmemi~ l ... i~ dil~mruiligi gibi onemli bir 
olan genC}eriu. .• illkii p~nde ko~an ..• 

I 

Kad1koy suyu 
$irketle gakinda 

mii:zakerege 
ba§lanzgor 

Satin almmasi kararl~tmlan Kadl· 
koy su ~lrketlne aid milzakereye elek
trik ¢rketinde tahkikatla m~gul olan 
heyet memur edllm~ir. 

Birkac giine kadar elektrik ¢rkett 
hesaplanna aid tedkikat biteceginden 
Kad1koy su ¢rketile miizakereye b~
lanacakhr. ~irkete aid hesaplar evvel· 
ce tesbit edildlkten ve ¢rketin huku· 
Id vaziyeti de tahkikat safhasmdan 
gec;tiginden milzakerenin uzun siir
miyecegi ve satm alma mukavelesinin 
k1sa bir zamanda imza edilecegi tah· 
min ediliyor. -----

Bir otomobil bir ~ocu~un 
bacagm1 k1rd1 

~ofor Yahyamn otomoblll Aksaray 
caddesJnden g~erken Feth! admda 
ilc; y~mda bir ~ocuga ~arpm1~hr. Fet
hinin sol bacag1 tekerlekler altmda 
kalarak kemikleri pa.rgalannn~tir. Ya
ra.II gocuk hasta,neye kaldmlm1~. ~o
for Yahya yakalanrak tahkikata b~
laruru~t1r. 

Bir katil tutuldu 
Evrakile birlikte Adapa

zar1na gonderiliyor 

Adapzarmda Hasan admda bir a.
dam uzun muddet Hatice admda blr 
kadmla beraber y~~. son zaman
larda Hasan para kazanamad1gmdan 
Hatice kendisinden aynlml~tlr. 

Bundan iki ay evvel Hasan bir giln 
sokakta Haticey ras gel~ ve gene 
kendisile beraber oturmasllll teklit 
etmi~tir. Fakat kadm bu tekllfi kabul 
etmemi~tir. Bu yuzden aralarmda 
kavga c;1kml~ ve Hasan sokak orta
smda tabancas1ru i;ekerek Haticeyi ol
dilriip kac;nu~tir. 

Katu Hasan orada aranrru~, bu-
1 unamaymca diger vilayetler zab1ta
sma muracaat edilerek katilin aran
mas1 bildirilmi~tlr. Bu mtiracaat uze
rine istanbul zab1tas1 da tahkik"ata 
ba~lanu~ ve diin sui;Iu Hasan burada 
Kilc;likpazar civarmda yakalarum~trr. 
Hasan, Sultanahmed sulh ceza mah
kemesi tara!mdan verilen tevkif kara
rile tevklf cdilmi~ ve mevcuden Ada
pazarma gonderilmek iizere jandar
maya tesllm edilmi~tlr. 

lki yalanc1 §ahit tutuldu 
~arol admda bir adannn Kristin! 

admda bir kadm aleyhine a'i;tlg1 haka

ret davasma di.in Sultanahmed birinci 
sulh ceza mahkemsinde bakllnu~tir. 

Mahkemede ~ahid olarak Ahmed achn· 
da bir adamla beraber y~adlg1 Necmi-
ye admdaki kadm dinlenmi~lerdir. is

ticvap esnasmda ~ahicllerin ifadelerin· 
de mebayenet gorillmu~ ve neticede 
bunlann yalanc1 ~nhidlik yaptik1an 
anla~1lnn~br. Mahkeme Ahmed ve Nec
miye haklannda yalanc1 ~hitlik su

~undan tevkif karan vermi~. ikisinl 
de tevkifhaneye gondermi~tir. Evrak

lan mtiddeiumumiligc verilmi~tir. 

-

D 

. . . Bir cemiyete almmamasma ka
rar vel'il~I .. 

Sahlf e I 

DOS YA 

Kap1 arkas1nda 
Y1l .... 191 
l\Iiltareke Jnyametl kopalt berl 

ncler goriiyorum? Hep barb sencl&
rindc bir gtin gorecegimizi pek fili 
tahmin cttigim ~eylcr! ..• 

Diin ( ..... ) n daircsine gittim. Ka· 
pmm arkasmda iistil oriimcek tut
mu~ bir ~iipiirge, bir pa~vra bir de 
yiizil duvara doniik tablo vardL ild 
ytl evvel «ziyareb cttighn bu oday:a 
o valatdan beri birinci defa olarak 
gorilyonun. Gozifm hemcn duvura I· 
li~ti. Ve ild sene evvel orada gaycti 
debdebeli ve :ievksiz bir ~er~eve i~in
de bObilrlenen resmin kayiplara ka
n~J oldugu dikkatimden ka!:amada. 
Fakat, pikeye konulm~ yaramas 
mektep ~ocugu halinde yiizii duvara 
~e,Tik duran le\·hamn kime aid ola
bilecegini ~~bucak tahmln ettim. 0-
daciya dedim ki «oglum, ~ kap1mn 
arkasmdaki reslm kimin?> 

AdamcaiJz, bir iki saniye etraf111A 
balandl , .e ya,·a~ca cevap verdi: 

- Enver pa~anm efendim! 

(Barthou) ne dogra soylemi~; po
litika alcminde .bir insruu dii~iiren 
sebcpler ~ok defa ayni iusam once
den yiikscltmi~ olan amillerin ta ken
disidir? 

Y1l: 191. .. 

"(Thiers) Napoleonuu siyasi adamh· 
i'tm hi~ begenmez ve der ki siyaset 
( esJ>rit) den ziyade karakter ister; 
Napoleon ihtiyat ''e itidal sahibi de
gildir ve bu sebepledir ki kendisinin 
iyi bir siyasi olmasma imkan )'Oktur. 

Bunlan dedikten sonra (Thiers) 
~u fikirlerl ortaya siiriiyor: 

«.:.'iapoleon iktidar mevkiine ta te
pe ine Yannadan cV\'e.l, yani nisbe
ten zay1f bulundugu zamanlarda 
muhitinin ruhunu ve scvgisini ken
disine kazanmak i~ lfiznn gclen 
~eyleri yapard1. Faka6 kendisi Jruv
''etlenir lmwetlenmez biltiin bunla
n liizumsuz gonnege ba~ladl. ve o 
dakikadan itibnren de kendi sukutu
nu elile 11azirlamaga ~adl ... • 

~imcli Napoleon taslaklrit ynpan 
Enver pa~m halini gordiik~e akh
ma (Theires) in hep bu s0zleri ge-
Jiyor .•. 

•.Y.• 
Bugiin Ziya Ko"kalple hayli ko

nu~tuk. Vaktile kendime sordugum 
suali gene tekrarliyacagun: Bu adart' 
alim midir, yoksa ~k bilmi mi? 
Belld ikisi de bclki hi~ biri .. 

Zekada mutlak bir inhisarc1hk, 
adeta tiitiin rejisinin bir ikincisi na
Sll viicuda getirilcbilir?. Akbm er
mi:.r. Yalmz ak11m degil, 'icdamm 
4ia!. Fakat giinden gilne zihni hava
nuz1 bunaltan kasveti dii~iindiik~ 

za\'alh zckaya da behemehal bir ko
lera bula~cagm1 niuhakkak gibi go· 
rilyorum. 

Faz1l Ahmed Ayk~ 
-n111u11n•ntnnu1111u1n1nun11nnan111nn1mt111n1nn1nn111m11......-

Pencereden saks1 dO~ta, 
ge~en yolcu yaraland1 

Mehmed admda bir seyyar satic1 
dun Beyoglundn bahk pazannda Ba
llkhane caddeslnden ge~erken cadde 
uzerinde A vronild ndmda bir kadmm 
pencere online koydugu i;ic;ek saksi

Sl dii~m~ti.ir. 

Saksl Mehmedin ba~na c;arparak 

agir surette yaral~tlr. Mehmed 
hastaneye kalcbnlnu~, zab1ta kaza et-. 
rafmda tahki~ta ba~anu~tir. 

B. A. - Aksilige bak ki gen~lerln 
~ogu ickiye IJ~llyarak r~timil isbaf 
ederl ..• 

• 
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Yenikapzda biigiik 
bir /iman 
gaoilacak 

M. Proste liman i~in 
buras1n1 en miisait buldu 

' istanbulun milstakbel imar plam
m bazirlamakla mel?gul olan M. Pros
te tcdkik ettlgi blr~k mevzular ara
smda 1stanbulun milstakbel llmam
nm yerini de tayin etmekle me~gul
dilr. 

1 M. Proste liman ic;in elveri~li birc;ok 
yerler tcdkik ettikten sonra en milsaid 
yer olarak Ycnikap1y1 begenmi~tir. 
r M. Proste'un d\i.¢ndtigil yeni liman, 
Yenlkap1 sahilinde yap1lacak ve yeni 
limanm kara taraf1 Gazi bulvanmn 
Marmara sahilindeki son noktasm1 
te~kil edecektir. 

Ycni liman Yenikap1da yap1lmca 
~mdiye kadar Sirkecide bulunan Av
rupa e~ya ve yolcu istasyonu da Ye
nikap1da tesis edilecektir. MtitehassIS, 
A vrupadan gelerek Anadoluya ge~ek 
1steyen yolcularm vagonlardan inme
den Haydarp~aya nakilleri ic;ln liman
da tesis edecegi biiyilk nhtrm ilstiin
de bir de !eribot (araba vapuru) is
kelesi tests etmegi muvaf1k gormil~ti.ir. 
Limamn oniinde biiyilk bir de dalga 
klran viicude getirilecektir. 

Llmamn Yenikap1da tesisi kati su
rette kararla~tmllrsa Gazi bulvan Av
rupadan gelecek yolcularla e~ya ic;ln 
b~hca muvasele hatb olacak ve Gazi 
kopriisii yolile Halicin kar~1 tarafma 
gec;llecektir. -----
O~OncQ umumi mOfetti~ 

yakmda gidiyor 
~ehrimizde bulunan u~iincii umumi 
liif ettil? Tahsin Uzer dlin Emniyet 

mildilrii Salih Klllc1 ziyaret etmi~tir. 
Tahsin Uzer dart gilne kadar mlif et
ti~lik mmtakasma gidecektir. 

Memurin harc1rahlarmdan 
hava vergisi ahnmayacak 
Memurin harc1rahlarmdan hava 
~rgsii almmamas1 devaire tamim edil-

mil?tir. 

Sarho§ bir kadm hapse 
mahkum oldu 

' Fatma admda bir kadm diin gece 
kendisini bilmiyecek derecede sarho~ 
olarak ~ehzadeb~mda caddede ba
gmp ~agirmak su~undan Sultanah
med iir;iincti sulh ceza mabkemesin
de rnuhakeme edilmil?tfr. 

Fatma muhakemede: 
- Diln gece rakl ic;mi~tim. Sokaga 

~1kmca bir tamdlg1ma t~sadiif ettlm 
ve aram1zda evvelce ge~en bir mese
ledcn dolayi hiddetlenerek bagmhm .. 

Demi~tir. Mahkeme Fatmamn bir 
giln hapsine karar vermi~tir. 

Orta mekteplerle liselerdeki 
mOnhal moallimlikier 

Biltiin Tilrkiyedeki orta mektep
lerle liselerde mevcut yedi yilz miln
hal i!tln son bir kndro yap1ln11~ ve 
bu kadro maarif vekill tarafmdan 
t~sdik edilmi~tir. 

Kadro yakmdn nlflkadarlara teb
lig edilecektir. Bu kadronun tatbi
kinden sonra arbk orta mektepler
lc lisclerdeki biittin derslerin mual
limleri tayin edilmi~ olacakbr. 

Eskiiehirdeki koy maallimleri 
kursu 

Eski~ehirde a~1lan ve eski askcri ~a
vu~lara ders veren koy muallimlerl 
kursu birlnci d~vresini bugiln mu-. 
·vaffak1yetle bitirm;:?ktcdir. Bu milna
sebetle bugiln Eskil?ehirde bir toren 
yap1Iacaktir. --- --

Yaglar hakkmda talimatname 
S1hhiye vekaletl tarafmdan yaglar 

hakkmda bir talimatnamc hazirlan
masma karar verlldigini ve muhtelif 
yerlerden malftmat istendigini yaz
m1~tik. Vekalet toplad1g1 maliimata 
istlnadcn ycni talimatnameyi hazir
kmaga ba~lruru~tir. Talimatname yag 
imal ve sat1~nda milhim degi~iklik
lcr yapmaktadlr. 

Selami lzzet 
-

TiYATRO 
KONU$MALARI -
Her kitap~1da bulunur. Fiati: 

50 kuru~tur. 

Ereglide Ataturk an1t1 

Karadeniz Ereglisi (A~am) - Ka
radeniz Ereglisinde cumhuriyet bay
ranunda Atatiirkiin tun~tan an1brun 
ag1lma toreni yapllnu~tir. Rcs1mde arut 
goriin ilyor. -------

41 y1lhk ogretmen 
izmir (Ak~am); 

- izmirin 41 
ytlhk emektar 
ogretmenl Sa
karya ilk okulu 
b~ ogretmeni 
bayan Ya~ar, 

kcndi d.ilegile te
kaiid edilmi~tir. 
Hayatmm 41 yi-
lrm kill tilr l~ine 
hasreden ve iz. 
mirin biitiin og
retmenleri He 1-

darecileri arasm. 
da sevgi ve say- 1

• 

gl ile amlan ba
yan Y£Uiar, va Bayan Ya~ar 

tana on binden fazla k\ilturlil yavru 
yeti~tirmi~tir. Oniimiizdeki ytl bir ana 
okulu a~mak tasavvurundad1r. 

KARt MEKTUPLARI: 

Bir soy ad1 icin 
Fenerde Haydar mahallesinde er

zaki;1 sokagmda 7 numaralI evde otu
ran Bekir S1dkl yaziyor: 

Soyad1 almak i~in Fener niifus me
murluguna muracaat edeli yedi ay ol
du. Bu yedi ay zarfmda nilfus me
murluguna belki yetmi~ defa gidlp 
cevap gelip gelmedigmi sordum ve ha
lft gelmedi cevabm1 ald1m. Halbuki Fe
ner uilfus memurlugunun sordugu 
mahal, istanbula bir bu~uk giln uzak
tadlr. Bir bui;uk giinluk yerdcn yedl 
ayda hat§. cevap gelmemesi ~~1lacak 
bir ~eydlr. Mercllnin chemmlyetle na
zan dikkntini ~ekmenlzl rica ederim. 

. . .,. .... ,. . .. . ~... . 
irtil1alini diinkil gazctelerin ke

mali tccssilrle bildirdikleri merhum 
~erifzadc Siireyyamn klzi 

NOVEYRE SOREYY An1n 
cenazesi bugiinkii cumart.esi giinii 
saat 12 de N~an~mda T~vikiye 

camisinden kaldmlacakbr. Allah 
rahmet cylesin. 

l ., _ •. .~· l 

M A K S I M tiyatrosonda 
Biiyiik Tiirk llliizyonisti ve Manyc

tizmac1s1 P. ZATl SUNGUR 
Geceleri saat 21 de suare 
Cumartesi, pazar 17 de matine 

1$ bulmak l9ln 
Uzun uzun dU§Onecek yerde 

AK .S A M gazetesine 
blr KO<;OK ILAN koydurunnzl 
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~..-.--------------~----ll::a:llmJllll:=Zims:~llCZ::i:z:z:::mJllmllm~mll!!--ae31' I Bugiin i P E K sinemasznda 2 biiyiik film birden 
MAZURKA • CAPKIN G 
POLA NEGRI DANIELLE DARRIEUX - HENRI GARAT 

Seanslar: <;APKIN GEN<; saat 1 4.35 8 de. MAZURKA saat 2.30 6.15 9.55 
Geceleri saat 8.20 de 2 film birden 

Bugiin T 0 R K sinemas1nda ·----------, 
PIERRE 

BLANCHAR'1n 
en heyecanh 

filmi. 

A$K 
CLUM 
ve $EYTAN 

KA TE DE MAGY'nin 
En guzel Frans1zca 

filmi 
Hind denlzlerinde cereyan eden bir a~k romana 

llaveten: Frans1zca EKLER JURNAL - Bugiin saat 1 de tenzilath matine 

~--... ---------~~--------------------lmllll--------~ Batun Istanbul halk1 

SOMER 
sinemas1na 

kol?makda ve ilk defa olarak 
beraber oymyan 

MARIE BELL 
HENRI ROLLAN'a 

Charles Mere'mn eserl 

OLDUREN 
GOZLER 

filminde gorerek alkll?lamaktachr. 
ilaveten : F 0 X J U R N A L 

Yann saat 11 de matine. 

Umumi duhuliye 35 kuru~ 

AL KAZAR 
SiNE;.\fASI 

istanbulda ilk defa olarak g0s
terdigi Biiyiik san'atkar 

BORIS KARLOF ' un 
en giizel filmi olan ve ba~tan ba~ 
heyecan... Korku... vc esrar dolu 

KARA ODANIN 
ESRA RI 

filmile biiyiik muvaffaklyetler 
kazamyor. 

Pangalb TAN sinemasmda 

oPUIMEDEN YATILMAZ 
ve 

ASK UGRUNDA 
~- TURAN tiyatrosunda ---. 

Bu ak~am j!"1111u-""'111 
NA~IT, HALIDE 11 

FAHRI 
birle~tiA'i iistad bes
tekar Muhlis Saba
haddin opereti bi-
rinci defa olarak 11 l'ann...._m, 

«GuL FA TMA» Buyiik operct 3 perde 
Biiyiik orkestra , 

j G~!!~~~~~~~!~o 
gosterilmekte ve her giin giizel 

filmier merakltlarile salonu 
doldunnakta olan 

MARGA.RiTA 
~aheserinl gormek frrsabru 

ka\'llrttlayuuz. 
•'.,. ' . l ·. . . . . 

Turk tarihinden bir yaprak... Sultan (Selahaddin Eyyubi) nin 
diinyay1 tutan ~ohreti 

EHLi SALiP MUHAREBELERi 
~ Tamamen Turk~e sozlii muazzam filmi 

MiLL/ ·~ SiNEMADA 
Kemali muvaffakiyetle devam ediyor. Gormeyenler son u~ giinden 

istifade etsin. Matineler; 2 • 4 • 6 geceleri 9 da ba~lar. 

' - Nehir uzerinde yangm... Sibirya ~ollerinde frrtma ..• 
.,.. .OON kazaklarmm kalpleri... 

• s1nemas1n1n 
kemali mu\·affak:Iyetle gostennekde oldugu ve DANIELLE DARRiEUX -

' ALBERT PREJEAN ile NATHALiE KOVANKO - ir-."KiJiNOF 

tarafmdan temsil edilen 

VOLGA ATESLER i~iNDE 
~ , Cazip ve giizel Fransrz filminin hissi ve miiessir mevzuu. 

\ 
... ' ilavene : FOX JURNAL En son diinya havadisleri. 

~--... ---------------------------' 
Biitiin Istanbul \"e Tiirkiye balk.mm gorecegi biiyiik film 

ANTAKYAvelSKENDERUN 
,. 

filmi .. 
SOMER SiNEMASINDA 

Ana ,·atan hasretile yanan 280 bin Tiirkiin ATATURKUNE ve ~nh bay
raflna kavu~mak i~in her tilrlii mii~kilata ragmen yapbklan toplanhlan, 

tstildil l\far~ml soyliyerek Tilrk ~ehitler abidesine ~elenk koymalan, 
fesleri nehre atip ppka giymeleri mcrasimini ve giizel Antnkya ve is
kenderunun man.zaralanm gosteren ve biitiin zorluklara ,.e takiplere 

rairoen ~ekilen bu Tiirk~e sozlii fitmi enclki ak~amdanberi bin· 

lerce ki~l YA$A seslerile allo~lamaktad1rlar. Siz de mutlaka goriiniiz. 

T A~RA SINEMACILARINA 
Her yerde goriilmesi lazim olan bufilmi sinemalarmda gostennek 

isteyenler: tstanbul, Beyoglu, Ye~il sokak No. 23 
OZENFiLM adresine miiracaat etmelidirler. 

Asri bir hadiseden daha fazla l Artistik bir hadiseden daha bi.iyi.ik J 
Ne olabilir? 

Slzl Hulyalar l~lnde Ya,ataca Bir Eser I 
Tamamen renkli bir §aheser 

MAVi.- VALSLE 
Me~hur «KUKARA<;A• filmfnin y1ldm STEFFI DUNA Nev - Y orkun sihirkar 
dansorii Collins ve 300 dilber dansoz .••• Sark1, muzik, danslar, ~alparalar ..• 

Bu blricik harikay1 ko§UP 

SAKA~VA 
Sinemasinda gorOnOz, gozleriniz kamaiacakt1r. 

have : Paramount Jurnal ve Mickey, Moskovada harp tabyas1, Romanya 
Kralmm <;ekoslovakyay1 ziyareti vesaire ... Yerlerinizi onceden tutabilirsiniz. 

Tepeb~1dlramlos- ~ ...................................................... ~ 
m1 bu akl?am saat 

''""fMIJ ltfl(aqnl 
i1hirTUJaf Nsa 

l!ll11w11111 

lu1mm 

20,30 da 
AYAK TAKIMI 

ARASINDA 
Yerler: 30, 40, 50 

Frans1z tiyatrosu 
operet kISIIll giln
duz saat 14 de 
~ocuk tiyatrosu 

FATMACIK 

'.Ak~am s. 20,30 da 
MASK.ARA 

A91k muhabere 
Bay Basri Yarnan - Dayan Neclle 

Tevfik - Bay Server Ziya. 
( AK~AM) - kitap servisine emanet 

olarak kitap birakm~ olan yukanda 
isimleri yazili zevatm matbaa mi.idiir
lUgii.ne bizzat ve yahud mektupla bfr 
an evvel mii.racatlan Tica olunur. 

.. ---• Tork sinema hayatinda bir hadise ! '----.. 

TA R A s B u L B A' DJD 
Son K1sm1 Alkt~larla Tekrar Edildi r 

Hi L l L -. rALEMDAR-
lKlDEN 1TIBAREN DAIMI SEANS Diihuliye : 20 kuru~. 

- Pazar giinii : Yanmdan itibaren daimi seans 

Ir Kad1koy s u RE yy A-. 
I V '?iEP~ ':LA1cHf!' ~E!! ~E~ ~N~m~FR I 

Aynca: B E R L I N OLIMPIYADLARI 
Y ~arm lstanbula donii~ii tekmili birden 
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DU~UNCELER: 

1 - Yaya 
Diin sabah Taksim Ayazpa~a cadde

sinden Dolmabah~eye iniyordum. Az 
kaldJ, buglinkii gazetelcrin zab1ta ha
berleri arasmda: «Orhan Selim dii.n 
bir otomobil kazasi neticesinde Olmii~
tiir» cliye bir sat1r okutturacakt1m si
ze. Yani caddeden ~agi dogru iner
ken bir otomobilin tekerleklerl al tm
dan zor kurtulup kendimi yaya kaldJ.
nma atbildim. 1?of0r hemen otomobili 
durdurdu: cKarde~im, dedi, bu kadar 
geni~ kaldmm varken caddenin orta-

kald1r1rn1 
smda ne ar1yorsun?.> 

~ofor hakllyd1 amma, bcn de hak
s1z degildim. Ve ~ofi:ire haks1z olmad1-
g1m1 lsbat eden ben olmadJm. Kaldm
rnma ~1km1~ oldugum apart1manlar
dan birisinln balkonu ai;tld1 ve tepem
den a~ag1, cinsi me~kuk blr legen su 
dokiiictii. 

$of6r bana bakh. Ben ~of6re bak
tim. Koskoca kaldmm dururkcn ni~n 
caddenin ortasmdan yiiriimek tehlike
sini goze alnu~ oldugumu anladJ.. 

2 - $ehir tiyatrosu kac;:ta ba~lamalr? 
KadJkoylii bir okuyucum diyor kl: ruz. Bu meselcnin bir hal ~aresi yok 
«~ehir Tiyatrosunda cBir kadmm mudur?.> 

hayat1> ismiylc oynana plyes saat se- Cevab:, 
ldzde b~hyor ve 10,35 de bitiyordu. Bence istanbul ~ehrinin nakil vas1-
Boylelikle, KadJkoyilne son vapur 11,45 talari ve cografi hususiyeti nazari iti
de olduguna gore, biz 55 dakika kopril- bara ahnarak, ~ehir tiyatrosu, piyes-
de pinekliyorduk. lerin uzunluguna vc k1sahgma gore 
~imdi ~ehir tiyatrosunda Maksim ya saat «8> de ya «8,30~da ba~lamah. 

Gorkinln plyesi oynamyor. Bu sefer o- Bu teklif, belki dntizam ve ciddiyeb 
yun 8,30 da b~hyor ve 11,10 da an- mefhumuyla uygun dil~mez aroma, 
cak iic;ilncil perdesi bitiyor. Boylelikle pratiktir. Ve bir teklifin pratik olmas1 
biz, 11,45 vapurunu kac;mnamak i~n birgok kusurlarim ortbas eder. 
dordilncii perdeyi gormcden c;1k1yo- Orhan Selim 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;11111u111 

iNGiI.tZ KABiNESt 

ingiliz kabinesi iki yn~1.na bas1yor. 
Bu milnasebctlc Londra matbuat1 
naz1rlarin ya~anm yaz1yor. 

Naz1rlar arasmda en ya~hs1 70, en 
genci 35 ya~mdad1r. 

70 ya~mda olan Ramsey Makdo
nald, 35 yn{imda olan da oglu Mal
koln Makdonaldd1r. 

Diger nazirlam1 ya~lan ~udur: 
Baldvin 69, <;ambcrlayn 67, Run. 

clman 66, Lord Hailshan 64, Con 
Laymson 63, Lord Zetland 60, Tomas 
inskip 60, Samu~I Hoart 56, lord Hali
faks 55, Morison, Valter Elliot 48, 
Duff Kupern 46, Stanley 40, E-0.~n 39, 
Hore - Beli~a 38,. 

TA<; GiYME lUERAstut 
Bir kac; ay sonra ingiliz krah 8 inci 

Edvard ta~ giyecck. Bu merasim, 
yeryiizilnde misli gorlilmemi~ debde
be ve tantana Ile yap1llr ve torenl 
seyretmek i<;in degil yalmz ingiltere
nin, yerylizilniln dort bucagmdan 
Yilzbinlerce ki~i Londrnya akm eder. 

Londrada daha ~imdiden, halkm 
toreni seyredebilmesi i~in yerler ha
z1rlaniyor. Tahmine gore 5-00.000 ki
i;iilik oturacak, 800.000 ki~ilik te ayak
ta duracak ycrler haz1rlannu~tir. 

Birinci mevki yerler daha ~imdi
den bizim parnm1zla 400 liraya satll
maktad1r. Cadde iistiindeki husust 
Odalarm fiat1 bizim pararruzla 3000 
liradir. 

Yap1lan hesaplara gore bu ta~ giy
ine torenine 600.000.000 lira harca
nacaktir. Bir ta<; giyme merasimi ii;in 
bu kadar para sarfeden blr milletln 
servetini tahmin cdersiniz! .. 

izmir (Ak~am) - Odeml~in zeybek 
0 Yunu ve Rizelile1in kendllerine mah
SUs OJUnlan me~hur oldugu gibi Me
nemen ve Bergamahlarm da Bcngi 
0Yunu ~ok me~hurdur. Grup halinde 
oynanan bu oyw1 Tlirkiln asil ruhu-
na k ' o adar uygundur ki, onu seyreder-
ken ··t . rnu ehcyy1~ olmamak imkans1z-
dir: Bengi oyunundaki geni{i ve mert
ce Jestle!', seyredenleri lmyran b1raklr, 

~ARAP 

Efsanesi ~udur: 
Bir adam ~arktan garbe blr yonca 

getirdi, fakat bu yoncayi getirmek 
i~in, kurumasm diye bir ku~ kemigi
ne saplad1. Yonca biiyiidii, bilyildii. 
bunun ilzerine ku~ kcmiginden ahp 
aslan kemigine koydu. Bu da yeti~
medi, aslan kemiginden <;1kard1, e~ek 
kcmigine yerle~tirdi. Nihayet topra
ga dikti. Gilzel, tath, sulu bir yemi~ 
aldJ. Bu yemi~ suyundan blraz ii;en 
Ier ku~ gibi hafif oluyorlar, biraz da.. 
ha igenler aslan gibi kuvvetli kesili
yorlardi. Eger ic;mekte devam edecek 
olurlarsa, hayvanla~1yorlardi. 

Tarihi de :;;udur: ilk bag italyada 
ycti~mf~. oraya irnndan gelmf~; ba~ 
irana orta Asyadan gitti. ilk ~arap 
ta 316 da Fransanm Tur eyaletinde 
yap1ldJ. 

AllclSl ingilizlerdi. F1c;1sma, bugiin
kU para ile a~g1 yukan yilz lira ve
riyorlarm1~ ... 

Bir de hayat pahallla~1yor diyo
ruz! 

BlR ANKET 

isko~yall bir ruhiynt profesoril, bir 
taklm kimselere gozlerini kapatip 
yeryiiziinde en i;ok nelerle al§.kada; 
olduklarim yazdJ.rnu~. Eide ettigi ne
tice ~u: 

20 den 40 ya~a kadar olan ka
dmlar: Erkekler ve izdiva~ - slhhat 
ve gii.zellik - ~ocuklar - gec;inecek ka
dar para - iyi giyinmek - mutrak ve 
ev i~leri. 

20 den 40 y~ma kadar olan erkek
ler: i~ ve para - kadJnlar - spor _ siya
siyat - ~ocuklar - i}i yemek yemek. 

ruhlari heyecanlandmr. 
Menemen koylilleri, Cumhuriyet 

bayranunm ikinci giinil Menemen 
mczbahasile halinin a~1lma merasimi 
milnasebctile kazayn giden izmir va
lisi Fazh Gille~ ile refakatmdaki heyet 

iiyeleri ~erefine Bengi oyunu oynam1~lar 
ve sUrekli bir ~ekilde alkl~lanm1~Iardrr. 
Resmimizde Bengi oyunundan gilzel 
bir hareket gorunuyor. 

Saylav namzedleri 
Parti namzedlerin 
isimlerini ilan etti 

Ankara 13 (A.A.) - Bo~ olan <;an
km sayiavhgma dil, tarih, cografya 
fakiiltesi profesarlerinden Faz1l Nazmi 
brkiln ve Mara~ saylavllgma U~ak es
ki belediye reisi ve K1rklareli C. H. P. 
eski b~kan1 Ankara: ve Paris huku
kundan rnezun Alft.eddin Tiritoglu ve 

Kiitahya saylavhgma muharrir ve milll 
romanc1 Hiiseyin Rahml Gilrpmar ve 
Yozgat saylavllgma Hicaz hiikl.imetl 
nezdindc maslahatgiizanm1z Celft.l Ara' 
parti gcnba~kurunca partl namzedi 
olarak onaylannu~tir. Saym se~icilere 
bildirir ve ilan ederim. 

c. H. P. Genel b~kan vekill 
i. inonil 

~ehrin iktisadi vaziyeti 
hakkindaki rapor 

~ehrin iktisadi veziyeti hakkmda 
~ehir mtitehass1sm1 tenvir etmek iize
re Ucaret odns1 namma Ahmed Kara 
ile Murat Fortunoglunun bir rapor 
hazirlamaga ba~lad1klanm yazm1~tik. 
Rapor, henilz miltehass1sa verilrnemi~
tir. Bay Ahmed ve bay Murat raporu 
haz1rlamak i~in baz1 i1oktalar etrafm
dn miiternmim malUmat almaga lil
zum gordiiklerinden M. Prost ile yeni
den ternas etmi~lerdir. 

Yugoslav tip heyetlnin 
te~ekkuro 

Ge~enlerde ~ehrimizde toplanan 
Balkan tip kongresine gosterilen ko
Iayllktan dolayi diln Yugoslavya he
yeti reisl tarafmdan belediye reisligi
ne bir te~ekkilr telgraf1 gonderilml~
tir. 
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SIYASI tCMAL 

Londradaki goru~meler 
Milletler cemiyetinin bugiinkil va

ziyetile sulhii koruyamamasi ve kii.
~iik milletlere artzk emniyet ·ve itimad 
-i:erememesi Avrupamn <;ok kan$m~ 

olan vaziyetinden endi$eye dii$en dev
letleri ba$lanmn garesini aramaga 
mecbur etmi~tir. Bunun igin Milletler 
cemiyeti haricinde Avrupa devletleri 
arasmda f evkalflde szki temas faaliyeti 
goriilmekledir. Bu faaliyete daha zi
yade Londra sahne oluyor. ingiltere
nin Avrupanm karasmdaki iflere kar
fl bitaraf oulunmasi ve diger taraftan 
diinya politikasmzn bafinda ingiliz 
imparatorlugunun rehber olmasz do
layzsile Avrupanzn bugilnkii vaziyetin
den endi$e eden devletler Londradan 
akzi. istiyorlar. 

Londraya gelen Lehistan Hariciye 
nazm ile ingiltere devleti ba$mda bu
lunanlar arasmdaki temas ve miiza
kerelerin neticeleri ne$rolunan resmi 
tebligden bir derece anla$tlzyor. Her iki 
devlet Avrupadaki mevcud meselelerln 
sulh ve uzla$ma yollan ile hal ve tes
viye edilmesine gayrette devam edil
mesinde mutabzk kalmt$lardir. Avru
pa devletlerinin biribirlerine hasim iki 
cepheye aynlmaszm. sulh iqin tehlikeli 
bulduklarzndan bunlara mani olmak 
ve biltiin devletlerin arasznda i$ bir
ligini temin i~n galz$acaklardzr. 

Garbi Avrupanm emniyetini koru
mak i~in akdi tasavvur olunan yeni 
Lokarno misakmzn Lehistani Avrupa 
i$lerinde diger devletlerle birlikte ~a
lz$maktan menedecek ve kendisiTzi yal
nzz birakacak bir ~ekil almayacagma 
ingiltere soz i-ermi~tir. ingiletere ile 
Lel!istan Avrupa sulhii ugunmda bir
likte <;alt~maga karar vermeleri bazi 
yeni mahalli hadiseler yiiziinden tek
rar vehamet peyda eden Danzig me
selesinin Avrupamn ba$zna bir 4 <;tkar
m1yacagma bir ziman te$kil ediyor. 

Baron Bekin arkasmdan Yugoslav
ya kral naibi prens Pol Londraya gel
mektedir. Yugoslavya Akdenizde ingil
terenin sadik bir miittefiki oldugunu 
vaktlle isbat etmi~ti. Kral sekizinci Ed
vardm Dalmagya sahillerinde yazi ge
f;irmesi i·e prens Pol ile gorii$mesi iki 
hanedan arasmdaki szhriyet mii.nase
betini biisbiltiln samimile#irm4tir. 
Diger taraftan Yugoslavya Balkan ve 
Kilgiik itilcif ziimreleri haricindeki 
biiyiik devletlerle samimi dostluk ve 
siki siyasi ve iktisadi miinasebetler te
sis etm4tir. Bu itibarla chemiyeti <;ok 
geni$lemi~tir. ingiltere ile italya ara
smdaki tabii milnasebetler avdet etti
gi bir szrada Yugoslavya ingilterenin 
bundan sonraki ahvaTJ igin neler dil
~ilndiigilnil o§renmek istiuor. 

Sahi!e 5 

Izmir de tetkikler 

Izmir belediyesi Orne 
olacak surette ~ah,1yor 
Dar bir biit~eye ragmen §ehirde 

biiyiik i§ler goriilmektedir 
Izmir (Ak~am) - Anadoluda ted· 

kik seyahatine ~1karken izmirin be
ni f azla me~gul edeceginl ve ora· 
da epey kalacag1m1 tahmin etmi~tim. 
Tahminimde aldanmad1guru izmire 
geldikten sonra daha iyi anladJ.m. iz.. 
mirin sevimll ve degerli valisi Fazl1 
Otile~ ile belediye reisi doktor Beh~et 
Uzun muhakemeli, sistemli ve enerjik 
~all~malan izmir vilayetinde gezen 
herhangi blr ~ahsm derhal goziine 
~arp1yor. Biriblri ardmca yaptlan eser
Ier izmir vilayetinde nas1l ~al~lldJgmt, 
gostermesi itibarile de ehemmiyetlidir. 

Eenerjik belediye reisi doktor Beh
~et Uzu rneslegtni ~ehir i~lerine feda 
etmegi vazife bilen bu faal, bilgili il1 
adamm1 belediyede mesai bilrosunda 
ziyarete gittigim zaman halktan blr<;olr 
milracaat sahiplerinin birer blrer di
Ieklerini dinlerken gordilm. Hepsinin 
i~lni, kanuna uygun bir ~ekilde yaptl.· 
riyor, aldkadar daire aniirlerine emir
ler veriyordu. Kanuna aykm dilek sa
hiplerine, umide kapllarak gellp git
mekten kurtarmak ic;in: 

- Sizin i~inizin olrnasma imkAn 
yoktur. 

Diyerek a~1k cevaplarla ~n olur ta
rafm1 gosterlyordu. 

Sonradan ogrendiglme gore evvelce 
say151 pek ~ok olan kanunlaruruza ay
kln milracaatlar, belediye reisinin bu 
tok ve a~1k sozlillilgii sayesinde son 
zamanda pek azalm1~tir. 

Belediye reisi, i~ini bitirdikten son
ra ba~ka gaietccllere yapmad1g1 bir ~e
yi bana yapti, refakatinde belediyenin 
muhtelif eserlerini gostermek Hitfu
nu bana bah~etti. Otomobille evvela 
belediyenin Kemerdeki geni~ fidanlI
gma gittik. Yolda belediye reisi anla
tiyordu: 

- Bu sabah saat be~te itfaiye mer
kezine gittim. Uykuda bulunan itfaiye 
efradm1 yangm zili ile uyand1rdun. 
Yataklarmdan firlay1p list kattan di
rege sanlarak a~ag1 inmeleri, vazife
lerl ba~ma ko~arak motopomp ve oto
moblllerle merdivenlerin itfaiye mer
kezinden ~1kamalan i~in ( 40) sanlye 
kAfi geldi. itfaiyemiz, ~ok iyi c;al1~1-
yor. 

1 te~rinievvel 935 den 30 eylill 936 
tarihine kadar ~ehirde (77) yangm 
vakas1 olm~, bunlardan (70) i mevzil 
b1rakllmak suretile sondilri.ilmii~tilr. 

3 bina tamamen yanm1~tir. 
Bu izahati dinlerken, vaktile mun

tazam itfaiye te~kilftti olmad1g1 s1ralar
da i;1kan yangmlarda biltiin bir ma
halle veya sokagm ba~tan ba~a yan
dJ.g1 zmanlan hatirladJ.m. Belediye re
isi, sporcudur ve muntazam bir hayat 
ge~irir. Onun i~in sabahleyin erkcn
den mesai bilrosunda ~ah~maga ba~lt
yor .Reislerinin ~ok erken vnzifelcrl 
ba~ma geldlglni goren belediye mcmur
lar1 da c;ah~ma tarzm1 rcisln enerjik 
hareketine uydurmak mecburiyetinde 
kalm1~lar ve bunu itiyad edinmi~ler
dir. 

:;>ehirde ruha kasvet veren bi.itiin 
mezarllklar k1sa bir zamanda ortadan 
kaldirllm1~, ycrlerinde parklar, ~ocuk 
bah~eleri viicude getirilmi~, i;;ehrin ana 
caddeleri tamamen aga~landmlmi~t1r. 
Batakhklardan bir~ogu kurutulmu~. 
geni~ yangm sahas1, 360,000 metre mu
rabbabk KU!tiir parkm viicude geti
rilmesile biT mamure haline getirilmi~ 
tir. 

G elccek y1l, fuarm eskl yerinde gil
zel ve ihtiyaca uygun blr (belediye sa
rayi) in~a ettirilecektir. 

Bir ~ehrin iman ne demektir, bunun 
i~in nastl ~all~1hr, ~ehircilik nc demek
tir, miihim sagllk i~leri nasll b~anlir, 
dar bir bi.itge ile sistemli ve paras1z 
~1~1larak nel~r elde edilebilir? 

izmiri gormeden bunlari anlamak 
milmkiin olamaz. 

1zmir belediye reisi Dr. Beh~et Uz 

~imdi belediyenin, ~ehir i~inde kii~iik 
bir orman halindeki fidanl1gmdayiz. 
Saks1larda ve camekanlarda yeti~tiri
len nadide kl~ ~i~eklerinin manzarasl, 
kokulan insanm i~lni a~1yor, itina ile 
yeti~tirilen Fransadan getirtilmi~ ~am 
aga~lan bu mevsimde ~ehrin sokaklan· 
na parklarma dikilmege bru;;lamyor. 
Fazla yeti~tirilen nadide ~i~ek ve ag~ 
Iar halka ve civar vilflyetlerle kazalar 
belediyeleline cilz'i bir fiatle satw
yor. Bu suretle izmir belediyesi, gem, 
bir mmtaka ve muhitin ag~landmna 
i~ine de yardrm etmi~ oluyor. Tuyalar, 

Sardunya ve Tellanteralar haz1rlamyot 
Aga~ dal ve yapraklanndan elde edi
len en kuvvetli gilbreden de parklar
da istifadc ediliyor. 

Belediye fidanbgi, fidan ve ~i~ek sa
ti~1 suretile belediyeye milhim varidat 
temin etmektedir. Bu sene fidanllkta 
(65,000) fidan yeti~tirilmi~ oldugunu 
yazarsam hayrete dil~rsiniz. 

Izmir belediyesinin verlmli f aaliyetl
ni diger belediyelerimiz ornek ittihaz 
ctmelidirler. ikinci mektubumda seh
rin turistik i~lerile miistakbcl iz~ire 
aid tasavvurlardan bahscdecegim. 

N. ESEN 

Muallimlerin yard1m sand1g1 
Muallimlerin veyahud ailclerinden 

birinin olilmil vukuunda yard1m et
mek iizerc istanbul muallimleri ara
smda blr yard1m sand1g1 tesis eclil
mi~ti. ~imdiyc kadar bu sand1ga 1560 
ki~i girmi~tir. Fakat b:iz1 mutemedle
rin ellerindeki makbuzla.r henilz san
d1k idareslne tevdi edilmedigindcn 
oliim vukuunda sandJgin yapacagi 
yard1m i~lcri gii~Hikle kar~lnnmak
tad1r. 

Tahsil edilen p:iralara aid hesap
Inrm bir an evvel sand1ga verilmesl 
mutemedlcrc bildirilmi~tir. Hesapln-

11n arkas1 ahnd1ktan sonra yard1ma 
filen baglanacakt1r. 

Belediyeye baglt dairelerde 
ahnacak hademe ve kap1c1Jar 

Belediyeye ve bclcdiyeye bagh dai
rclere almacak hnd~mc, bekci vc ka
p1cllar i~in yeni nizam konulum~ur. 
Buna gore kcndileri en az ilk mek-
tcp tahsili gormii~ olacak, ya~lan otu

zu a~km olm1yacak, ~ehirli olanlarla 
rskerliklerini yapm1~ bulunanlar ter
cih edilecek, s1hhatleri tam ve b~den
leri anzu.s1z buluncaktir. 
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Baylar 

Teksayt ve Teksayt Ekstra sizi her 
ehlikeden koruyor 1, 3, 6 ve 12 Ilk 

ambalailarda eczanelerde bulunur. 
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BAGCILIK: -
Baglarm1zda yeti~en OzOmler
den, bu mevsimde, pekmez de 

yapmak kabildir 

Gei;en ynzim1zda iyi bir §iranm ve 
ondan evvelki yazuruzm birinde de 
iiziimlerin silalmasmdan sonra gcride 
kalan posasmdan halis sirkcnin naStl 
yap1ld1gm1 izah etm~tik: bu yaz.imizla • aa, rncmleketimizde ~ok sarf edilen, 
~ok rnugaddi olnn pckmezin nas1l ya
p1ld1gm1 izah edelim: 

Pekmez, iiziim usaresinin kaynnt1la
rak e}de di)cn bir nevi UZ.Um §Urubudur. 
Pckmczin fekerdcn dahn fazla kuvvei 
gidaiyesi vardir. <;unkii; §ekcrdc bulun
mJ¥an gidn maddelcri pckmczdc bol 
bol bulunmaktadn. Oziimdeki bcsleyi
ci maddeler pckmezde konsantrc cdil
mif bir §ck.ildc bulunmaktad1r. Su ilc 
kan§hnlarak yap1lai:i §erbeti pck nefis 
oldugu gibi. pekmez olarak sabah kah
valt1lanndn tercynii ile yenmesi ~ok hof 
oldugu gibi viicudii de i;ok bcsler. Hele 
~ocuklo.ra, pckmez cmsalsiz bir gidad1r. 

Pckmez fU tarzd yap1br: Oziimlei 
ezi1ir, tazyik cdilerek cldc cdilcn usa
rcsi buyiicek bir kaba vcya hi;1ya ko
nur, ii;indeki ecnebi maddeleri ~ktiir· 
mck ve bu sarctlc bcrraJdqbrmak. mak
adile, 11kilan usnreye bir miktar pek
mez toprait • bcyaz toprak - konur ve 
giizelce kanotmhr, usare uzerinde top
lanan kopiikler a1101r ve bir miiddct ha
li1e terkolunur, badehu mareyi bu1an
d1rmamali prtile, lastik bir boru ile 
.. aifon usulu - usare diger bir ka'ba 
naklettirilir ve 1enio pekrnez tavalarma 
konank at~e oturtulur ve koiyula§mc1-
7B fadar ateote kaynahl1r. 

Oziirnun ilk usaresindcn yap1lan pelt
mttler pef nefistir, ikinci ve iii;iincu 
mhnadan sonra elde edilen usareden 
yaptlan pekmczler ise o hdar iyi ol
maz.. ,ayet fiziim usarcsi benmari uau
Jile hynabursa, bittabi yap1lan pekmez 
Cie c;olc nefia ve lcoku1u olur .• 

Pekmez faynamakta iken iizerinc 
birinci nevi an btihr vc kar1~bnlarnk 
kaynabhrsa, giizel bulama olur ve i;oli 
mugaddidir. 

Beyaz uzum usarcsinden Cle giizc1 
pestil yap1hr. Oziim usaresi komiir to• 
zundan get,ririlir, filtre cdilir, bu suret
le berrakla~tmhr ve gcni~ tavalara ko
nar, atq iizerinde 20 - 25 dakika kay
nablir, bir muddct sonra sogumaga ter
kolunur. Banun S - 6 litrcsi aynld1ktan 
aonra, i~risine ince un vcya ni~asta ko
narnk., iyice yugrulur, topac; kalmama
llllla dikkat edilir. Un veya ni§D.stnmn 
Dllktnn §iranm 7 - 8 de biri kadar ola
cakbr. Yugrulan l1:1slrn at~te 

0

knynarnak 
ta bulunan §ira ic;erisine konur ve tah
ta bir kepc;e ile miitemadiyen kan~h
nlnrnk bir pa)uze halini almc1ya kadar 
kaynatihr. F'.aila knynamamnSl liizim
d1r . .$ira az gelir ve fazla kaynallhrsa 
yap1lan pcstil i;ok sert olur. 

Pestilin iyi olduguna kanaat haSJI 
edilirsc, hemen, kenan geni~ bir sini 
- ekmek tepsisi - ve yahut temiz bir c;ar
taf iizerine incc bir tabaka halinde se-

SF.BZECllJK: 

Turfanda bezelye nas1I 
ve ne vak1t ekilir? 

Bezelyalar sebze
lerin en mugnddi ve 
en kiymctlisidir. Bun
dan ynp1lan yemek
lerin t,r~itleri pek 
c;oktur. Protein - me· 
vadd1 azotiyece - en 
zcngin olnn sebzcler 
bezelyelerdir. 

Pek tnze iken ka
buklarile bernber ye
mekleri yap1Lr vc 
yahut yalmz taneleri 
c;1kanlarak oyle sar
fedilir. 

Enva1 pek ~oktur. - Kabuklarile be
raber ~enilen, 2 - Yalmz tanelcri yeni
len bezelyalar, bunlnr da gerck yni,; ve 
gerek kuru olarak sarfedilir. 

Bizde i;ok taammiim eden smk be
zelyesi; sultani ismini alan bezelyelerdir. 
Bodur bezclycler 35 - 40 santim, smk 
bezelyelcri de 2 • 2,5 metre boy atarlar. 

Bezclyelcr oiddctli don olm1yan ma
hallerde turfandn olarak, bu mevsimde 
dikilcbilir. Maarnafih ekseriyetle §ubat 
martta dikilenler nisan ve mayista y~il 
olarak sarfedilirler. 

Bezelye her toprakta olur. bununla 
beraber kabili niifuz rallb vc kumsal top
raklan c;ok sever. 

Ekim usulii.. Bzelyeler s1rn i.izerine 
ckilir. Bodur bezelyelerdc sualar ara
amda 35 - 40 Mntim, smk bezelyelcrin
de isc en ll§agt 80 - 90 santim mesafe 
verilmesi lizund1r. 

T oprak haz1rlnnd1ktan sonra c;;izgiler 
c;;ekilir, iizerlerine onar santim fas1lalar
la bezelye tohumlan ekilir. T ohumlar 
~iloncn bir i;apa vurulur. 30 - 35 santim 
boy atmca ilcinci bir c;apa yap1l1r vc bu 
zamanda bezelyelcr i;al1 koymak ]az1m
dir. <;ntall1, budakh asgari bir metre bo
yunda smklar bezelyelerin ic; tnrnflanna 
konur. 

Beze1yelcr suyu pck sever, bunun ic;in 
aras1ra sulanmas1 faydal1d1r. Tarlalarda, 
biiyiik ziraatte bezelyelerin sulanmasma 
ihtiyac; ~oktur. Bezelyeler kemale gel· 
diki;e 2 - 3 giinde bir toplamr, toplamr
larken koklerinin zedelenmernesine dik· 
kat etmek iktiza cder. 

Resmimiz crken kemale gelen, yc~il 
renkte, iri taneli bir ·nevi Viktorya 1mli 
bczelyesini gostermektcdir. 
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rilir ve kurumaga terkolunur. If ap1lnn 
peatil (Ya bu baldc yenir, snrfedilir ve 
!)'8.hut da, bunun iizerine dogiilmii~ fm
dlk, reviz konarak muskavari aanhr ve 
oyle yenir •• 

Yukanda tarif ettigirniz. pestil ha· 
muru ii;erisine, ipe dizilmi§ ceviz veya 
fmd.ik dizileri babnhr ve bu ameliye iki 
iic; defa tekrarlanir ve giine§e, kurumn• 
ga terkedilir, iizerlerinc biraz toz 1eker 
ile kan~ttnlm1~ un serpilirse gayet nefis 
pekmcz sucugu clde edilmi~ olur .• 

SEVEN LEH YOLU 
Edebi Roman 

- Rlza Sedad gelecekti. Handise 
gelir. 

- Diin gece onun bir tuhafltb'l 
vard1. Hasta nuydl neydl. Ho~ o gel
digi zarnan biz ~ pelt tabii halde de
gfidik ya. 

Ahmed Melih bu ne~si eksik ol
nuyan bekar arkad~a her za
mankinden ziyadc soh"1llmak ihtlya
cim hlssediyordu. N8.zlm Cerna! gibi 
zengin bckflrlar, erkeklerin bclki en 
me ud an idi. Korkusuz, end~eslz 
gams1z, kcdersiz insanlardl. Sa~lan
na k1r bastJg1 halde Naz1m Cemal ne 
grnc; ruhlu, ne ~en erkektl. Ve ka
dmla1 m hatta gcng klzlarm bile ne 
kadar ho~mna gidiyordu. 

ic;inde bin bir endi~e kayna~rken 
sordu: 

- Sen neredesin bu ak~am. 
Naz1m Cemal dudaklanm biiktu: 
- Hie;. Ycmcgi lokantada yiyece-

gim. Bizim ah~1 izinli. Sonra dogru 

eve .. 
Ahmed Melih bu gece yalmz kal

mnktan korkuyordu. Boyle bir ak
~md.i Nazim Cemale ihtiyac1 vardl. 

Burhan Cahld MOR KAY A 
Tcfrilc.a No. 22 

Onun fikirlerinden isUfade edebillr
dI. Vaklft Riza Sedad o meseleyi 
kimseye a~amasm1 s6ylemi~ti ama1 

N~ Cemal de yabanc1 degildl. 
Sonunda nasil olsa meydana ~tlm- . 
cak degll miydi? 

Dedi ki: 
- Lokantaya gidecegine bize gel. 

Belki Rlza Sedad da gelir. Hamm 
Feneryoluna gitti, ben de yalruzim. 

NB.zim Cemal kabul etti: 
- Olur. Fakat ~k otunmyahm. 

BugUn yazihanedc bir kag kere uy
ku bastlrdI. Kendimi zor tuttum. 
MaHim ya eski genclik kalmadI. 
Boyle bir gece papaz ucurduk mu en 
~gi iic dort alcylm perhize yatmak 
ve vlicudu kala!ata cekmek lA.zun, 
Degirmen eskisi glbi ~emiyor. c;ark
Jan gev~. Vidalan1 civatalan qi

ruyor. Hesapll, idarell ~ak JA .. 
Zlnl. Yoksa her yil klr ~igekleri gibl 
etrnfuruzda fl~np duran gtizel 
mahlt1klan sevmege degu koklama
ga bile takatimiz yetmez. 

Ve gOzlerI dalarak tcini c;ekti: 
- Billyor musun bugiin oldukca 

GOzel kokulu yaprakla
rile apart1man antrele
rini sOsleyen mozaik 

defneler nas1I yeth1tirilir? 
Defnelerin cinslcri 

pek ~oktur, bu ynz1m12:-

la biiyiik ve §lk tahta 
kasalnrda yeti~tirilen ve 

her muntazam §ekilleri 
alabilcn mozayik dcf
nelerden bahsedecegiz. 
~ekilde goriilen def
neler yaprnklanm 
dokmez.ler, budama 
eayesinde vc makas-

la kuk1larak piramid ~i!~~~~ 
ve sair §ekilleri J~ 
vcrdirmek kabil- ,., .. ,,.,...,,.,., 

dir. Bunlarm tek
sirleri tohumlari· 
Jc veya ~elikleri

ledir. T ohumlan 
kemale gelir gel
rncz ynst1klnra 
dikilerek fidecikler 

elde edilir. 

<;eliklemeleri de 
bu ay lard a veyn 
marttn yap1hr. Saglam dallann i.i<; taraf
larmdan 5 - 6 yaprak uzerindcn ve to
murcuklarm hemcn altmdan kesilir. te
pelerindc 3 • 4 yaprak b1rak1hr, digerle
ri temizlenir. Bunlar bir kasa ic;eriaine 
yanyanya ince kum, c;i.iriimu' giibre ile 
doldurulmu~ tahta kasalara 3 - 4 san
tim fa51lalarla i;elikler dikilir, bolca au· 
lan1r. 

Bunlar ya se.ralarm golgeli yerlerine 
ve yahut da evde pek s1cak olm1yan, 
kismen ziya, giineo gorcn mahallere ko
nur ve arasira sulamr. Bilahare koklen
rnil! olan bu fidanlar kumdan c;1kanlarak 
tyanm111 giibrc ve adi toprak ve sekizde 
bir ince kum mahliitu ile doldurulmu§ 
knsalnra veya biiyiik agac; f1c;1lara diki
lir. Dikilirken evvelce koklendirilm~ 
toprakla beraber dikilmcsine dikkat edi
lir. Bu suretle rcsirnde goriilen ho11 man
znrnh dcfnc agac1 elde edilmi11 olur .. 

TA VUKLARA DAlMA TEM1Z SU 

VERMEK LAzlMDIR 

Kumeslerde bulundurulacak 
ucuz ve 9ok pratik bir su kab1 

Tavuklara verilecck sula
nn temiz ve taze olmas1 s1h
hati umumiyeleri bak1mm
dan ~ok miihimdir. 

T avuklnra, temiz 
su, iyi mugaddi yem
ler vermek, muhafa

_,.: znh yerlerde bulun-,..., -...-. 
: • durmak tavuklann 

-~ . 
yumurtlama ve se-

mirrne kabiliyetlerini nrttmr. 

Kiimeslerde iki turlii su kaplnn bulun
durulur. Biri iistii ac;1k ndi, digeri de 
iistleri kapah olan !'IU kaplandu. Ostii 
knpah olnnl r digerlerine tercih edilme
lidir. 

En prntik ve ucuz bir su kab1 §ekilde 
goriildiigii gibi olandu. Tavuklarm ade
dinc gore, &'Unm vcya bir JitreJik udi bir 
§i§e ahmr; §ekilde gor\ildiigii tarzda, 

tahta bir sehpa iizerine, bogaz ve govde
sindcn bir c;enberle baglan1r, §i§enin nit 
tarafma gelen mahalline de tenekedcn 
bir yalak - su knb1 - konur, §i§e su ile 

doldurulduktan sonra, ba§n§agi, suyu ha
vi c;anak iizerine konur. ~i§enin agz1, 

c;;anak ic;inde, bir parmak aral1kla seh
pa iizerine yerle§tirilir. <;nnak ic;erisin
deki su, tavuklar tarafmdan ic;ilerek ar
fedildikc;e tekrar §i§eden knba su dokii
liir. Havanm su iizerine olan tazyiki §i
§edeki au scviyesini muvazenede tutar. 

Daha bir c;ok vekillerde SU kaplan 
varsa da, c;ok prntik ve ucuz olan bu su 
kab1m okuyuculanm1za daha ziyade 
tavsiye ederiz.. Bu §ekildcki au knplan 
hem tnvuklnra ve hem de pilic; ve civ
civlere c;ok daha miisaid ve kullam§lid1r. 

K1§m, bu su kaplanm kiimes ii;crisine, ya
zm golgeli bir yere koymahd1r. K1§m §i· 
1elere konncak suyun 1hk olmas1 ve 
giinde iki iic; defa degi:itirilmesi fieyda
l1d1r. 
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OKUYUCULARil\HZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR 

......................................... 
Danaburnu 

K1z1ltoprak 
Ali Gungor: 
~ekilde gordii

gunuz Dnnaburundur, bahc;clerin en 
miihim dii§manlarmdandu. Bunlar, ki§m 
degil, en ziyade, ilkbaharda sebze ve 
c;;ic;ek bnhc;elerinde tahribat yaparlar. 
Sonbahnrda da, turfanda dikilen, s1cak 
yast1klardaki sebzelere hiicum ederler .• 
Danaburnu, ekseriyctle, topraktnki hn§c· 
ref er ve bunlarm si.irfelerile ya~r; rnan
mnf1h, toprnkta bunbn nrarken, tcsa
duf ettikleri korpc nebntlann, sebzc ve 
c;ic;ek fidelcrinin koklerini, sert olan on 
nyaklarile keserek hunlnn harnb ederler. 

Bir yerde Danaburnu oldugu. toprnk
te ynpt1g1 galeri, yollarclan belli olur. 

Bunlarm itlaf 1: 
1 - Danaburnunun saklnnd1g1 delik 

ve galerilcre, doluncnya kadar su dok· 
meli, buna biraz di\ gazyag1 ilave edilir• 
c iyi olur, bu suretlc bunlnr bogulurlar .. 

2 - Bahc;enin muhteJif mahallerine, 
sonbaharda 30 santim geni§]iginde, I; 
santim derinliginde uzunca hendekler 
ac;mah vc bu hcndeklere k1smen c;iirii
mii§ giibre komali, k1~m Dnnaburnulnnn 
bu giibre ic;erisinde barmd1klan, saklan
d1klan goriiliir, bilaharc ilkbahara dog
ru, bunlar, buralardan toplannrak hepsi 
birden imha edilir. 

3 - llkbaharda, bahc;enizin muhtclif 
rnahallerine, taze giibre koyunuz, Dana· 
burunlan buraya da girerler, dort he, 
giin sonra bu giibreler toplamr ve yak1-
lir. Size Danabumu ve itlUf1 hakkmda 
verecegimiz malumat 11imdilik bundan 
ibarettir. 

(AK~AM) m ziraat miitehasslSl 
Okuyuculanm1zm siiallerine ce

vap vcrlyor. Ancak yazncag1mz 
rnektubun zarfma adrestcn i;onra 
c:Ziraat muharriri ic;in> kelimclerini 
ilave ecliniz. 

.._____________________________....,.. 

Kii~Uk sanatlar kongresinin a~tlma resmi: Kongre salonu ve kongreye relslik eden tktisat Vekili Celrtl Bayar 

param var. me calI~m omrii
miin sonuna kadar iyi kotii g~lr 
giderim. Fakat k~ki param olma
saydI daha gene kalsaydlm. Etraf1-
ma baklyorum da birader kendi ken
dime 1ozlyorum. Genclikte neden o 
kadar capklllhk cttim. diye! Daha 
mektepte ~hyan o ~ ~apkmhk 
ban.a ne haltlar ettirmedi. Ne kepn
zeliklerc dii~ilrmedi. Bugiinkil akllm 
olsaydl hie; o kadar hesapsiz gider 
mlydim. Ne ise gene halime ~iikiir ... 

Fakat lnsan y~lanchkga zevki in
celiyor. Hayati daha ~k seviyor. 
Ge~en giin benim daktiloya ipek co
rap almak ic;in Beyoglunda bir ma
gazaya girm~tim. Bir sat1CI klz gor
dfun. Aman Yarabbi.. cic;ek mi, ke
lebek mi, kanarye mi ne dersen de. 
~airligim yok ki anlatayim. Blzim 
Rlza Sedad gorse kim billr neye ben
zetir. Bir Yahudi klZl. Beni israilin 
yeni cjiidlb i eorab1 falan unuttwn. 
K1z boyuna fabrikasmdan ipegtn
den bahsecllp duruyor. Ben tabiat 
fabrikasmm bu ipeklerden ince, cl
~eklerden giizel eseri onilnde aptal
la.pm~. Neden sonra kendlme gel
dlm. Kendi kencllme: 

- Hey budala olma.. ac goziinU 
decllm. Ve klzla ahbap oldum. Kis
met olursa pazara bulu~giz. Da
ha ~imdlden i~imde iirpermcler olu-

yor. Kendimi sevgislle sozle~mi~ toy 
mahalle delikanhsma benzetiyorum. 
Fakai blliyor musun bunlar oyle sa
mimi sevin~ler kil i~te bu zevki, bu 
heyecam tecriibeli, daha dogrusu 
k~lannu~ kadmlar duyuramiyor
lar. 

Bu muhakkak ooyle. 
Kadlnlar birlbirlerinin d~aru .• 

ye~n her gen~ klz hayata kendin
den evvel giren kacbnm saltanatuu 
tepetaklak ediyor. En giizel kadln 
erginlik, olgunluk caguu gec;irdi 
mi iskartaya ciJayor. Bunda bizim 
ne kabahatimiz var? Tabiate kaba
hat bulsunlar. Artlk onfunilze her 
giin, her mevsim taze taze, renk renk 
omekleri, ce~itleri ~arken gene es
kllerin sevgisine baglamp kalacak 
degiliz ya.. kadmlar kendilerinden 
pay bicmezler de erkeklere c~·
lar. Miibarekler ytlm dart mevsimin
de sekiz ~e¢t elbise degi~irler. Bu 
yaz giydiklerini modas1 ge~ti cllye 
iki ay sonra c1kanr, atarlar. Onlar 
ayillp bayil1p yaptmhklan bir elbl
seye bir mevstm tahammill edeme
dlkleri halde erkeklerin lark yil kendl
lerlne baglarup kalmalanru ne hak
la isterler bllmem. Arna onlara so
rarsan kendllerl hie ya~Ianmnzlar. 

Bayatlamazlar. Herdem tazeligi el
den b1rakrnazlar. Ne ise pek ceki~tlr
mlyeyim. Yerin kulagr var derler. 

Zaten bOyle bahisleri evli erkekler
le konu~mak dogru degil ya.. R1za 

Sedad nerede kald1. Saat yediye ge
liyor. 

Ahmed Melih sabahtanbcrl konfe
rans verir gibi konu~ iki arkada~
mn garib fikirlerile altiist olmu~tu. 

Hele Nazim Cemalin tam~. me
sud bir bekar :igzile dokup sagtigi 
mtitalealar i~lni pek g1Ciklam1~1. 
0 ne gamsiz1 ne rahat bir adamdI. 

Nnzun Cemal ayakta hem dola~
yor hem soylenmekte devam ediyor
du: 

- f?imdi pazar gilnii Beni israil 
yavrusuna ne ikram edecegiml di.i
~iiyorum. Boyle magazalarda i;a
~n klzlan sevindirmek pck gu~ 
degildlr. Senin o ha~metli, azametll 
harumefendilerin gibl gozl 1 · ) uk
seklerde degildir. Bir sinema, bir 
otomobil turu, bir ogle yemrgi ve ni
bayet bir ~apka ya.hut mevsime gO
re blr bluz bu korpe mahluklan se
vlndirmege kafidir. Ve emin ol bu 
taptaze, gelincik gibi k1zlar insam 
daha candan severler. 

Ahmed Melih itlraz etmek istedi. I 
- Severler ama sevmesini bilmc.z.. 

lcr azizim. c;unkii hamd1rlar, toy
durlar. 

Nazim Cemal adcta haykmr gibi: 
(Arkas1 ~ ar) 

• .l 
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Hergun bir hatzra 

Bogazda mehtap sef a ar1 nas1 
olurdu, nas1l yasak ed.ldi? 

Pi~ekarda 
kavukluda 

filozof 
Manyasi 

R1za Tevfik, 
zade Refik .. 

Musiki i.istadlamruzdan bay Bimen: 
- Size, dedi, bir zamanki mehtnp 

llemierinin Abdillhamid tarafmdan 
nasu menedildigini anlatay1m ... 

O ne mehtap alcmleri idi. Anado
lu kiyismdan 400, Rumeli lay1.sm
dan 400 sandal ~lkardl. Bir kafile 
Baltalimam koyuna gelince, oteld 
kafile de mutl::tka Kanhca koyun
da bulunurdu. Baltalimaru koyu
nun billbiilleri, K:inllca koyundaki 
billbilller kadar gtizel otcr. Bu ilti 
koydaki gilzel sesl!. billbtiller Alemda
gmda bile yoktur. . . Biz Ba.ltalima
nma geldik mi? Bu koyda ben oku
nrn.ga ba~lard1m. Kanllca koyunda 
isc mutlaka hanende Nedirn okurdu. 
Hanende Nedim o vaktin en mc~hur 
ses S3.n~tkan :di Diyebilirim ki 
mcmleketimize ~irndiye kadar bu ka· 
dar giizel sesli b ir hanende g~lme

nu~tir. Nedim san~ttindc bir d:lhi 
idi. B~n Baltalimam koyundan ba~
lamaz m1yim? 0 da Kanllca koyun
dan mukabele ederdi. 

Sandallarda kimlcri ararsaruz bu
lurdunuz. Yanmda kcmani mci;;hur 
Tatyos ile merhum Ahmed Rasim, 
stishi bir sandalda gtimriik mtiste
::;an Mehmed Ali bey, gene milkel
fof bir sandal iginde naf1a nazm 
Mahmud Celalecl.db pa~a. Mahmud 
Cialeddin p~run kendis: de musi
ld~inast1. Bir sa;1dalda ~ehr<!mini 
Re~it p~a.. bir sandalda kemenc.;e
ci Vasil, neyzen me~hur «Aziz De
de:., Lavta Andon, hanende Kerami.. 

Bir de bakars1mz ~1k bir <;ifte . .. 
Her taraf1 kn.pall .. . Abdtilhamidin 
en sevdigi kiz1 Cemile sultan.. mes-
hur Fehim pa::;a.. · 

Daha kimler de kimler... Kafile 
eYvela Bebege gec.;er. Halim pru;;anm 
yahs1 oniinde dururdu. Halim pasa 
tnusikiye pek mer.1lk1 idi. Yallsmda 
maa~la bir saz heycti de vard1. Kn.
file Bebege gelince Halim pa~nm 
saz heycti de sahllde c.;almr.ga ba~
hi.rdi ... 

Saz c.;alarken ve ~arkI soylenirken 
700 - 800 sandalhk bilyilk kafllenin 
ir;i.nde 91t i~itilm0zdi. Ne bir oksil
rilk sesi, ne bir narn.. saz c;alar, ~a.r
k1 okunurken kfa·ekler bile yava~ 
yava~ suya dald1rillr, mii.mkiln ol
dugu kadar az gilrilltil t;;lkanlmh. 

Saz <;-;1.la.rken birisi oksi.irecek ol
sa yanmdaki sandallardan: 

- Efendi.. cger hasta isen evine 
git .. dede1·di. 

Ahmed Rasim:.n sandal! ynnmuz
<fa ilcrlerken merhum yava~~a f1s1l
dard1: 

- Aman Birnen c:her zaman ser
dc• yi lfltfet .. 
c:Her zaman serde ziilfi.i canamm esen 
<Bensiz ey giil, giil,,<mi alemde mey n~ 

eyleme .. > 
Artik bu ~arlny1 soylemez miy

dim?. Ahmed R..lsim kendisinden ge
t;erdi .. 

Bu alemler boylc devam edip gi
de<:ekti. Lakin o zamanlar millete 
rahat vnr rm?. F ehim pa~a da bu 
egI.encelere ~tirak ediyor. Gene bir 
e;ece haz1rliklarlIIl!z1 yaptik. Saray
dan bir emir.. b:iz1 fena maksath 
kimseler geceleri cmehtap gezintisi 
yapmC:1.k bahanesile> deniz usti.inde 
i~tima edip padi~ah1m1zm aleyhinde 
fesatbr kurdukl::m anlas1lmakla 
bunda...11 boyle katiyen toplu ·bir hal
C:e mehtap al.:mi yap1lmamasi. .. 
Elimiz bogriimiizde kaldi. Meger Fe
him pa~a bu mehtn.p alemlerini sa
raya hirer suikasd topl::-..11tis1 halin
d e gostermis. Abdlilham!d bundan 
son d~rece ·kuslmbnnus. istanbu
lun b ir zarnaniar c.1 gi.i~el eglcncesi 
Olan mchtap ak mleri i~te boylece 
Yasak cdildi. .. 

ADADA BiR ALElU .. 
Canim zaten hangi eglencemiz he

Yecan 1 a. korku :1e bitmczdi ki.. Bil
Ylikad::i.da cMehm0d bey» admda 

Bay Bimen 

zengin bir dostumuz vard1. 
Mchmed bey eglcnccyi, zevki c;ok 

seven bir zatti. Qocugunu siinnet 
ettir,~ek.. bu vesi1e1ile ~imdiye ka
dar istanbulda yap1lan dugtinlerin 
en biiyiig·iinii yapmaga niyetlenmi~ ... 
Ahmed Rasim ile beni de c;agird1. 

Bilyi.ikadada tepede gadlrlar ku
rulmu~. Her ~~~d1nn oniinde sof ra
lar. . . Tep eye kadar buzlar, rak1lar, 
bin bir ~e~it mezcler getirilmi~ .. . 
En mU?-zzam s3.z hcyeti kurulmu~ .. . 

0 zamanlar ist::mbulun pek ma
ruf bir simas1 vard1: Kachkoylil Me
rni~.. son derece mukallit bir zat. 
0 da monolog soyliiyor.. hie.; unut
mam .. gayet egknceli bir monolog ... 
Frans1zcayr ogrenmil? bir acem, 
irianh ~h·esile tnl~belerine Frans1z
ca ders vcriyol'. Hcpimiz kmhyoruz 
gi.ilmcktcn ... 

Biraz sonra orta oyunu ba~ladi. Bir 
de ne gorclim? Orta oyununda kim
lcr oynuyor ... 

Pi;>ekarda filozof Riza Tevfik, kn.
vuklu da avukat Manyasi Zade Re
fik. zenned<! Memi~ ... 

Orta oyunu bitti. Ahmed Rasim: 
- Kuzum Bimcncigim.. d~di. .. 

<.:Her zaman serdc .. » burada, ~u man
zara k!lqnsmda dinlenilmez mi? 

Onu hii; kirm:-.zd1m. B~lad1m. 

Ahmed Rasim de i~iyor. 
Lakin tam: 

«Bensiz ey gi.il, gi.il§eni alemde mey nu~ 

eyleme .. -:. 
M1sra1m stiylerken c;ad1rlarm ar

kasmdan elleri si!ahh bir tak1m adam
l=ir i;1kt1: 

- Klm1ldarsamz yakc.nz.. diye 
bagird1l:-.r ... 

Her fH"satta kimscsizlerin yarduruna 
bu seneki Cumhuriyet bayrarrunda da 
mimiz yardlm goren. yavnllardan bir 

Bizde milthi~ bir tela~.. ne olu
yor? Bir de baktlk .. zaptiyelcr ... 

Amirlc:i.'i biz~ dog::u yakla~ti. Yilk-
sek sesle Ahmed Rasime sordu: 

- Ahmed Rasim sen misin? 
Rasim merhum cevap vcrdi: 
- Benim.. ne olacak? 
- Ne ol.:.1.cagm1 sen gorilrsi.i.n .• 
Ahmed Rasim: 
- PekL. dedi .. 
Zaptiy~ sordu: 
- Bimen de sen misin? 
- Benim .. 
- Yiirtiyi.ini.iz bakahm ... 
- Nereye? 
- Be~ikta.5a .. 
Zaptiyelcr bizim her taraf1mm. 

sard1lar. .. S::i.hilde ktili.istiir bir mo
tor duruyordu. Bizi bindirdiler .. yol
da oyle mi.ithi~ bir f1dmaya tutul
duk ki sormaym1z. Gtig hal ilc Be
i;;iktal?a ge!dik. SabJ.ha kar~i. .. Be~ik

tr.~ karakoluna geldik. Hasan pa~a 
s~bah nam:lZllll kllmI!?, telft~ i~inde 
bizi beklivor. Evvcla b~ni Hasan pa
~nm ya~ma sol:tular. Kendisi bcni 
tamrdI. Hasan pa~a: 

- Bimen oglum, dedi, arbk in
kar edilecek vaziyct yok. Ne yaptiy
s<>mz hepsl.ni dosdogru soyle ... 

~a!iiirdlm: 
- Ne yapt1k efcndim? 
- Her $eyi itiraf et .. 
- Neyi?. 
P~a bird~n b:re hiddetlendi: 
- Yakl~ bakay1m buraya ..• 
Yamna yaklo.~tnn: 
- Hoh de bakayrm .. 
¢HOh» d~dim. 

Sen i~mcmi~sin de... Jl<as1l 
boyle ~lcre burnunu soktun. 

- Hangi i~e burnumu sokmu.'?llffi 
efcndirn .. 

- Toplamp suikasd haz1rllyor
m~sunuz . .. 

Vaziyetin korl':ung olmasma rag~ 
men gillmekten kendimi alamad1m. 
Ona uzun uzun i~i izah ettim. Yumu
~ad1. Bu sefer cckinerek sordu: 

- i~eride Rasim ne yapryor? 
- $al?km ~J.l?km bckliyor. Ne 

suikasdden haberi var, ne bir $ey. 
Bunlann hepsi h3fiyelcrin uydunna-
1::<.n ... 

Hasan pa$a blraz dilsiindil: 
Haydi. dedi, Rasimle siz gidin .. 

ben ~i h::i.Hcderirn. 
Ahmed Rasimle beralnr karakol

dan <;1k"t1k.. iyice saball olmu~tu. 
Ahm~d Rasim: 

- Gel. dedi. bunun Uzerine bir i~
kembe gorbas1 i<;·3lim. Ben de sonra 
matbao.ya gidcrim ... 

ii;;te bu suiknsd donti~u de boyle 
bitti. H.' F. 

ko~n Ortakoy flkaraperver cemlyeti, 
mektepli yok.sullan giydi~tir. Res
klsnnm gosteriyor •. 

Sahlte '1 

VENEDiKLi BAFFA 
''Safiye ultan,, 

Yaz~n: Ahmed Refik 
Tefrika No..:.__ 22 ___ _,,J 

Halk1n gozu art1k bir ~eyi gormuyordu. 
Cek~len zulum, dayan1lmaz bir zulumdu 

Fakat ibrahim paianm RumeliM
sannda oturmasma yetmi~ bei;; giln 
bile tahammtil edilemedi. Venedikli 
Baffa bu maslahata da el uzatmak
tan kendini alarnadl. ibral1im pa.<?aYl 
affettirdi. c:Kethi.ida kadm karmda.?t» 
Yenihisardan 91karildl. Bu af, bayram 
~erefine yap1ldi. Halbuki ne bayram? 
Hallan gozii a:r-tlk bir f$ey gormi.iyor
du. Ramazandan da, bayramdan da 
ikrah gelmi~ti. Venedikli bir kadm, 
yahudi kanlarm1, Raziye kalfalan, 
Canfeda hatunlan ba~ma toplruru~. 

Turk kapanmda: Turk karuru emme
ge c~1yordu. Halk her ~eyi goziine 
alrm~ti. U<;iincti Murad, bayram ~n
liklerini yaparken hcrkes agzma ge
len ktifiiril savuruyordu. Qekilen zu
ltim, dayamlmaz bir zultimdii. Euna 
Bugdan voyvodas1 Petro bile dayana
mazd.l. Paras1m c;ekmek i<;in yap1lan 
teklifler onu bile camndan bczdirdi. 

U9tinci.i Murad.in idaresi altmda ya
~amak istemedi. Ba~1m ahp ba~ka bir 
cliyara ka9t.i. Ye1ine gbz diken «Alek
sandre oglu Ervan nam Kafir> U~i.in
cu Muradm gbzti.nt1 doyurmak i<;in b\r 
ak~eyi be~ ve hatta on akge faizle ala
rak vergisini verdi. istanbula geldi. 
Kubbeal tmda pe~ke~ini 9ekti. Borku
nil giydi. El optip savu~tu gitti. 

Raziye kalfa bunlan m1 du~iinecek

ti? iigi.incii Murada yalvardt, yakardi. 
Kardc!?ini Eski saraya ~agirtti. Yaph
g1 rezaletler yi.izi.inden gordilgti ceza
run kendisine ya~am1yacagm1 an
latb. Karde~ini teselli etti. izaz ve ik
ram bununla da kalmadl. U~ti.ncii Mu
rad da onu incili ko~ke davet etti. 
hilatler giydirdi. Ve tekl·ar Diyanbe
kir beylerbeyisi nasbetti. 

Halk bir patirdl c;lksm diye bekli
yordu. Qlinkii, bu idareden ba~ka 
tiirlii kurtulmanm imkaru yoktu. 
Venedikli Baffa. BU.tun devlet idaresi 
onun elinde idi. Halk bin senesinin 
hululiinil dort gozle bekliyordu. Belki 
bin senesi tli;imcu Murada ugursuz 
gelebilirdi! 

Fakat bin senesi de ~uresile bera
ber girdi. «Ulema ve suleha» f1stikli, 
bademli. i.izi.imlii ve cevizli a~urelere 
oyle ka~Ik ~ald1lar ki, ~i~kin kannla
rile ne «ala gazelleh yazmadllar, ne 
tarihler di.i.~i.irmedilerl .. 

Muharrem. Tam mevacip ay1. Ugiin 
cii Muradm kadmlara ve zevkine ye
ti~tirecek milyonlan var. Fakat kap1 
halkma verilecek on para yok. Onun 
da c.;aresi bulundu. «J3iavnihitaala 
husnu tedbir ile istikraz tarikile teda
rik olunup vc1ildb Istikraz hazinesi 
Venedikli .Baffanm elinde idi. Bu ha
zine, saraya tamamile ycrle!jimi~ti ve 
onu da bir yahudi kans1 temsil cdi
yordu: Ester Kira. 

Bi.iti.in giimrukler onun elinde idi. 
Biitiin gtimrilklerde <;all$anlar yahu
dilerdi. Oraya hiG bir Tiirkii kalml 
etmezlcrdi. I.?i olanlara bile hakaret 
cderlerdi. Turkler, ~milsli.imanllk ir
ZlllllZ ~ikesb oluyor. diye divann. ne 
kadar arzuhaller veml.i~lerdi! Fakat 
kimsenin dinledigi yoktu. Yahudi kans 
Kira gi.imrilgiln naznm kesilmii;;t.i. La
kin, onun da verecegi para ne kadar 
olabilird.i? Verdigi para, ulufeyi tam 
vermege bile yeti~medi. Mukabele def
terlerine gore bir goklannm alacakla
n verilemedL Sa.ray halka bor~lu 

kaldl. Fitne kopacakt1; fakat hallan 
agllktan klmlldanmaya mecali yok
tu. Biraz karmlarm1 doyurabilenler, 
hakimlerle yaka pa~a oluyorlard1. 
Daha sinsi olanlar da saraym...W.lsizlc
rine, ciicelerine ve tava~ilerine inti
sab etmege ugr~1yorlar, onlara c:p~
k~lerin mahbemah maktu tarikile 
vcrip~ i~lerini beceriyorlard1. Ri.i~vet. 
En biiyiik riitbeye ve mevkie ge~mek 
ic;in saraya verilen resmi bir vergi idi. 
Hie; bir meslekte zevk kalmazm!?tL 
Herkes gec;;tigi makama liyakatile, il
mi ve irfanile ge<;mek isterdi. Fakat 
ilmin ve irfarun zerrc kadar k1ymeti 
yoktu. Devlet idaresine gec;mek ii;in 
en bliyi.ik meziyet, intisabdl. Naszlsa 
Lam Ali Qelebi reisillklittab oldu. ller
kes o kadar memnun oldu ki, bi.itiin 
irfan meclislerinde: 

<;oktan eylerdi cemali ba~alin arzu 

Sahibi fnzlu kemalin virdi hakkm ruziga" 

Beytini okumaya ba~ladllar. 
Fakat saray Venedikli Baffanm ve 

Raziye kanrun elinde bulunduk~a i~
lerin dtizelmesi imkansizdl. Ortallkta 
bir para dogu~udiir gidiyordu. Osman-. 
11 imparatorlugunun kamm emen is
tanbul, guya koca imparatorlugun 
kalbi idi. Fakat bu kalb, kalbsiz bir 
yabanc1 kadmm elinde idi. Venedikli 
Baffanm TiirklUkle ne alakas1 var
d1? Onun Tilrk serhadlPrinden bile 
haberi yoktu. Ti.irk serh.:..dleri Avru
pada Nemge kralmm tahtgahma, Leh 
diyarma yakla~m1~. Macaristam oz 
bir Turk toprag1 gibi bagrma basm1~
t1. Tii1·k gazileri Ad1iyatik denizinin 
~malini kapliyan ovalarda at oynab
yorlard1. Baffamn Turk illerine gar
pan dalgalardan b~ka gordi.igti bir 
hudud yoktu. Kendini Adriyatik sula
nnda Ttirk ba~tardasmda gormesile, 
istanbul sularmda gormesi vc tic;uncti 
Murad.in koynuna girmesi bir olmu~
tu. Habe~. Lehsa, Basra, Yemen, Bag
dad, buralar1 hep Tilrk illeriydi. Bu 
s1mrlar, hep Turk erleiile korunula
cak ve bcklenecekti. Fakat onlann 
da hcpsi a<ttl. Ve hepsi de ayaklanm1~-
1ar, beylerbeylerine: 

- Ulufemiz verilmez. 

Diye bagirarak agalanm ve adam
larm1 oldi.irmii~ler, kendirerini kalele
re ka~m1ya mecbur etmi~lerdi. Bu fe
laket haberleri hep istanbula geliyor, 
ve balk da duyuyordu. Halbuki saray 
hala Razive kannm ka.rdesi divane 
ibrahim pa9arun ~lerile m~gul olu
yordu. 

ibrahim p~a. incili ko~kte hilati 
giyince btisbtiti.in ~1mardl. Diyanbe
kir milltezi.ml~inin yaka.sma yapu;;tL 
0 zarnanlar Diyanbekir milltezimi iki 
ki~i idi: Melek Ahmed pa~a. Alaed
din bey ... Bunlar da: kendisile bera
ber Diya.rlbekiri soymuslardl. Di vane 
Ibrahim p~a, karde¢ Raziye kalfaya 
hepsini anlatti. Onlann iki y1ldnnberi 
tahsil ettikleri paradan hazinei umi
reye az bir 1?ey verdiklerini soylcdi. 
Hatta kendilerinden dart yiiz bin al
tm almmak l.fl.zun gelecegini de an
IattI. Ugi.inci.i Murad, Raziye kalfa
dan bu haberi i~itir i~itmez. derhal 
tefti~lerini ferman etti. Sadrazam 
Ferhad p~arun huzurunda gunlerce 
meclisler aktedildi; fakat i~in ic.;in
den bir ttirlti 91kllamadl. ibrahim pa
~a. en ziyade Alaeddin beyden ociinii 
almak istiyordu. Alaeddin bey Diyan
bekirde tefti~ edilmek iizere Ibrahim 
p~aya teslim olundu. Kendisinden 
hazinei amire i~n odi.in~ alman pa
ralar da verilmedi. Art1k ibrahim pa
~anm zulmii butiin istanbul halkm1 
bezdirdi. Herkes U9ilnci.i Mur:ada, Ve
nedikli Baffaya di~ biliyordu. Ag1zlar
da dol~an hep ~u rmsralardt: 

Hele c;ek CeVTi.i cefa sabridelim 

Gorelim sonucu Huda neyler. 

Hilda ne yapabilecekti? En yiiksek 
ilim adamlarmm ya~ad1g1 bu devirde, 
en alim olanlar bile Osman ogullan
nm bozuk nesline hali Allah gibi ta
p1yorlard1. Ve halkl, cdebiyat yapa
rak, kasideler yazarak, ilin1lerine say
gi saydira.rak en aciz mevkie sokan 
da onlardl. 

Erzurum, yeni~eriler elinden neler 
c;ekiyordu! istanbulda, ne Ui;i.incii 
Muradm, ne Baffanm ne de kocal~
nm haberi olmadan saray1 amireye 
kapatllan ve dir~1 padi~ahh i~in 
terbiyc edilen kadmlann haberleri 
yoktu. Sarho~ Selimin oglu ortal.igi 
kas1p kavuruyordu. Kimbilir, bu Baf
fa denilen kadm da Avrupay1 rm tak
lide c;all~1yordu'? 0 zamanlar ingilte
rede kralic;e Elizabet , Fransada Kat
herine do Medi~i vardi. Turk kork:u
su Avrupanm i~ine sinmisti. Lih mem
Icketine krallar hala k~bbeal tmdan 
c1kan hilki.imlerlc nasbediliyordu. 
Baffa kendi zevkinde idi. Turk kor
sanlarmm penc.;esinden kurtulanuyan 
bu kadm ~imdi Tiirk imparatorlu
gunda sultanllk ediyordu. 

(Arkas1 var) 
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Llillil&La!Ml#ihiil l8MI 
Baylar, b1rak1n yiiriisiin! 

Onun •• •• • yurumes1 
•• •• • yurumcs1 I 

I Futbol milsabakalan i~n bir milli 
7ciime te~klli ve buna istanbuldan dOrt, 
'.Ankara ve izmirden iki~er takim ka
bulil hakkznda FutboZ f ederasyonunca 

ittihaz edilmi§ olan karann Merkezi 
umumfde gori4iildiigii vakit f ena bir 
tesir btraktigzna dair bazi nepi.yata te
sadilf edUmektedir. 

Anadolu Ajansi, Federasyonca halle4 

dilm~ olan bu meselenfn Merkezf u
mumide mevzuubahis bile olmadzgzm 
beyana saliihiyettardir. 

Futbolilmi.izde, lark yilm b~mda, 
iyi blr i~ yapt1k: Bu da millt kilme i~l
dir. Milli kiimeyi lilzumlu ve faydah 
bularak cAllah razi olsun bu hususta 
elele veren ajan, bolge, f ederasyon ve 
merkezi umumidenl> diyen bir ~okluk 
yanmda, her nedense bu i~l bozmak i~n 
ugra~~m bir de azhk var. i~te Anadolu 
ajansmm yukanda tekrarlad1guruz sa4 

Tiirk futboliiniin 
demektir 
brlari futbol f ederasyonumuzun mil
li kUm.e i~ni tasvip et~ olan Umu
mi Merkez agzmdan bu azhga hitap 
cdiyor vc diyor ki: 

cBaylar! Futbol Federasyonu milli 
kilme diye ~ok hayirll bir i~ yapt1. 
Siz ikide birde ya bir protesto, ya bir 
takrir, ya bir makale veya bir haber 
~klinde milli kiimenin oni.ine c1klyor 
ve yolunu kesmege ~ab~yorsunuz. Bu 
hareketiniz istedigmiz neticeyi vermi
yor. Beyhude yorulmu~ olmakla kal
m1yor, rnilli ktimenin de rahat yiiril
mesine, ehemmlyctsiz de olsa, mani o-
1 uyorusn uz. Artik yeter ugr~t1gm1z, 
baylar, birakm da o rahat yi.iri.isiin!.> 

Anadolu ajansmm salahiyetle soy
lediginden ~1kard1giruz bu manaya biz 
de lid ctimle ilave etmek isteriz: 

Evet Baylar, b1rakm ytiri.isiln! 0-
nun yiirilmesl Ti.irk futboli.iniln yi.iril
mesi demektlrl. Sadun Galip 

Balkan giire~ §ampiyo
I t• 

t nas1 miinasebetile 
Bizim gayemiz ~u veya bu sebeple 

tenkit vesilesi aramak degil, Tiirk spo
runun yiikselmesine hizmet etmektir 
Bundan iki giin evvel yazd1guruz 

bir yazida bu sene yapllmad1g1 takdir
de bundan sonra yapllsa da Balkan 
devleUerini bir araya toplamanm 
miimkun olam1yacaguu, deri.ihte e
dilmi~ bir i~in yap1lmamas1 bizi Balkan 
devletlerine kar~ ki.ici.ik d~recegi 
dil9ili1Ceslle Balkan giire~ ~plyona
Slrun yap1lmas1 lfwm geldigini kaydet-
~tik. 

Bu ya2llll12a di.inkil sabah gazetc
lerinden birisinde biittin a~1kllgile bel
li olur bir ~ekilde f ederasyon hesabma 
yazil~ bir yazi c1kb. Yeni nizamna
menin federasyon b~anlarma gaze
teler ne~riyatma cevap vermek sal8.hl
yetinl vermemesi anla~tl1yor ki giir~ 
federasyonunu bu ~kilde cevap venne
ge mecbur etmf~ .. 

Biz giire~ federasyonunun yapt1g1 i~ 
leri ~kid ,etmege kalkmadlk. Yalruz 

fUkanda da kaydettigimiz dil~i.inceler
le gilre~n uzun adlmlarla ileriledigi 
blr s1rada yap1lmas1 liizim gelen bir 
harekctin durdurulmasmm dogru ol
m1yacagm1 yazdlk. Biz art.Ik o gazete 
diyemiyecegiz, cunkil anl~llyor ki, 0 

yaz1 f ederasyon tarafmdan yazllmi~ 
ve yahud yazd1rllIW~t1r. Bize o yaz1, 
Finlandiyaya, isvece gidilecegini bir ~
rnal turnesi yapllacag1m, Balkan gii
r~ ~arnpiyonasmm yapllam1yacag1 
hakkmdaki nC¥fyatm dogru olmad1-
gm1 ~piyonarun nfsan aymda yap1-
lacag1m blldiriyor. 

Bundan bir mi.iddet evvel bir muhar
rbimiz federasyona milracaat etmi~, 
Balkan ~mpiyonasmm yap1llp yap1l
mama51 hakklndaki sorusuna federas
yon azasmdan bir zat: 

- Berlin olimpiyatlan ve Rusya se
yahatl bizi g~ b1rakt1, bundan son
ra oniimiiz de kl~tir. Ac1k sahada ya4 

p1Imak imkam olmad1gi ve kapa11 sa
lon da bulunmadlg1 i~in ~piyona
nm yap1lmas1 maalesef mtimkiin ola
m1yacakbr. cevab1m vcrmi~tlr. 

Biz f ederasyonun en saHi.hiyettar bir 
adammm bu sozleri ilzerinedir kl, 0 

ynz1y1 yazmak mecburisyetinde kald1k. 
Nitekim bu zat.In bu sozlcri gazetemlz
de ~lkti. Fakat kimse g1klp ta aksini 
soyliyerek tekzip etmedi. Eger o zatm 
soyleclikleri dogru degilse demek olu
yor ki federasyon azalarmm biribirin
den haberi yoktur. 

Gene tekrar ediyoruz, biz o yazmuzi 
yazarken feclrasyonun 0 gu .. ne k d 

t - . .,1 • a ar 
yap 1g1 1"'eri tenkid degiJ, deruht _ 
d 1- C b' • • Ce 

I uu~ ir ism yapllmaznas1 bizi kii ilk 
d . -· . b ~ u~mrecgm1 ve a~anlm1~ bir f~in 01-
duri.ilmemesini dil~ilnerck yazd1k. Yok
sa federasyonun zay1! bfr tarafm1 bul
duk yuklcnelim hissile harcket etme-

dik. ~una da i~aret edellm ki, gazete 
agzile yap1lan bcyanatta iizerinde du
rulmas1 icap eden bir nokta daha var: 

Fedrasyonun bu yazdmlm1~ yaz1sma 
nazaran Balkan oyunlarmm yapllama
rnasmm b~hca sebebi Berlin ve Rus
ya temaslanm yapan gUrc~ ckipimi
zin biraz da dinlenmek ihtlyacmda 
olduklar1dlr. Boyle dendigI halde biraz 
~agida kanunusa1linin ilk haftasm
da Finlandiya ve isvec; tcmaslan i~in 
taklmm blr ~lmal turncsine ~1kacag1 
yaz1hyor. 

Tabii boyle kuvvetli taklmlarla 
kar~l~acak olan millt ekipimfz git
meden evvel burada kamp kurarak ye
niden zorlu bir hazirlanma devresl ge
~irecektir. Bunun da en ~ag1 ii~ ila 
dort hatfa oldugunu kabul cdersek ta
k1m zaten istirahat edememi~ oluyor. 
Bu vaziyete gore taklrn yorgundur, 
dinlenecektir, demek manas1z bir ba
haneden ba~ka bir ~ey degtldir. 

f?imal turnesini bltiren taklm Al
manyaya g~erek oradaki temasllll da 
yapan tnk1m Balkan ~ampiyonasma 
11azirlanacak ve Balkan ~ampiyonas1-
nm yorgunlugilc hie; istirahat etmeden 
Avrupa ~ampiyonasma girecektfr. Bun
lar da gostcriyor ki, yorgunluk mc
selesi blr scbep ~kil etmcz. Balkan 
~piyonasmm nisanda yaptlacag1 
hakkmdaki karara gelince 1936 Bal
kan giirC$ ~ampiyonasmm 1937 nisa
mnda yapI1mas1 da hi~ ~iiphe yak kJ, 
b~zi Balkan devletlerine kar~ giiliin~ 
b1r vaziyete dil~iirecektir. Di.iyuna ka
lan rnaa~ar glbl blr senenln ~pfyo
nasuu oteki scne yapmaga kalkl~mak 
hakikaten giililnctiir. 

Biz ~ampiyonanm yaptlmamas1 sc
bcple1ini kaydederken as11 sebebln sa
has1zhk def;ril paras1zllk oldugunu yaz
zm~tik. Gene israr ediyoruz. Biz ~pi
yonanm yap1Jmamasma sebep paras1z
hktir .. 1.937 senesi tahsisatmdan yaptl
mas1 ic;m ~amplyona 1937 senesi nisa
nma b1rakllm1~tlr. 

Yukanda kaydettigirniz deliller han
gi tarafm miitalea yaptigm1 ac;ik~a 
meydana c1kanyor. 

1:azirn1zi bltirirken ~unu da kayde
dehm ki bizim gayerniz ~ veya bu sc
beple tenkid vesilesi aramak degU Turk 
sporunun yiikselmesine hizmet etmek-
tir. **¥ 

Son dakika: Yukandaki yaz.im1z1 
yazd1ktan sonra salahlycttar ycrler
den ~ampiyonamn nisan aymda ya
p1llp yapilmayacag1 hakkmda tahki
kat yapt1k. Heniiz bir karar verllme
mi~ oldugunu, yapllmas1 icin gene! 
merkeze miiracaat edildigini ogrendik. 
Yalan ne~riyatm kimin tarafmdan ya
plld1gm1 bu da gosteriyor. 

Son Galatasarag 
Be§ik ta§ ma~znzn 
dogurdugu bir 

dii.~ii.nce: 
Pazar giinii ~eref s admda Galata

saray ve Be~ik~ tak1mlan res.mt bir 
miisabaka i~n kar~1J~t.llar. O giinkii 
miiasbaka ingiliz b~antrenor tara
fmdan idare edild!. Ben ma~1 gorme
dim. 
Ma~ta bulunanlarm muhtelif dti

~iincelerini ve kanaatlerini dinledim. 
Bu fikirlerden toplanan hakikat ~u

dur: 
Ma~ biraz sert olmu~ ve ingiliz an

trenoril miisabakay1 gen!~ bir tarzda 
ldare etmi~tir. 

Be~ikta~ oyunculan yarad1h~ itiba
rile Galatasaraylllardan daha dayamk
h ve rnukavim olduklanndan sert ce
reyan eden bu oyunda Be~ikta~hlar 
daha kazan~h olm~lard1r. 

Oyunda bulunmad1gim i1tin o gi.inku 
milsabaka hakkmda bir fikir ytirtit
mekligime imkfm yoktur. 

Yalmz ~unu -herkesin ma!Umu oldu
gu gibi- iyi bilirim ki, llizdc Galata
saray - Fener, GalatasarRy - Beliikta~, 
Fener - Be~i~ glbi kar~tla~alar c;ok 
asabi vc sert blr hava ir;irn'e oynamr. 

En sivdlmi~ taklmlanmrzm bu kar
~1la~malar1 asabiyet havast ir;inde oy
nand1klan zaman zevksiz ve teknik 
balammdan zayif olur. Faka t tarafeyq 
oyunculan, f'utbol kaldele1inin emret
tigI, ~zdigt ve miisaade ettigi hu
dudlar iginde oynad1klan zamanlarda 
hakikaten giizcl ve heyecan vt ren bir 
oyun seyredrtz. Bana kahrsa bl~·Jm ta
krmlarumzm takip etmcsi Iazim olan 
yol yukanda tarif ettigimiz Vt> ikin
ci ~ekle yakm olan1dlr. 

Takunlanm1z bilgi, teknlk ve bil
hassa mevzuumuzun en canh nokta
lanndan birini te{ikil eden cilsse itib~
rile miisavi ~kle gelmedikc;c blzde sis
temden bahsetmek giic;. olacaktir ka
naatindeyiz. 

Pazar giinkii miisabakay1 daha yu· 
kanda tarif ettigimiz gibi -bizde ~ok 
sert teHlkki edilecek ~kilde - cereyan 
etmesine milsaade eden ingiliz antre
nortini.in ldaresl herkeste bir kanaatin 
dogmasma sebep oldu: 

0 da: ingiliz futboliiniin favullu dc
necek derecede sert oldugu dti~ilncesl; 
!tiinkil gerek seyredenlerin anlattik· 
lar1 ve gerekse gazetelerin yazdigma 
bak1hrsa hakikaten pazar gtinkil oyun 
olduk~ zorlu olmu~tur. 

Pazar giinkii oyundan sonra ileri si.i
riilen iklncl bir dti~tincede sudur: 
ingiliz sisterni diyc isim verdigimiz pa

zar gilnkii oyun sistemini acaba bizm 
Tilrk futbolil i~in bir medol olarak ka
bul etmek mtimkiin mil?. 

Ben kendi hesab1ma oteden bcri s1k 
s1k favula ka~an sert oyunu bizlm fut
bol ir;in daima zararh goriirum. 

Fakat futboHin zorlu ve gi.icli.i gen!;
lerle oynanmas1 Iazim geldigini de 
teslim edelim. 

Bilhassa bugilnkti futbol bir stirat 
Jdman, kavrayi~ ve zekA. oyunu olmu~~ 
tur. 

Biz futbolciilerimzin hem ~iissele-· 
rini, hem bilgile1ini hem futbol ze
kalamu tamamlamak mecburiyetinde
yiz. 

Biz futbol oynamak istiyoruz ve te
kamill etmek istiyoruz. 

Fakat bir turlil tekamiile glden yo
lun kenanna yana~1yoruz. 

Boyle oldugu halde bu yolun belki 
sonuna gelmi~ ingilizleri taklide ycl
tenmek cesaretini goste1iyoruz. 

Bir ingiliz takrmlanndaki oyuncu
larm ya~ ve s1klet1erini ara~t1racak 
olursak ~ok az fark goriiriiz. 

Eger aynl nokta uzerinden bizim her
hangi bir taklm1m1za el koyacak olur
san1z o talamda 55 kiloluk bir oyun
cu oldugu gib! 85 kiloluk b!r futbolcil 
da vard1r. 

50 kiloluk bir insanm 80 kiloluk di
ger birinin gordilgti i~ gormcsl onun 
dayand1g1 mc~akkate tahammi.ilu im
kans1zd1r. 

Bu akhm1za gelen en basit misald1r. 
Daha birgok misaller sayilabilir. 

Adil Giray 
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SARAY ve BABliLiNiH ie YOZO 
Yazan: SOLEYMAN KANI IRTEM - Terci.ime iktibas hakk1mahfuzdur. 

T efrika No. 779 

Hicazdaki gari b idare, M ekke 
emirin in mahkemeleri, cellad 1! 
HiCAZDA iDARE 

Hicaz ahvali hakklnda a~ag1da 

yazacag1m ~eylcrden inti~r etmi:;; 
eserlerden toplannu~ olanlan nisbet
le azd1r. 

Burada. gormecck husus! maluma
ti k1smcn evvelcc o taraflarda ka
rantina doktorlugile bulunurken 
Mekke emiri $elif Avniirre!ik pa~a
nm hususi tababetini de ifa etmi~ 
olan ~air Cenab ~ehabeddin beyden 
alrn~hm. Hlcaz emiri Ali p~arun 
divan cf e!1diligl vazifesfni senelerce 
ifa eyl~mi~ olan evkaf nezareti esbak 
vak1f milesseseler mi.idiirii bay Nail 
Re~id de son zamanlarda Hicaz hak
kmda bana bir ~ok izahat vermek, 
yamnda saklam1~ oldugu vesikalan 
gostcrmek IUtftn1da bulundu. 

Hicaz vilayeti ve Mekke emareti ile 
Bab1ali ve mabeyJn arasmda cereyan 
etmi~ muhabere cvrakile bay Nall 
Rc~idin 1909 da Selft.nikte lnikad 
eden itUhad ve Terakki kongresine 
Hfcaz murahhas1 safatile i~tirak et
tigi esnada Hicaz ahvali hakkmda 
verdigi muf assal ltiyihay1 kcndisile 
birlikte miltalea ettik; bu laylhadan 
dn bir (;Ok notlar ald1m. 

Bu vesllc ile bay Nall Re~de te
~ckki.irii vecibe sayanm~ 

Hicazm ldaresi d!ger hie blr vilA
yctc benzernezdi. Burada vali ve ku
mandanlarm yam ba~mda bir Mek
kc emiri vardl. 

Hicazda yeniden ziyade eski tarzi 
idnrc dev:im cder, dururdu. Halktan, 
hac1Jard:m alman vcrgilerin hususi
yeti vard1. 

Valllere hazineden ald1klari ma
~tan mnada ayhk zahire tahsisatla
n verilirdi. Besledikle1i hayvanlann 
istihkak1 ayda bin demet ot ldi. (Bu 
muhassasat me~rutiyetten sonra da
hi ibka cdlhni~tir.) 

Fakat bunlardan ba~ka eski cya
lct idarelerinde oldugu gibi ba~ka 
cilietlerden 'kap1 alti saSilah ve tay
yarab kabllinden orfen alm1r bir ta
k1m tahsisat ve ~1karlar vad1 ki bun
lar da valilerln ''e emirlerin resmt 
varidati gibi say1Judi. Ancak bunla
ra blr kanun ne had tayin edilmis 
deglldi. insafa kalm1~ ~eylercli. ' 

insafm ise o yerlerde pek ad1 yok
tu ! 

Hicazrn her tarafmda emaretin 
hi.ikumet t~kilatma benzer hususi 
te~kilatI vardI. Emirin has hademe
sin~ (hazna\'i) muhaf1zlanna (ba
vardi) denilirdi. Her kasabada kaza 
vc hi.iki.im salfi.hiyetini haiz blr serif 
kaymakam1 bulunurdu. Araplar · ara
smdaki cla' alara bu kaymakamlar 
baknrd1. Huk\1met mahkemelerindc 
yalmz TUrklcrle olan ihtilaflar hal
lolunurdu. 

Hica2da memurlnr nrasmda ema
ret hizmctinde olanlara (~erif mc
muru) ve hi.ikumet hizmetindeki 
Tiirklere (Osmanh memuru) diye 
bir tasnif yap1hrd1. Hicaz araplan 
vali pa~aya .(efendina) ~erife fse (sey
yidina) dlyc hltab ederlcrdi. Valinin 
ni.ifuzu kasabalar har!cinde pek ca
ri degildi. A~iretlcr ·kadim serbesti
lerini muhafazn. ederlerdi. Devlet 
mahkcmclerini ve bu mahkemclerin 
hiikihnlerini tamrnazlardi ; asker 
vermezlerdi. Osmanh askerleri bu 
a~retler arasmda dola~amazlard1. 
Bir kaleden dige1ine gf tmek uzere 
yola ~1kacak askerlerin kuvvctli ve 
miloehhcz bulunmas1 Jftz1md1. 

Ciddede oturan konsoloslar d:!vlet
lcrinin siyasetlerine gore ya Hicazda 
kuvvetlenmck emelini gtiden Bab1a
linin slyasetine miizaheret cdiyor 
gibl gorilni.irler yahut bu slyasete 
kar~1 dayanmasm1 ~erife gizlice tev
siye ederlcrdi. 

1895 de araplar tnrafmdan konso
loslann katli ecnebi hiikf1rnctlerce 
art1k Ciddcyc konsolos gonderilmiye
cegi zanmm uyand1rm1~tI; bu zehab 
bo~ c;1km1~. devletler Ciddcde Hicaz 
ahvalinl tai assut edecek memurlar 
bulundmmaktan fa1ig olrnanu~lardir. 

Emil in araplara vcrdigi cezalar 
i1tin hi.Jkumet hapishancsi gibl bir 
emaret h npfshanesi vnrd1. Emaret 
dairesinde zenci bir cellad, emirin 

:Uekke emiri ~erif Avniirrcfik pa!;'a 

padi~ahtan istizana lilzum gorme
den arnplar hakkmda ve1·digi idam 
hilkilmlerini icra ederdi! ~erif kay
makamlannm bu yolda verdikleri 
h ilkilmler de emirin tasdikile icra 
olunuverirdl! 

Emilin divan katlbinden ba~lta 

bir arabl ba~katibi ve katipleri, mi
ralay riitbesine kadar ~1knn bir ser
yavcri He yaverlerJ, daireslnin resmt 
t~blblcri, kavasba~s1 ve 15 kavas1 
vard1. 

Mckkc ~eyhillhnremligtni biltim 
valiligI milddetinde Ahmed Rat1b 
pa~a ifa etml~ti. Mekke harem heye
tindc bir miidilr, bir birinci vc bir 
ikinci mlftahdar hanefi vc ~fii, mn
llki, hanbeli miiftilleri, bir harem 
naibi, bir ruznam1tcci, bir hatib!er 
~eyhi, Kabe hizmetinde bulunan 
agalarm bir ~eyhi vc bir nakibi da
hil idiler. 

(Medine) rcsmen Hicaz vilaycUne 
merbuttu. Fakat Medine muhaf1zi 
ve ~eyhi.ilharem buras1rn vilayctten 
milstakil gibi idarc edcrdi. 

Medine harem heyetinde de kad1, 
hatiplcr ~cyhi, h:irem naibi, bir ha
zinectar, bir mtisteslim, b!r ferra<:.lar 
l}Cyhi, bir buhurdnnc1 bulunurdu. 

(Hazinei nebevi) nynce bir heyet 
idarcsinde idi. Emarete tayin edilen 
~rifler (istlkamettcn vc zat1 hilafet
meab ve saltanat nisab1 hi.imayuna 
omrii olduk~a sadakattcn zerrece 
ay11lm1yficnklarma) Kabede s~cdeye 
kapanarak Allahm ism.inc yernin 
cderlerdi. 

Bu yeminde nilbtivvet hanedaru
na mensup emirlerce Osmanb ha
nedanmdaki hllafeti tasdik mahiye
ti de miind~micdi. 

Yeminin ifa cdildigl ye.ni emir tn
rn.fmdnn mabeyine bildirilir, cmaret 
fcrammnda bu yemin mahsusen zik
rolunurdu. 

Salnamelerde cvvelfl "ilal ct, son
ra emar~t heyetlcrl yazihr ise de ~ey
h ul h!l.!'Cmlik vazifesi de uhdcsinde 
bulunursa. vruinin ismi (haremi ne
bevi) heycti arasmda emirden sonra 
ge9erdi. Mil~terek yaz1lnn anzalar
dn ve yap1Jan biitiin torenlerde cmir
lcr valilere, kumandanlara takad
dfim edcrlerdi. 

Hicaz valile1indc11 emirlcrc cl etek 
onmek suretile fazla hilrmet ~oste
rcnlcr olurdu. 

Hicaz sahilinde (Cidde ve Yenbu) 
dan i~er.iye gayrimiislhn girmek ya
sak old'Jgu gibi knra tarafmdan cla 
Suriyeden Maan kazasmda (kadcml 
~crif) denilcn m:J.11aldc11 M:.>dineye 
dogru gayrimilslimlerin gcc;meslne 
miisaad~ olunm::izd1. 

Btitiln zabitler, giim1iik memurl:i
r1, hac1lara ktlavuzluk eden d"liller 
!1e akkamlar, hatta devcciler buna 
dikknt etmekle mtikelleftiler. Bunlar 
bhisinden ~ilphe cdecck olurlar"a 
hi.ivlyetinl meyd:i.nn ~1ka11nr1ya ka
dar t::i.kibden hali kalmazlardt. 

(Arknsi var) 
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l~e yaramaz! Sarlonun son karar1 
Me~hur bir ~ok y1ld1z i~in 

iptida boyle denmi§ ! 
Amerikan filim ~irketleri y1Id1z 

ke~fetmekle me~hurdurlar. Fakat 
bunlardan bir klsm1 buglini.in en bU
yuk ytld1zlanm cBir i~e yaramaz~ 

diye uzakl~tirmak gafletindc bu
lunmu~lardir. Bir sinema mecmuas1 
bunlardan bir klsm1m yaz1yor. Bu 
gazete diyor ki: 

«Bugi.in en c;ok ragbet goren Gre
ta Garbo Amerikaya gittigi zaman 
kendisine i~ verilmemi~ti. 0 sirada 
~ok lyi mevkii olan rejisor Moris Stil· 
leiin isran ilzerine kiic;uk bir rol ve
rildi. Az zaman sonra Greta ~ohret 
kazand1, Stillere yol verildi. 
~dyrna Lay sessiz filim zamanm

da ~arkll tipleri ic;in kullamlmb. 
Sozlu filim c;1kmca bir i~e yaramaz 
dl) e mukavelesi yenilenmemi~tir. 
Jean Harlov, ~l Hudson, Fred As
taire de aym sebeple i~erinden uzak
l~t111lm1~ard1r. 

Daha garibi bir zamanlar Mary 
Pikforda haftada 2000 dolar verrnek 
~ok gorillmil~t\ir. 

Bu arada tuhaf bir vaka olrn~tur: 
Rejsior Griffith blr filimde mi.ihirn 
bir rol yapmak ilzere William Bradyye 
mtiracaat etm~tir. Brady o sirada 
sarhol?tu. Rejisor bu filim i~in ken
d1sine 25 bin dolar teklif etmi~tir. 

Fakat Brady cevab vermemi~tir. Bu
nun uzerine rejisor 30, 40 bin, niha
yet 130 bin dolara c;1km1~tir. Sarho~ 

bu s1rada kendine gelmi!? ve ckabub 
d1yerek konturatoyu imzalam1~tir. 

Brady ertesi gilnil: cSarho~ olmasay• 
dim 25 bin dolan kabul edecektim.,. 
demi~tir. --------
Sinema haberleri 
* Martha Eggert gelecek hafta 

Lehistanda Katovic; ~ehrine gldecek· 
tir. Jean Kiepura ile dtigiinleri bu l?e
hirde yapllacakt1r. Kan koca kanu
nusanide Berlinde Bohem operasm1 
c;e,ireoeklerdir. 

* Marlene Dietrichin Londrada 
~evirdigi filim bittnek ilzeredir. Ar
tist yakmda Holliwta gidecekttr. 

$arlo, asri zamanlar filiminden 
sonra artik filim c;evirmemege karar 
vermi~tir. Bundan sonra yalmz sah
nevaziligi ve rejisorli.ik yapacaktrr. 
Filimlerinde b~ rolleri, asri zaman
lar filirninde kendisile beraber oym
yan sevimli Paulette Goddard yapa
caktir. ~arlo, Paulettei en bi.iyilk ytl
d1zalr s1rasma c;1karmaga karar ver
m~itir • 

I 

Yemek pi~ege rnerakb bir yild1z Betty Furness 

~arlo ~imdilik iki senaryo hazirla
m1~tir. Bunlardan birisinde Paulette 
Amerikadan <;il)e bir vapurla kac;ak 
olarak gitmekte, orada bir c;ok mace
ralar gec;irmektedir. ikinci senaryo 
heni.iz malfun degildir. 

~arlo filim 5evirmekten vaz gec;
mesine b~llca kebeb ya~mm ilerle
mesidir. ~arlo pugiln 48 ya~mdad1r. 
S~lan bembey~zd1r. Filim c;evirirken 
bunlan boyamak mecburiyetinde kal
makta, sonra bu boyalan c;1kartmak 

ic;in pek ~ok ugr~maktadlr. 

Yukanda Pat Patterson, llf8itda 
Ginger Rogers 

Brigitte Helm 
• 

Aatist bundansonra 
filim cevirmiyecek 

Brigitte Helm, bir zaman· 
lar Avrupa sinema aleminin 
en parlak yild1z1 idi. Her 
senet bir kac; fililn ~evirir 
ve bu filimler biiyilk rag· 
bet goriirdi.i. iki seneden 
beri artistin ismi ~tilmez 
oldu. Acaba Brigitte Helm 
ne yap1yor? Ni~in filim c;e
vinniyor? 

Bir sinema mecmuasmm 
muharriri buna merak et-
~. Aimanyaya giderek tahkikat yap. 
nu~tir. Vaziyet 'udur: Alman y1ldlz1, 
iki sene evvel Kw1heim isminde zen
gin bir Alman fabrikatOril ile evlen
mi~tir. FabrikatOr Berlin civannda 
Vansede ~ok giizel bir kol?k yaptirm11?, 
artist burada yerl~rni~tir. Aradan bir 
sene gec;meden bir de ~ocuk dogur
m~tur. 

Evil ve anne olmu~ bir ~ok sinema 
yildlzlan vardlr. Bunun ic;ln bu degi
~kllk, Brigitteyi filirn c;evirmekten 
menedecek bir sebeb degildir. Fakat 
.sOylendigine gore kocas1 kendisinin 
artlk filim ~evirmesini istememekte
dir. Diger bir ~ayiaya gore iki sene ev
vel stildyoya acele giderken otomobi
lile birisini c;lgnemesi yiizimden ii~ ay 
hapiste yatmaga mahkiim olmas1 ken
disinln filim c;evirmekten vazg~esi
ne sebeb olm~tur. 

~arlonun Paulette ilc aras1 a~1ld1g1 
ve kendisinden aynlacag1 hakkmda 
gec;ende bazi rivayetler c;1knu~ti. Bun
lann ash olmad1g1 anl~llm1~tir. ikisl 
arasmdaki dostluk pek s1kld1r. Gece 
gilndiiz beraber bulunuyorlar. Her ta
rafta kendilerine nil?anlI nazarile bakll
maktad1r. 
~rlonun gelecek sene blr devrialem 

seyahati yapmas1 ve bu arada Avru
paya gelmesi muhtemeldir. Avrupada 
bir kac; ay kalacak ve ekseri memle
ketleri ziyaret edecektir. 

, 
I 

, 

Marie Glory 
Bir iki senedir hie; bir filimde gO

ri.ilmiyen Marie Glory tekrar mm ~e
virmege b8.fla.Du§tir. Marie Glory sa
nya boyama olan sac;lanm tabii ren
ginde b1ra~ ve zayifl1yarak gayet 
ince viicutla yelli filimleri ~evirmi'
tlr. 

Bu mevsim i9n Marie dort film 
hazirlam1'br. BUBlar, [Kac;an ollim, 
Kalbsiz a.dam,~ tnrsiz1 Te lhr
Yinnekte oimitu filmin ismi [Nef'e 
virmekte okluju flimin ismi [Nq'e 
ile) dlr. Bu filmi Maurice Chevaliu 
lie ~evitiyor. 

Clark Gablenln son resimlerinden biri 

Greta Garbo ile nas1I goru~ulur 
Greta Garbo ilc telefonda gorusmck digi, hangi mesele hakkmda go~il-

ic;in ayn ayn dort telefon numaras1 Jecegi sorulur. Ve1ilen cevab uzerine 
st>ylemek 13.zimdir. Telefon kitabmda ii~ilncil 'bir telefon numaras1 soylenir • 
bulunan numara aranmca cevab ve- Burada da ka~ dakika goru ulecegi 
ren kimseye ismini nereli oldugunu 
nerede oturdugunu, soylemek icab 
eder. 

Bu ce\'aplar makul gorulurse ikinci 
bir telefon numara i soylenir. Buras1 
aranmca Gr ta)l ne i~in gmmek iste-

ve Greta ile eskiden tan1~p tamsllma
d1g1 sorulur ve ~eiilen cevaba gore 
Greta Garbonun as1l telcfon numa· 
ras1 o'an dorduncu bir numaia le
nir. Bu numarayi ancak be~ altl k~ 
bilmekt dir. 
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BULMACAMIZ 

Zil ii~ kerre ~almd1. Mehmed Ali hc
men masasmdan firladl. Umumi di
rektOr onu ~gmyordu. Mehmed Ali 
onilni.I ilikledi. GOzltiklerlni diizeltti. 
Kendisine !teki diizen yererek mildii
riln odasma girdi. 

DirektOr Mehmed Allnin yiizUne 
bile balanadan: 

- ~u davetiyeyi al1mz, dedi. Beni 
~agirm1~lar.. lakin gidemiyecegim .. 
Siz milessese namma bu ziyafette bu
lunursunuz ..• 

Mehmed Ali: 
- B~tistiine efendim.. diyerek 

da vetiyeyi aldL Lakin uzun uzun dii
~Undu. Mehmed Ali tuhaf bir adamdi:. 
Boyle kalaball.k~ giirliltiiden uta
mr, &lalirdl. PLSll'lk, mahcuptu. Maa
rriaf1II iyi bir memurdu. Miidiirun em
ri d~ emirdi. Bu ziyafete gitmek lazim
d1. Halbuki onun niyeti bugiin ogle 
yemegmi piyazcida yemektl. 

Btr gfizel tir~ oldU. iskarpinlerini 
boyatt1. Lilks olsun diye birinci mevki 
bir tramvaya bindi~ 

Ziyafet haldkaten parlaktI. Havyar
lar, ~mpanyalar girla gidiyordu. Gar
sonlar miitemacliyen kadehini doldur
duklan i~in Mehmed Ali i~kiyi biraz 
fazla ka~rd1. 

Yemekten sonra ona koskocaman 
bir de yaprak sigaras1 uzattllar. Alma
rnak istedi. Fakat kar~ISmdaki zat 
kibrit ~akmca yaprak sigaras1m agzi
na soktu. Yakt1. Yemekte i~tigi ~arap
tan zaten b~1 doniiyordu. Bu agzm
daki koskocarnan yaprak sigaras1 da 
ona garib bir benlik getirmi~ gibi idi. 
Agzmda buram buram tiiten bu nadi
de signra adeta hilviyeti degi~tirmi~ti 

Ynprak sigaras1 agzmda oldugu hal
de d·~leri arasmdan bir ccveb deyi~i 
vard1. Bu ceveb i kendisi bUe tamm1-
yordu. Bu agzmda koskocarnan sigara 
ile dl~ler arasmdan 1;1kan cevet> tipk1 
umumi direktoriin sigara agZ111da iken 
ceveb dey~ne benziyordu. cliaym• 
Ian ca sinemalarda Amel'ikan milyar
derlerinin hay1r deyi~lerini and1nyor
du. 

$imdi ba~ hafif donerke11, agzmda 
yaprak sigaras1 tiiterken kendisinde 
bir cesru·et, bir nefis itimad1 hissedi
yordu. Adeta kendini miihim bir adam 
gibi goriiyordu. 

Agzmda kocaman sigara ile salonun 
sol tarafma dogru yiiriirken eski bir 
mekteb arkada.~ma rastlach. Onun ~k 
zengin oldugunu i~timi~ti. Eger es
kiden olsaydt Mehmed Ali diinyada 
bu zengin arkad~mm yamna yakla
~amazd1. Lakin ~irndi yeni bir hiiviyet 
ta~1yordu. Teklifsizce arkada~mm ya
mna yakl~ti. Elini omuzuna koydu. 

- Ne alcmdesin Mahir?. 
Zengin arkad~: 

- i~ler arasmda bunal1p gidiyoruz 
!~te .. yann da izmire gidecegim ... ~u 
izmirdeki ~bcye miinasib bir mi1di.ir 
bulamachm gitti. 

Mehmed Ali hayatmda gosterrnedigt 
bir cesaretle sordu: 

- Pnras1 epice mi? 
- Birader ... Kcndisine gilvenebile- 3 

cegim birisini bulsam 500 bile vere- 4 
cegirn. 

- MilkcmmeL talibim .. 5 

Bunu yaprak sigarasm1 agzmda oy- 6 
natarak o kadar itimadl nefsle soyle-
di kl Mahir: 

- Mi.ikcmmel... decll, yanndan tezi s 
yok. .sen bizim i~lerl de bilirsin .. ~-

9 
di de zannederim ayru ~ i!finde ~a.-
ll~yorsun .. 

- Oyleya .. 
Mehmed Ali Mahirden aldlg1 bu gu

zel vaidden sonra saat u~e dogru bir 
otornobile atlach. Dairesine geldi. Va
kia bir saat geci~ti. I.Akin ne ehem
miyeti vard1? 

Agzmdaki yaprnk slgarasi hala bit
~ti .• otomobilden yaprak sigara· 
s.iie inince kap1c1 yerinden frrladL Oy
le h\irmetle bir selam ~akti ki Mehmed 
Ali 13 senedenber1 bu miiessesede ~a
I~rdl, ~imdiye kadar kap1cmm ken
dlsine ooyle cakal1 selam ~aktig1111 

gi:irmenW1ti. B~ka zarnanlar Mehmed 
All i~eri girerken herif yerinden bile 
klpirdamazdI. 

Mehmed Ali sinek kovar gibi kap1-
cmm selamma ehemmitsiz bir el ha
reketile mukabele etti. 

Odasma girdi. 3 senedenbeii dokti
losu Kadriyeyi seviyordu. Lakin o me~
hur p1smk huyundan dolay1 bir tiirlii 
Kadriyeye ac;1lamam11?ti. Kadriyenin 
onilnden ge~erken gen~ kl.za: 

- Paydosta hemcn ~kmay1mz .. si
ze soyliyeceklerim var .. Kadriye hay
retler i~inde kalrm~t1. Mehmed Alide 
bu cesaret ... 

Saat be~ olunca ziller ~almd1. Meh
med Ali kendisine cesaret gelsin diye 
ziyaf ette kendisine verilen ikinci 
yaprak sigaras1m yakti. ~ara.plar ha .. 
la tesirini gasteriyordu. 

ikinci yaprak sigaras1 dudaidan 
arasmda tiiterken KacMye i~eriye 
girdi. 

- Buyrunuz sizi dinliyorum .. 
Mehmed Ali agzmd::m sigaray1 ~1-

karmadan kelimeleti geveledi. 
- ~oyle yamma oturunuz bakahm .. 
Hayret.. bu kadar cesaretle konu

~an Mehmed Ali mi idi? .. 
Maamafih Kadriye memnundu. 

Mehmed Aliyi boyle biraz cesaretli 
gormek istiyordu. Yakmdaki iskem
ley~ oturdu. 

Mehmed Ali: 
- Daha yakma .. daha yakma_ 
Kadrlye adeta afall~m19ti. Biraz 

daha. yakma oturdu. 
Mehmed All gene itirnz etti: 
- ~oyle yamma camm .. 
Kadriye Mehmecl Alinin yanma otur

du. Mehmed Ali ~imdiye kadar senc
lerce gostermedigi bir cesaretle: 

- B ... ni dinle Kadliye ... dedi, bcn 
seni seviyorurn. Anladm m1? 

Kadriye ce.vab vermeden d~ilnilr 
gibi bntine bak1yordu. Mehmed Ali 
onun cevab1m bile dinlemcge lilzum 

0 

Soldan saga: 

1-Evin kakU (5) Boy degil (2) 
2 - B~tan 2 harfi Yama, son 3 

harfi yerytizti ( 5) 
3 - Duym1yan (5) Znman (2) 
4 - Canm yoncast (3) Deniz a~1k-

11gi (5) 
5 - Bi.iyilk (3) Kaside (4) 
6 - Beynin iyi hassas1 (4) Kalm 

kUina~ (3) 
7 - Yaz degil (3) Qifteyle vurulan 

(2) 
8 - ilk rakam (3) Cismi olmiyan 

ku~ (4) 
9 - Zaman (2) Yagla yanan fener 

(6) 

10- Bedava su dag1trna (5) inan (4) 

Yul;ardar. ~ajji: 

1 -Aylardan biri (G) Hamam ~om-
legi (3) 

2 - Minare tepesi (5) sual (2) 

3 - c;~e (6) 
4 - ikinci rakam (3) 
5 -1brigln yarunda duran (5) im-

parator (4) 
6 - Marmarada bir ada (G) 
7 - Siyah ku~ (5) Bir isim {4) 
8 - Vermek (3) Ynnm (3) 
9 -Minarede okunan (4) Bii- zar

zavat (5) 
10 - Bal1k kizartma AleU (4) 

GECEN BULMACANIN HALLI 

SOldan saga 1 - iT cret - Te 2 - Le -
Abus 3 - Karadeniz 4 - Un - Manca 5 -
Alev - Atak 6 - Atik 7 - Arg - Ard 8 -
Alay 9 - Cer - Yakut IO - Un - Tamirat 

Yukardan ~gi 1 - Ulkii - Yolcu 2 -
Ana: - En 3 - Lagar 4 - Elamet 5 - Te
davi - Aya 6 - En - Klyam 7 - Kanca -
Ki 8 - Biat - Akur 9 - Tuz - Ta 10 - Es -
Aki de. 

D:::::::u:i:mu:::::u:u:::::m:::::::::1::::uin:nn::::::1::n:11:ni1un:~inu: 

gorrneden: 
- Derhal evleruneliyiz Kadriye. 
Kadri ye: 
- Nas1l olur camm? diye itiraz ede

cek oldu. Lakin sbzil agzmda kald1: 
- Nas1l olur ne demek? itiraz ka

bul etmem derhal evlenecegiz .. 
On be~ giin sonra evlendiler ve Meh

mcd Ali izmirde ycni vazifesine ba~
lad1. iki kadeh ~panya, ikl kadeh 
~arab bir yaprak sigarasi onun haya
tm1 ba~tan a~ag1 degi~ivermi~ti. O 
giinden sonra da. hayata kar~1 cesa
reti artb. Bir ~ok i~lere giri~ti. ~imdi 
Mehmed Ali zengin ve milhim bir 
adamd1r. (Bir y1ld1z) 

EMAL REiSiN iSPANYA DONO 0 
(Ugur gecesi) Malkanm en eski, en 

cglenccli ~enlikleri arasmda sayilm:ll. 
Bu gece kocas1z kalm1~ gen~ dullar, 
evlenmck istiyen k1zlar ve delikanll
lar, i~izler, ticareti bozuJanlar, top
raktan fazla mahsul bckliyenler, hat
ta gizll derdler:i olan ihtiyarlar bile 
o gece sokaklara · dokiiltir ve semt 
semt dol~arak ate~ ustimden atlar
Iard1. Bu SU"ada kitara c;alarak rakse
den gene; kizlar ve yuksek sesle ~ark1 
soyliyen delikanhlar en ki.i~hk ve dar 
sokakara kadar giderler, oralardaki 
gen~leri de (ugur gecesi) ~nliklerine 
i~tirake davet ederlerdi. 

Yazan: !SKENDER F. SERTELLI No 15 · 

{Senden ho~lamyorum!) demek
ten bile ~kindi. Onlar Malkaya 
~.karken, bu kahr:unanl!lra sen yol 
gostermi~!n! .. Haydi, banu da o yo
lu goster .. beni de o yolun b~a ka
dnr gotur! Onu ne kadru· scvdigimi 
b!lsen, b~ hemen gemine gOturilr 
ve yelY..:!nle11 ~~ftip yola c;.ikardm! 

Gaston ~arap kndehlni bo~tt1: 
- Sen Tilrklerden bil1ne mi tutul

dun yoksa? .. 
Molin~ giilcrck b!l~m1 sr..llad1: 
- ~uphe yok. 0 aslanlardan biri 

~.n.ld1 bnnim kalbirni.. 
- Garib ;eyl ~imdiye kadar hiy bit· 

erkege gbni.il vermiyen Mayorkanm 
giiz ~1~egi, niha) et bir Tiirk deniz
cism ~:tuldu ha?!.. 

- $ _,liacak ne var bunda? GOniH 
bu yi!!!l.rca durur durur da, gunun 
biri. ct i·:tc bbyle aslan yapu1 biI Turk 
g 11" tutuluverir 

- Bu tekhfine kolay l:olay peki di
yer 31m, Mo inal <; nk.i Turk 
d • ~ _s1 bumdan a,; rihnct) a ka-
d:. a11 n a rih ahl1e suz V.!r-

donanmaya k1lavuzluk yapacagim. 
Kemal reis ~ok temiz yi.irekll bir 
adarn .. bana kucak dolusu hediyeler 
verdi.. parn verdi.. ipekli kum~lar 
verdl Benden ~k h~land1. Senin 
yiizunden buradan ayrtl.1.rsam, kendi
sini gilcendlrmi~ olmaktan ba~ka bir 
ka2anCJm olmaz. Birak benim yaka
nu .. ve vazge<; bu delice a~ktan! 

- Yakam blral~am, Gaston! Be
ni oraya.. onun yanma gotlirmezsen, 
sana bu adada rahat yilzii goster
mem ... i~te o kadar! 

•i:i• 
• I.\LK \ ;;EHRiNDE ATE~ GECESI .. 

Buyuk 'e yuksek surJarm ardmda 
kml alevlcr icinde k~u~n gen~ler, 
sokaklarda kilme kilme yakllan ~al1-
lan sonm··d"n tutu~turuyorlar .. ve 
bircr blrer alev dalgalai mm ustundcn 
a thy arak J~o . uyorlard1. 

0 gece yerli h1ristiynnlarm (ugur 
gecesi) idi. Bu adete musluman 
gem;.erinden de i~tirak edenler, o y1l 
bi.1tun 1 lerinin ugurlu ge<;mesi i~in 
alev uzerinden a thyanlar \ ardl. 

Limanda bulunan Ispanyol donan
mas1 l?Chrin gittik~e k1zill~n semasi 
altmda k~. eglenen, ve bag11~~m 
halkl.n n~sini knmak kastile gecc 
yans1 surlann ust.une blr kac; gi.illc 
savunnu~sa da, ~ehir halk1 bundan 
hie; de milteessir olm~, eglencesi
ne de..,·am etmi.~ti. Halkl.n aylardanbe
ri gtilmeyen yiiziinde o gece ne~ ve 
sevincin izlcri vnrd1. Zaten yerlilere 
Ahmed Selim tarafmdan i;;u telkin ya
p1lm1~ti: 

c - Ti.lrkler yad1muruza geldiler. 
Kalelerdc mahir Ti.irk top~ular1 da 
vard1r. Dti~mana boyun egecek vaziyet· 
ie degiliz. Korkmaym1z . Daima n~eli 
bulununuz! ispan:yol donnnmas1 ni
hayct bir giin limanumzdan ~ekilip 
gidecektir.> 

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

Plakla Tilrk musikisi. 12,50 Havadis. 
13,55 Plakla hafif miizik 13,25-14 Muh
telif plak n~riyati. 
A~arn ne~riyati: 18,30 Plakla dans 

musikisi. 19,30 Konferans: c;ocuk esir
gerne kurumu nanuna. 20, Saz heyetl. 
20,30 Miizeyyen ve arkada~lar1 tara
!mdan Tiirk musikisi ve halk ~arkllan. 
21 Orkestra: 1 - Rossini: (Wilhelm 
Tell). 2 - Borodin: Prens Igor) ope
rasmm korosu. 3 - Borodin: Slav se
renad1). 4 - Verdi: (Ayda) operasm
dan pargalar. 5 - Chopin: ~an~on 

Trist). 6 - Granados: (ispanyol dans1). 
7 - Grossann: (Le Spectra Du Gueni
er). 8 - Sohubert: (Asked mar~). 
22 Plakla sololar. 22,30 Ajans ve bor
sa haberleri. 23 Son. 

15 T~ani 936 Pazar 
istanbuL - Ogie ne~riyat1: 12,30 

Plakla Tilrk musikisi. 12,50 Havadis. 
13,5 Plakla halif miizik. 13,25 - 14 
Muhtelif plak ne.~riyati. 
~am ne~riyat1: 18,30 Plakla dans 

musikisi. 19,30 Konferans: Suat Der
vi~ tara!mdan. 20 Belma ve arkada~
lari tarafmdan Tilrk musiklsi ve Halk 

1 

~rkl.Ian. 20,30 Milnir Nureddin ve 
arkad<ll?lari tarafmdan Turk musiki
si ve Halk ~rlalan. 21 Orkcstra. 1 -
Glinka: (Ruslan undlutmils) uvcr
tiir. 2 - Lanner: (Die Werber) vals. 
3 - Tchaikowski: (Ojen onegin) ope-
1-asmdan Lenski Aryas. 4 - Offenbach: 
(Gtizel elen) operetinden par~alar. 

5 - Meyer Hetmund (Tat11 rilya). 6 -
Glinka: (Triyo, ~en romans). 22 
Phlkla sololar. 22.30 Havadis. 23 Son. 

Sat1l1k k1ymetli 
kiitiiphane 

Frans1zca iktisadi ve mali en 
esash ve miihim eserlerden ve mec
mu.a k.ollek.siyonlarmdan miireldtep 
luymetli bir kiitiiphane satihktir. 
Alakadarlann (Ak~am) ilan me· 
murluguna miiracaatlan. T elefon: 
24240. 

14 T~ 1936 

Nobetci eczaneler I 
Bu ak$am nobet~i eczaneler 

~unlardir: 

~i$li: Pangallida Nargileciyan, 
Taksim: Limonciyan, Beyofjlu: 
istiklal caddesinde Della Suda, 

Tepeba$t.nda Kinyoli, Galata: Hii
seyin Hilsnil, Kaszmpa$a: Vaszf, 

Haskoy: Halu::zoglunda Barbut, 
Eminonil: Mehmed Kazzm, lley-

beliada: Halk, Buyilkada: Halk, 
Fatih: Veznecilerde tinit'ersite, 

Karagiimriik: Mehmed Fu.ad, Ba
kzrkoy: Merkez, Sanyer: Nuri, 

Tarabya, Yenikoy, Emirgcin, Ru
melihisarmdaki eczaneler, Aksa

ray: Yenikapzda Sanm, Be~kta~: 
Nail, Kadzkoy: iskele caddesinde 

Sotiryadis, Yel degirmeninde U~
ler, Uskudar: Selimiye, Fener: Ba

Zatta Merkez, Beyazid: Cemil, 
Kil~kpazar: Yorgi, Sainatya: 

<;ula, Alemdar: Ali Rzza, $e1ire
mini: Ahmed Hamdi. 

AK~AM 
Abone iicretleri 

SENEllK 
6 AYLIK 

AYLIK 
AYLIK 

Tilrkt11e Ecnebt 

1400 kunJf 2700 kuru1 
750 > 1450 > 

400 > 800 • 
150 • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ccuebi me.nlelcetler: Scneli~i 

3600, elh ayliii1 1900, ii~ 

"yl1g1 I 000 lcuru,tur. 

Adrea tebdili ic;in yirmi bet 
lturu,luk pul rondcrmek liz1md1r. 

~aban 28 - Ruzu Krs1m 7 
S. lmaak CDaeJ Otis lkinJi AkJ.1111 Ya111 

E. 12,12 1,54 i,07 9,H 12,0::i 1,H 
5,().1 6,46 11,59 14,36 lb.52 lfl,26 

<;elijf n en serti o!dugundan ~k kolayhkla ve tat.llllkla Oll" dakl.kada tirai; 
edu·. Diinyanm en kuvvetli ve hassas mikroskop filetilc miiken-er suret'.:.c 
tcdkik olunduktan sonm piyasaya ~lnu~br. Ne FranS!zllr, ne ingiliz
ler, ne de Amerlkahlar, ne de bi.itiin dU.nya aymm yaprunaz. AJarneti f!lri· 
knsile ihtira b~rat1 vardtr. 

Paslanmaz Hasa.'1 tira~ b1~agi rnkiplerini ~a~rtm19 ve h'.!r t1ra~ b1c;'.lg1 
fG.brik~ pMlanmaz yapmak is~mi~tir. Fakat bu i~ kol..i.y o~dtgmdan 
hi<;l'ir fabri~m muvaff:ik olamam~trr. YalJ.:11Z Al.mrulyada Fazen vc Tiirk'ye
de yalmz Hasrui tu-a~ b1~gi rnuvaffak ol~bilmi~tir. Hasan mnrl:ru:im arn
yuuz; israr ediniz. Fiati: Paslanmaz Hasan Tr~ b1~agi 10 adcdi 50 kuru~. 

I 
Hnsan Tra.) bH~agi 10 r.dedi 35 kurwp. Hasan deposu: Ankara, istan-

\. bul. B"yoglu. , 

Bir avu~ Tlirk akmc1smm Malkaya 
gcldigi giindenberi ~ehir halkl biiyi.Ik 
iimidler ic;inde ya~1yor ve herkes ca
mm, mahm, namusunu emniyet al
tma glim~ gonnekten sevin~ duyu
yordu. 

Ahmed Selim o gecc kuleden ~ehre 
inerek halka hitaben ~ sOzleri soyle
mi1?ti: 

«- Endiilils devleti y1k1lnuyacak, 
arkada~ar! Sultan Beyazid tarafm
dan ispanyol sularma gonderilen bfi
yilk Tlirk donanmasmm ge~lerde 
yapt1{,'1 bir ba.skm neticesinde limam
m1zdaki dii~man gemilerinin nasll 
bi11"birine girdigini gordiinilz. Yakln
da bir b~a baskmla hepsinin telef 
olacagi vc muhasaranm kaldmlacagi 
muhakkaktlr. ~ehirde daima ~i 
ve cesur olunuz .. korkacak, funidsizli
ge d~ecek hi<; bir sebep ~oktur. Ya
rm Gamatayi da kurtarmaga ~al~a
cagiz. ~unu unutrnayin ki, bizi ancak 
birle~memezlik, yani aynhk yikabilir. 
Daima biitiin bir kuvvet halinde, da
ima toplu vc birle~k bir halde kald1k
~a, ne denizden ne karadan dii~mana 
muzaffer olmak imkaruru vei-miyece
giz.> 

Ahmed Selim halkl.n maneviyatm1 
bu suretle saglamla~tird1ktan sonra 
kaleye donmii~tti. 

ispanyollarm bu vaziyet kar~ mda 
denizde ve karada kudurmu~ b1r hal-

de ve - ~ehir halklm taciz etmek 
i~in - her ~yi yapmaga karar verdigi 
anl~hyordu. Kalelerden kar~1hk 
gol'mcyen d~an gemileri biraz da
hn yakl~arak sn.vurduklari gullelerin 
say1sm1 birdenbire artt1rn~lardt. 

ispanyollar: 
- MilsUiman topc;ulan bu gece 

muhakkak sarho~ olmu~tur. Fl~ ati 
ka~mruyalun ... 
D~Uncesile surlann dibine dogru 

yakl~1yorlarct 

Ahmed Selim bul\dan !azla taham
mill edemezdi. Tbrk to~ularile bir
likte biitiin kale toplan bir anda ate
~ b~lam~ti. 

o gece ispanyollarm ~an gO. 
rillecek ~eydi. Demek ki Endilliis za
bi Uerl sarho~ degillerdi! 

Cebelulfaruktan ba~1yarak biltii. .... 
kalelerden atJ.lan giilleler ve yar J1I1 
humbaralan du~am oyle milth~ biI 
bozguna ugratlllJ9, o kadar ~~1rt.n11~ 
ti ki .. sahile yakl~ il~ gemiyi - ic;in
dekilcr kendilerini denize atarak -
sur dibinde bo~ ve sahipsiz b1rakm~
lard1 Denize atilanlardan o gece kur
tulanlar pek azd1. Denizin iistii insan 
cesedlerile dolmu~tu. 

(Ugur gecesi) Malka halk1 i!fln gil· 
ri.iltillii fakat r;ok ugurlu ge~mi~, sa
balia kadar bi.ltiin yerl!ler gozlerini 
kaprunadan geceyi sokakta ge~irmi~-
lercli. (A1·ka 1 var) 
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~u bembeyaz, p1r1l p1r1l di~li kad1n 
1- Di§ tem.izliginin giizellikte ilk 1art 

oldugunu anJadig. ic;in zekidir. 

2 - Aiiz lufz1ssihhas1mn ebcmiye

tini lakdir ett.igi ic;in malfunathd1r. 

3 - Beyaz ve temiz di§lere yalmz 

RADYOLlN .kuUanmakla sahip olaca

guu bildigi ic;in gorli§u isabetli ve tak

. dir hissi kuvvetlidir. 

Her 
zaman RADYOLiN 

Kullan1n1z 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
Umum ldaresi llanlart 

l~letme I 
~-----Muhammen bedeli 15093,60 lira olan 397,200 metre mikab1 ~am ~ah-
ta 30/11/936 pazart~i giinu saat 15,30 da kapah zarf usulii ile An
karada idare binasmda satm ahnacakttr. 

·Bu i'e girmek isteyenlerin 1132,02 lirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettigi ve.sikalara, resmi gazetenin 7 /5/936 G. 3297 No. lu 
niishasmda intifar etmis olan talimatname dairesinde ahnm1s vesika 
ve te.kliflerini ayni giin ~aat 14,30 a kadar komisyon reisligin: vermeleri 
lizimd ir. 

~artname)er parasiz olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpa~ada Teselliim ve Sevk \lefliginden, Eski,ehir ve izmirde idare 
magazalarmdan dag1tilmaktad1r. (2900) 

* 15000 kilo yak1mhk zeytinyag1 7200 lira tahmin bedeli iizerinden 
19/Xl./936 per~embe giinii saat 15 de Haydarpa~ada gar binast dahi
lindeki 1 inci i,Ietme komisyonu tarafmdan kapah :zarfla eksiltme

ye konmu~tur. 
Bu i~e girmek isteyenlerin 540 lirahk muvakkat teminat ile 2490 sa

y1h kanunuii 4 iincii maddesi mucibince bu ite girmeye manii kanuni 
hulunmad1gma dair beyanname ve ehliyet vesikalar1 ile teklif mektup
lar1n1 muhtevi zarflarm eksiltme gi.inii saatinden bir saat evvel k-0mis· 
yonda hulundurmak iizere ya bizzat veya teahhiitlii mektupla komis
yon reisligine gondermeleri laz1md1r. Bu ite ait 'artnameler Haydar· 
patada 1 inci i,lebne komisyonu tarafmdan paras1z olarak dag1tilmak-

tad1r. (2597) 

Beyoglu tahsil Miidiirliigiinden: 
Bogazi~inde Arnavutkoyiinde Fenerli Hiristo sokagmda eski 17, ye

ni 1 say1h bir taraf1 dogramac1 Y ani, bir taraf1 K-0ca bag1 ve bir taraf1 

Dimitraki bag1 ve tarikiam ile mahdud ah1r1n ii~te iki hissesi: Ayni 
maballe ve sokakta eski 19 yeni 2 say1h bir taraf1. Petro veledi Angi~ 
lonun kadimen crilek tarlas1, hir taraf1 yagctlar (;avu~ Yorginin kadi
men ~ilek tarlas1 ve bir taraf1 kcsap Yaninin ~ilek tarlas1 ve taraft ra
bii de tarikiam ile mahdud bir ko~kve tarlamn tamam1• 

Ayni mahalle ve sokakta eski 23 No. lu tarlanm 1/8 hissesi; 
Ayni mahalle ve sokakta eski 25 No. lu bir taraf 1 su yolcu K-0sti tar

las1 bir taraf1 Siileyman tarlas1 ve bir taraf 1 $ahap tarlas1 ve taraf1 ra
bii de tarikiam ile mahdud bir k1t'a tarlan1n 5/6 biaaesi ve yine ayni 
mahalle ve sokakta eski 27 No. lu bir taraf1 kadimi Tadyo ve Yorgi 
ve u~ taraf1 tarikiam ile mahdut bir k1ta tarlamn tamam1 cester 
Mehmed Eminin F erikoy Maliye ,ubesine olan vergi borcundan do
lay1 yukar1da yaz1h onbirbin lira mukabilinde ipotekli eml~inin 
Tahaili emval kanunu hiikiimlerine istinaden ipotek fazlasi aleni mii
zayede suretiyle isablaicaktir. 

1steklilerin (7 /12/936) tarihine ratshyan pazartesi giinii saat 14 
'den sonra Betiklat kaymakamhgmda toplanacak olan idare heyetine 
,% 7,5 pey ak~asiyle birlikte miiracaatlan. 

N-0t: -Tapu kaydma gore yukar1da evsafi yaz1h mezkiir emlak derununda 
muhtelif meyva aga~lar1 ve muntazam bir bag mevcut oldugu mahallen 
tesbit edilmi\)tir. (2944) . 

TURK HAYA KURUMU 
BU YUK PIYANGOSU 

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

Buyuk ikramiye 40.000 lirad1r. 

• 

Ayr1ca: 15,000, 12,000, 10,000 lirahk lkramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) lirallk iki adet mOkafat Vard1r. 

DIKKAT: 
Bilet alan hcrkes 7/Birincikanun/936 giinii ak~arruna kadar biletini deA°i§· 

tirmi~ bulunmahdir. Bu tarihten sonra bilet iizerindeki hakkt sakit olur. 

den: Cemiyetimizin azasmdan ve bin Ji-
radan fazla nakten teberrude bulunan 
Hem~ire bayan Makbulenin aziz ruhuna 
itham edilmek iizere yarmki pazar giinii 
ikindi namazmdan sonra f.Jyiip camiinde 
me~hur Hafiz Kemale mevlid okutturu
lacakttr. Arzu eden dinda§laruruz gele
bilirler. 

1stanbul Verem miicadele1i cemiyetin
den: Eyi.ip dispanseri ic;in meccanen bir 
soba vermek lutfunda bulunan fabrika
tOr Ziimreoglu bay ~akire alcnen te§ek
kilr olunur. 

Istanbul altmc1 icra memurlugundan: 
Bir borcun i:idenmesi ic;in mahcuz olup, 

ac;1k artt1rma ile parnya c;evrilmesine ka
rar verilen ve tamamma, muhallef iic; 
ehli vukuf tarafmdan ( 12229) on iki bin 
iki yiiz yirmi dokuz lira k1ymet takdir 
olunan, Bogazi<;inde, Emirgan mahaJle 
ve caddesinde eski 18 yeni 20/ 1 ve 22 
numarah, bir laraf1 Karlldag sefaretha
nesi, sahilhanc:::i arka taraf1 mezkur sa
hilhane bahc;;esi, bir taraf1 hamam bah<;e
si, taraf1 rabii lebbi derya ile mahdut, 
Abdulhamit ve Abdiilmecit vak1flann
dan icareli ve mezkur numaralarla mu
rakkam, elyevm kayikhane maa nhttm 
ve mii§temilat, sahilhane ve bir masura 
mar lezizin: Evsaf1: 20/ 1 numarah sahil
hane altmda bodrum olan ve arka bah
<;eye bodrumdan ge<;ilen bir kap1s1 olup 
burada bir kuyu ve iki sam1<; vard1r. Ze
min kat: Sokak kap1smdan i<;eri girildik
te mermer do~eli bir antre, camekanla 
boli.inmi.i!] bir salon iizerinde iki oda, bir 
hela ve bu salona miilas1k mermer ta§hk 
iizerine bir oda vardir. Ta~hktan, yal1-
nm arka bah<;csine gec;;ilen bir kap1 ''ar
d1r. Birinci kat: Bu kata iki &.yn merdi
venle c;1k1hr. On ve arkada iki salon i.ize
rinde dort oda, bir kiler ve hcla ve ar
ka salondan bahc;enin birinci seddine de
mir koprii ile gec;ilir. Jkinci kat: Bu kat
ta bir salon iizerinde ii<;; oda, hamam, 
kiler, ve sand1k odas1 vardir. Diger rni.i§
temilati: Binanm (yalmm} arkasma te
sadiif eden k1s1mda, iki kattan ibaret bu
lunan binanm birinci kabnda bir salon, 
ii<; oda, bir hela, ikinci katmda ii<; oda, 
bir salon, bir hela, bir mutfak, bir hama-· 
nu vardir. Bu binanm zemin katJ, <.;;ama
§irhk ittihaz edilmi~tir. <;;ama~uhga 

muttas1l mai lezizi havi bir <;~me var
d1r. Bahc;e zemininden. i~bu mii!?temila
hn birinci katma tesadiif eden sedde, 
merdivenle c;;1k1hr. As1l binamn k1smen 
sag tarafma tesadiif eden, onii ka:y1kha
ne olan mii§temilatmdan bir oda ve al
tmda kagir bir mutfag1 vardir. Bah<;enin 
arka k1smmda, birinci kah kagir ol
rnak i.izere iki katta.n ibaret bir binn var
d1r. Birinci kati kagir, ustii ah~apnr. Ze
min kati, ta$hk, mutfak, yemek odas1, 
hela. Birinci katta salon, ii<; oda bir ha
manu vard1r. Bah<;e: Setlerden ibaret 
olup her set muntazam istinat divarlariy
le aynlm1§hr. Binalar, yagh boyah, bah
<.;;ede <;am ve sair agac;Tar vard1r. Birinci 
sette, bir havuz, diger setlerde ah~ap 
kiimes vardu. Binalann heyeti umumiye
si iyi bir haldedir. Umumt sahas1, 
(2633,00 m2) olup, bundan (265,00 
m2) iii; kath c;atm haric; ah~p yalt 
(143,00 m2) bir kat kayikhane. (32.00 
m2) altmda mutfaii olan oda, iki kat. 
( 126 .• 00 rn2) lie; kat ah§ap ev. (68,00 
m2) iki kat ah§ap diger ev. (26,00 m2) 
c;ama§1rhk olup, geri kalam istinat duvar
h ii<;; setli bahi;cdir) T amam1 ai;1k arltir
maya <.;;1kanlm1!} olup 10/12/936 tari
hindcn itibaren, §artnamesi, herkesin 
gorebilmcsi ic;in, 'daire divanbanesine ta
Jik edilecek 21 /12/936 tarihinc tesa-

' diif eden Pazarteai giinu saat 14 den 
I 6 ya kadar Istanbul alt1nc1 icra daire
sinde s3tJ)acakhr. San§ p~in para iledir. 
Yirmi senelik vak1f icarcsi, taviz bedeli, 
mii!}teriye ve rniiterakim vergi, vak1f ica
reai, <;op vc fener ve tellaliye riisum1ar1 
bor<;luya ait olup, bor<;luya ait vergi ve 
TUSUm sab§ bedelinden odenir. Artbrma
ya i§tirak ic;in yiizde yedi buc;uk pey ak
c;csi, veya milli bir bankarun teminat 
mektubu ahmr. Arttmna bedeU, mu
hammen kwmetin yiizde yetmi~ be§ini 
buldugu takdirde, ihale yap1lacakt1r. Ak
si halde en son arttuanm taahhiidu ba
ki kalmak iizere, artllrma on be§ giin 
daha temdit edilerek, 5/1/93 7 tarihine 
tesC\diif eden sah giinii, ayni saatte, rnu
hammen k1ymetin yiizde yetmi§ be§ini 
buldugu takdirde, en <.;;ok arturana iha
le edilecektir. Bulmad1g1 takdirde 2280 
numarnh kanuna tcvfikan, salt§ geri bt
rak1lacakt1r. 2004 numarah icra ve if
las kanununun 126 nc1 maddesine tev
fikan ipotek snhibi alacakl1lar ile diger 
alnkadarlarm ve irtifak hakk1 sahipleri· 
nin dahi gayrimenkul iizerindeki haklan
m ve hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialanm evrak1 musbiteleriyle birlikte 
yirmi giin i<;inde icra dairesine bildirme
leri ]az1md1r. Aksi halde, tapu sicillerile 
sabit olmad1k<;a sall§ bedelinin payl~h
nlmasmdan haric;; kalular. Alakadarla
nn i~bu maddei kanuniyeye gore hare
ket etmelcri ve daha fazla maliUmat al
mak istiyenlerin 934/2130 dosya nu
marasiyle memuriyetimize miiracaatlan 
ilan olunur. M. 90 I - ' 
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Ba~, di~ agnlan, nezle, k1rgmhk ve ii~iitmekten miitevellit biitlin 
1zbraplarm ba~lamas1le beraber aklumza gelen ilk isim olmahd1r. 

Mideyi bozmadan, kalp ve bobreklere dokunmadan 

I En Seri T esir En Kat'i Netiae I 
TERZI ARISTIDI ~ 

Aksarayhlar hamndan Yenipostane caddesinde ~i~an Yanko Ananyadi 
hammn 2 - 3 numaralanna naklettigini saym mii~terilerine bildirir. 

Maliye vekiletinden: 
Vekalet~e liizum goriilecek hiiyiik vilayetlerde istihdam edilmek ij .. 

zere 150 ve 200 lira ucretli besap miitehass1slar1 ahnacakbr. 
Aramlan evisaf tunlardir: 
1 - Turk olmak 
2 - Yaft elliden fazla olmamak: 
3 - Yiiksek tahsil gormii• -0lmak 
4 - Maliye miifettifliginde, Divan1 Muhasebat birinci sm1f miirakip-. 

liginde veya izahgmda veya mali veya ticari miiesseselerde en az bef 
yd muvaff ak1yetle ~ahtmtf, muhasebe usullerine ve vergi ticaret ka ... 
nunlarma vak1f olmak. 

Yukarda aay1lan vas1flan haiz olanlar arasmda 23/11/936 ve 24/ 
11/936 giinleri Istanbul ve Ankarada afag1da yaz1J1 mevzulardan tah• 
riri imtihan yap1lacaktir. 

1 - Kazan~ ve muamele vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline 
aid kanuni hiikiimler. 

2 - Ticaret kanunu hiikiimleri 
3 - Ticaret usulii defteri 
4-Hesap 
Talip olanlar afag1da yaz1li vesaiki arzuhallerine rapt edeceklerdir. 
1 - 788 numarah Memurin kanununun betinci maddesinin A, B. 

C, D, ftkralar1mn istilzam ettigi vesaik. 
2 - Yiiksek tahsil gordiigunii miisbit tahadetname veya tasdikname" 
3 - Yukariki dordiincii f1krada yaz1h memuriyetlerde bulunanlarm 

aicil ciizdanlart. 
4 - Mali ve Ticari miiesseselerde ~ah,anlarm hangi rniiesseselerde · 

ve hangi itlerde ne kadar miiddet ~alt,mtf olduklarm1 miisbit vesaik... 
Bu istidalar ve vesikalar 22/11/936 tarihine kadar lstanbulda Def .. ' 

terdarhga ve Ankarada Zat itleri miidiirliigiine verilmit olacaktir. 
(1725) (2904)' 

I Istanbul Vak1flar DirektorlugO llanlan I ·------
Istanbul'un en 

mevkiinde 
iyi ve ticaretgah 
Sabl1k Arsa 

Degeri Pey ak~esi Metro murabba1 Ha ·ita N-0. si. 
Lira K. Lira K. 
10277 50 771 62 552,5 19 

Hocapafada Hobyar mahallesinde Yenipostahane arkasmda Apr-
efendi kiitiiphanesi sokai1nda eski 28 yeni 15, 17 emlak 19 harita No. 
Ju 552,5 metre terhiinde bulunan elyevm Sandik~mm i'galinde buluo 
nan vakfa aid arsa 14/11/936 tarihinden itibaren 15 giin miiddetle ve 
kapah zarf usulile artbrmaya ~1kanlm1,ttr. 

thal~i 30/11/936 tarihine miisadif pazartesi giinii saat 15 te istan
bul Vak1flar ba,mudiirliigu ihale komisyonunda yap1lacaktir. istek
lile~n artbnna ve eksiltme kanunu ahkam1 dairesinde yiizde yedi bu~u~ 
nisbetinde pey ak~elerile teklif mektuplarm1 muhtevi zarflari muay
yen saatten evvel k<>misyona vermeleri, haritasm1 gormek, artbrma '. 
tartlanm ogrenmek isteyenlerin her giin mahlulat kalemine gelmelerit 

(2906) 

Muhammen bedeli Ilk teminat 

Cinsi Miktan Lira Lira Kul'Jlf 
Ecza ve malzeme 35 kalem 700 52 SO 

Gureba hastanesine yukarda cins ve miktari yaz1h 35 kalem te~rihi 
marazi laboratuvar1 i~in ecza ve malzemesi pazarhk suretile almacak
tlr. Pazarhg1 23/11/936 pazartesi giinii saat 15 te yapilacakt1r. istek-
liler hergiin 'artnameyi levaz1m kaleminde gorebilirler. (2934) 

Deniz Harp Okulu Komutanlzgz 
18/lkincite~rin/936 ~artamba gii nii Deniz Okulunun a~1lma toreni· 

ni kutlulamak riizere bu okuldan ~1 kan ve adresleri bilinmedigi i~in 
tahislarma davetiye gonderilmiyen emekli subaylarm okula onur ver. 
melerini sayg1 ile diler. Kopriiden vapur £aat 9 dad1r. (2902) 
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Nereye gidiyorsun? At nereye gotururse !.. 
o gun hava ~ok gtizeldi. Ahmedin 

kans1 Ay~e kocasma dedi ki: 
- Yirmi senedir evliyiz, bir giin bi

le seninle ~oyle keyifli keyifli bir ge
zinti yapmadlk. Yann bari k1ra g1ka
hm. K1zkardc~im, k1zkarde.;;imin klZI, 
ben ve c;ocuklar arabaya s1ganz. Sen 
de kendine bir at bul. 

Ahmed derhal raz1 oldu: 
- Peki kanc1gim, sen bir ~ey ister

sin de hen hi~ yapmaz rtu:y1m? 

- Yamm1za iki bi.Jyiik ~i~e de iyi 
su alahm, belki oralarda su bulama
y1z. 

Ertesi sabah c;oluk ctocuk arabaya 
doldular ve yola ctJkt!lar. 

Arkalarmdan Ahmed de, ahbapla
rmdan birinin gbnderdigi ata bindi, 
mahmuzlad1. 

Ve tam o arahk, dilkkana lie; mil~
teri geldigini gordii. Hemen attan in
di. Vakit kaybediyordu amma, lie; mu~~ 
teri kaybetmek vakit kaybetmekten 

Kambo~ 

Resimde Vat · Prah - Keoyu go
yorsunuz. Mabeddir. Budanm al
tm bir hcykeli vard1r. 

Bu hcykel 78 kilo agirhgmdadu'. 
Altmm m1skah ka~ paradir?.. Bunu 
ogrenirseniz heykelin degerini an· 
larsm1z. Bu altm heykelin etrafmda 
yakutlar. ::;iimriitler, zebercidler, 
J>irlantalar vard1r. 

Biiyuk hcykelin yanlannda, oniin· 
de '\'e arkasmda da kii~iik altm hey
keller durur. 

l.\lilyar deger bir hazine. 

Bir ~ark1 soyledi ve sustu. 
Vakit hayli ge~u. gitmek iizere kalk

t1. Bunun itzerine 1ica ettiler: 
Ne olur, bir ~ark1 daha soyleseni-

ze. 
Emredersiniz, !aka alt katm ki

ra •1la1 i ne d rJe1 . 
Zlyam yok, s1ra b"zim, onlarm 

kopegi bu tun gcce h vlI) or! .• 

daha fcna id!. 
Mu~terilere istedikleri mallan sat

ti. Onlar gidince yukardaki hizmetc;i 
seslendi: 

- Su ~i~elerini unutmu~lar. 
Ahmed ~i~eleri ald1, bir ipin iki ucu

na baglad1, sonra heybc gibi omuzuna 
ald1. Ata bindi. Paltosunu da sirtla
m1~t1. 

At yava~ yava~ yi.il'iiyordu. 
Fakat kaldmm bitip de dliz ~oseye 

g1kt1klan zaman, at birdenbire huylan
d1, ki~nedi, ~ahland1 ve dort nala kalkt1. 

Ahmed hayklrd1: 
- Eyvah!.. 
Fakat sesini duyan yoktu. At dort 

nala var h1zlle ko~uyordu. 
Ahmed hemen cgildi. Atm yelesini 

tuttu. Bacaklarm1 biitiln kuvvetile 
hayvanm karmna yap1~brd1. 

At, tistilne binenlerden bu tilrlii 
muamele gormedlgi ic;in biltiln btitil.n 
:;;a~alad1 vc bi.itiln biltiin azd1. 

lsim: . . . . ..... 

Ku~ gibi, ok gibi U<;uyordu. 
Uc;tular uc;arken Ahmedin de tak

ma sac;larile ~apkas1 uc;tu. 
RilzgAr esiyor, paltosu kabanp ~~i

yordu. Sanki bir bayrakt1. iki ~~e de, 
ik"i yanmda sallamp duruyordu. 

Kopekler havllyor, c;ocuklar hayk1-
r1yordu. Her cvin penceresi ac;1hyor ve 
gorenler: 

- Bravo!.. a~kolsun!.. diye seslc
niyordu. At ko~uyordu ... Gorenlerin 
bir c;ogu dn: 

- Muhakkak yarn~ cdiyor! diyor
lardi. 

At ko~uyordu, uc;uyordu sanki .. 
Bir arahk ~~elcr bir duvara c;arptI, 

kll·1Id1. Sular dokilldii, akti ... 
Hayvanm karm island1 ve tere ka

ri~mca buram buram tiltmege bru;la
d1. Atm karnmdan dumanlar c;lk1yor
du. 

Nihayet klra geldi. Kans1 ile c;ocuk
lar, bald1z1 dort gozle onu bekliyor
lard1. Haykll'dllar: 

- DUL' Ahmed, buraday1z! .. 
Hep bir ag1zdan bagmyorlard1: 
- Yemekler haz1r, seni bekliyoruz, 

dur! .. 
Amma Ahmed duramad1. At dur

mad1. Durmak istemedi. Neden? .. Qlin· 
kil atm bir kilometre otede ahm var-
di. .. 
Ko~uyordu, kur~un gibi, ok gibi 

uc;uyordu. Dort nala, var h1zile klrlan 
gec;ip gitti ve a!11rmm ontinde durdu. 

Ahmedin ahbab1 Ahmedin hallni 
gorilnce ~a~a kald1. Hemen yaruna gel
di: 

- Ne var? Ne oldu? .. Nedir bu boy
le ba~mda sac; yok, ~apka yok ... 

- Ne yapay1m, buraya ben geline-

7 harfil bir kelimeyim 
1,2,3,5, 4 ilm bir nevi bezdir. 5, 6, 3, 2 im sofradir. 7, 6, 5, 4 iim b1~aktir. 

dim, atm geldi ve beni de beraber ge
tirdi... Belkl arkadan sac;lar1mla ~ap
kam da gelir. 

Ahmedin ahbab1 giililmsedi: 

- Dur dedi, sana verecek takma sa
c;1m yok amma, bir ~apka vereyim ... 

ic;eri girdi ve biraz sonra elinde bir 
l?apka ile geldi. Ahmede verdi: 

- Benim b~1m scnin ba~mdan iki 
misli bilyliktiir, giy bakahm. Hem is-

\ 
tersen gel de elini yilziinii y1ka, bir 
lokma yemek ye .. 

- Katiyen, goluk c;ocuk krrda ye. 
mege bekliyorlar ... 

Ahmed ah geri c;evirdi, siirdii. 

At gene ki~nedi gene ok gibi f1rla
d1. Bu sefer llapka daha bilyilk oldugu 
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Bilmecemizi dogru halledenlerden birinciye: Altm u~lu masa kalemi, ikinciye: Elektrik feneri, ii~iinciiye: Siimer 
km eseri, aynca 200 kariimize muhtelif hediyeler verilecektir. 

~obanl1.k ede:n. kart 
Kurt, kuzulara bakarak yutkunu

yordu. imreniyordu. Fakat bir tiirlii 
ag1la sokulam.Iyordu. <;oban kuzula
rmm b~mdan aynlm1yor. Kopekler 
etrafta dol~1yorlard1. 

Ne yapmall? .. 
Kurd bir an tilkil~ti. Bir kurnazhk 

dil~iindii. Ag1la sokulmak igin klyaf e
tini degi~tirmesi laz1md1. 

••• 
Kurdun ag1la sokulmasi, kuzulann 

i~ne rahat rahat girmesi i~in en gU
zel kryafet nedir? 

Kurd bunu gok uzun dii~ilnmedi. 

Sirtma bir gocuk ge~irdi, eline bir deg
nek ald1, go ban klyaf etine girdi. 

Hani kendinin sahiden ~oban oldu
guna lnandirmak ic;in alruna: 

cBen ~obamm!> 
Diye bir de yafta yap1~tiracakt1. 

•UlllllllllllllPllllllllllllllHllUllHIU61111RlllllllllU111111Hlltfllllltll-

Hayat 
Hayat suyu, Abzhayat dedikleri su. 

sahiden var midir? Eski Yunanistan 
muharriri Pozanyos jiipitere daima 
gen<:; goriinmek i~in JU.non hayat su
yunda yzkamrdt diye yazar. Efsanedir. 

Qoban k1yaf etine giren kurd yav~ 
yav~ aglla yakl~ti. <;a.nklarlillil ucu
na basarak yiiriiyordu. Tabll ayakla
nna c;ank glymeslni unutmam1~ti. 

Kuzulann ~obam ~ay1ra uzanrru~ 

uyuyordu. Kopekler de uyuyordu. Ku
zular da uyukluyorlardl. 

Kurd ~oban gibi konu~mak istedi. 
konusmas1 Iaz1mdl. Fakat bu isi boz-. . 
du . 

Sesini ~1karmca etraf uguldadi. .. 
Sahte c;obarun hilesi meydana i;1ktl. 
Her ~ey uyandl; goban uyand1, kop~k
ler uyand1, kuzular, koyunlar uyand1. 

Kurd, ayagmda ~anklar, sutmda 
gocuk oldugu ic;in kagamad1 da, yaka
landi. 

Hilekar, nas1l olsa yakalamr. Sah
tekarhk bir yerden nas1l olsa bir ip 
ucu verir. 

•1111111111111111111111111n11111111111111nn1111t1111111111111111111111111111u 1uu•••• 
<;ay 

<;ayzn bazz faydalan vardir. Bogaz 
oldugunuz zaman bir fin can gay a be$ 
damla tentirdiyod koyup gargara ya
pznzz. Gozleriniz okumaktan yorulur
sa, ha/if qayla yzkaymzz. 

I 5 k art b irik tire:n.l e r I 

irfan thsan Giizin S1tk1 Diinclar 

I 
ic;in hemen uc;tu ... Bereket kar~1drui 
bir ath geliyordu. Ahmed ona seslen

. di: 

- Beni kurtanrsan sana bol para 
veririm! .. 

Ath atm1 geli c;cvirdi, b~ladl yan~
maga ... Yoldan gec;enler bu yan~1 gO
rilnce, Ahmedi hirs1z sand1lar: 

- Tu tun!.. di ye bagmnaga ba~la
dilar ... 

. .. ,_ ... 

Fakat tutamad1lar. 

At nihayet Ahmed.in kapismda dur
du. Suvarisini nereden aldlyse, orada 
b1raktl. 

Yirmi senedir bir tilrlii keyifli ke. 
yifli gezmege c;1kamami~ olan kari ko
ca, o giin de gezip eglenemediler. 

Cift kafa 

Ban devlet armalannda ~lft kafah 
kartallar vardu'. Bu armalann uy
durma oldugunu sanmaym1z. Yeryii· 
ziinde ~ift kafalt dogan mahluklar 
vard1r. 

Resimde gordi.igiiniiz kaz :t'lorida
da bulundu. Govdesi tek, fakat kafa· 
s1 ikidir Ye her hafada iki goz bir ga· 
ga vardrr. 

Son zamanlarda ~ehrimizc de 
getirilen boyle ~ift kafah mahlfiklar, 
!jurada burada te~hir edilmektedir. 

<~ 
I . 
~I . 

, I 

• I I 
.-.....;.. .. ' . 

Me~hur ingiliz ressamlarmdan biri
ne, devrinin m~hur aktOrlcri gelirler 
portrelc1ini yaptmrlar, sonra da ben
zemiyor diye k1zarlarm1~. 

Bir gun ressam onlarm bu ~ikayet
lerinden b1km1~ ve demi~ kl: 

Siz kendinizdrn ba~ka hcrkese 
benz~yorsunuz, bu ~erait altmda ben 
re5minizi nasll benzer yapabilil'im!.. 
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Deniz yollar1 
t~LETMESI 

Acenteleri: - Karakoy • Kopriiba~1 
Tel. 42862 - Sirkeci Muhiirdarzade 

Han Tel: 22740 

TRABZON Postalan 
Pazar 16 da, Sah, {:artamba, 

Cuma 12 de 

IZMIR SOR' AT postas1 
Cumarteai 15 de. 

MERSIN postalan 
Sah, pertcmbe 10 da kalkarlar. 

Diger postalar 
Bartin - . Cumuteai, ~artam• 
ba 18 de. 

lzmit - Pazar, aah, per9cmbe 
9,30 da. 

Mudanya - Pazar, Sah, Per· 
tembe, Cuma 8,30 da. 

Band1rma - P.erteai, Sah, 
~ar~amba, Pertembe, C.ertesi 
20 de. 

Karabiea - Sah, cuma 19 da. 

Ayvahk - Sah ve cuma 19 da, 
sah postas1 gidit ve doniit-.. 
te Lapscki ve tmrozada ugrar. 

Trabzon •e Merain poatalari• 
na kalklJ aiinleri yiik abnmaz. 

(2938) 

Scandinavian Near 
East Agceny 

Galata Tahir ban ~ tlncil kat 
Tel : H991-2-3 

Svenska Orient LlnJen Gotbenburr 
Gothenburg, Stok.holm, O.lo Dantzig, 

Gdynia Copenhag Abo Renl ~ bUtiln 
Baltik limanlar $ark ve Karadeniz bafh· 
ca limanlan arumda 1 S ailnde bir ui· 
ar1et ve avdet icin muntaza.m po.talar. 

Gdynia • Dantzig • Gothenbur1 T• 

.<?•lodan beldenen vapurlar. 
Gunborg vapuru 12 T.saniye dogru 
Sanovmaa vapuru 20 T.eaniye dogru 

J Vingaland vapuru 30 T.aaniye dogru 
,YaJunda l.tanbuldan Hambura Roter· 

l!am • Kopenhaa. Gd;rnia Gothenhers. 
D.:intzia • Stokholm, n O.lo, limanlan 
lcin hareket edecek npurlar. 

Gunborg vapuru 13 T.saniye dogru 
Savonmna vapuru 21 T.aaniye dogru 
Vingaland vapuru 30 T.saniye dogru 

Fazla tiafmllt I~ Galata'da Tahir ban 
~ lincil katta klin acenta.hitna milraeaat. 

Teti 44991-2-l 

«OMA~'YA SEYRiSEFAiN tDABESt 
llareket edecek vapurlnr: 

1 Preni;ipesa Maria vapuru 16 T. aani 
paznrtcsi saat 13 de (Koatence) ye 

Albajulia vapuru 16 T. sani pazartesi 
aaat 11 de (Izmir, l\1alta, Marsilya ve 
Elcezire) ye 

l3erlin, Breslau, Dreaden, Londra, 
Brukacl, Lahiye, Lwaw ve Waraza
wa ii;in tenzilath fiatlarla milttehit 
bilctler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlar li~in ve Tiirkiye • Ro· 
manya hilkumetleri araamdak.1 itillf mu· 
cibince merkezt ve ,arkt AvruJH' f~n 
tenzilath fiyatlarla ew&Yl ticariye •evk 
Ye naldedilir. Fazla tafa1llt i~in Galata 
nht1mmda Mcrkcz Rihttm hanmda klin 
latanbul umumt acentahgma. miiracaat. 

Telefon -44827 /8 

l~te bu en uf ak f ark 

Krem Pertev'in faikiyetinl 
size anlatabilir. <;Unkii: 
Krem Pertev. Her hangi 
bir tesadilfiln veya mahi-

yeti m~hul bir kel;ifin ne. 
ticesi degildir. Krem Per
tev ~ok ~al1~1lm1~ ve ~ok 
tecriibelerden sonra kibar 
mahaf ile takdim edilmi~ 
yegane Krem olup ba~llca 
!evaidi: Cilddeki mesamati 
yumu~atarak kapatir. Bu 
suretle bu mesamab harl
ci tesirattan muha!aza e
derek cildin ptirilzlerinl 
de!'eder. Cildi besler ve bu 
surctle gcn~lik ve teraveti 
temin eder. 
Cilddl'~effaf ve gayrikabl~ 
Ji nilfuz bir tabaka yapar 
ki yazm s1cagm, kl~n so
~gun tahribatma mani o
lur. 

RAFAEL 11 6RAZiELLA-
Lamartin'in olmez iki §aheseri 

Halit Fahri Ozansoy 
taraf1ndan bu eserlerin degerleri nisbetinde guzel bir 

uslupde dilimize cevrilmi~tir. 

Kapaklar1 birer table kadar canlr 
renkli resimleri ihtiva eder. 

Rafael 100, Graz1e11a 75 kuru~tur. 

) Istanbul: Kanaat Kitabevi ( ~ 
•• 

Oksiirenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Istanbul Gayrimiibadiller komisyonundan: 

D.No. Semti ve mahalleaj , 

283 ;Beyoglu Kamerhatun 

3440 Tophane l 
\ -

3564/ 10 Kad1koy Osmanaga 

3572 Biiyiikada Maden 

3704 Tophane Klh~ Alipr.~a 

3832 .Arnavutkoy 

3947 Biiyilkada Yall 

4039 Qengelkoy 

4046 Eminonii Ahi ~clebi 

4458 Beyoglu Htiseylnaga 

5317 Kuzguncuk 

8255 Kad1koy Caf eraga 

, Sokaia 
t 
~irket 

Cebbar ~Ikmazi 

E. Bristo Vergi 
Y. Re~it:iga I 

1 Aya Nikola 

Emlak ?-;o. ~nai n h.iueai 

E. 23 Y. 25 54 metre arsa 

4 Harita: 1264 56,50 > > 

72 118 metre arsamn 
Harita 10 4/ 6 his. 

E. 44 Mii. 1473 metre arsa 

Hiaafll1'• siSre 
muhammen K. 

162 A~1k art
brma 

290 > 

320 

590 > 

Mumh:me ve Kil1<; 
Alipa~a mescidi 

E. 8-14-16-40 
Y. 8-14-178 

Kagir salhane ve ah1r 2220 Kapall 
iisti.ine odalann 1/4 his. zarf 

Mahallcn 34-42-178 

Kilise 

. 
Pervane \ 

Kuleli caddcsi 

Limon iskelesi 

E. 16 19820 metre bostan ve 
tarlanm 1/5 his. 

E. 19 Y. 23 88 metre arsa 
'lda 49 Parsel 6 

E. 51 Y. 72 Kagir deponun 
21/ 40 his. 

54 Kagir rnagaza ve us
tiindc odalarm 
735/ 51840 his. 

Sultan ~e~mesi Ar!1avut <;1kmaz1 22-6 34,50 metre arsa 

E. Kumbaoglu Y. Hamam 7 Kagir hanenin 1/ 2 his. 

E. icadiye Y. Cem E. 12 Y. 6 Ah~p hane ve bah-
"'enin 1/ 3 his. 

400 A<;1k art
trrma 

270 > 

1539 Kapall 
zarf 

941 A<;1k art
tirma 

110 > 

350 > 

1350 Ka pall 
zarf 

8359 Yedikule Fatih Sultan Mehmed E. Bakka1 E. 2 Mil. 2 Mil. Y. 2 171 metre arsanm , 70 A~1k art-
Y. Bele~<;i 

8440 Kad1k6y Osmanaga Halidaga 

Mahallen 2/ 4 1/ 5 his. ti rm a 
. 

E. 17 Y. 27-29 2281,50 metre mu- ~ 5580 Kapall 
~ddema bah~e elyevm ....._.. zarf 
bostan ve kuli.ibe 

......., • I .._, 

Yukand!l cvsaf1 yaz1ll gayri rnenkullcr on gi.in milddetlc satll;ia ~1kanlnm~llr. ihaleleri 27/ 11// 936 tarihine te
sDdiif eden cuma giinli sar..t 14 dedir. Sat1s rniinhasiran gayri rntibadil bonosiledir. 

Kanzuk meyva 

Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden: 
Cinsi ve evsah 

DL W Extra Walton Ca. 2, 2 mm. 
ayar v~ evsafmda (Linoleum) ola
cakhr. 40 hk mukavva ile mukav
valanarak dotenecektir. Linoleu
mun ek yerleri soguk tutkalla tut
kallanacak, ve f ash miiflereklerde 
hi~ arahk kalm1yacakhr. 

Miktan Tahmin Teminatl Tarihi 
metre mr. Tutan Lira 
827,50 2000 l.r. 150 Lr. 

27/11/936 cum a 
giinii saat 14 de 
Kiiltiir Direktor
liigiinde. 

Linoleum a~1k diiz renkte ve okuldaki niimunesinin ayar ve evsaf m
Cla olacakhr. Dotenen •sathin biitiin kenarlarma 25X25 maktamda ve 
bir taraf1 yuvarlak ~1ta ile ~evrilecektir. 

Niimune ve f&rtnamesi okuldad1r. ,_ 
Edirnc Sanat okulu i~in ahnacak olan cins ve evaaf ve miktari yu

kar1da yaz1h olan ,Linoleum) 11/l1 /936 tarihinden itibarcn a~1k ek
ailtmeye lkonulmuftur. 27 /11/936 tarihinde ihalesi yap1lacagmdan is
teklilerin depozit ak~alarm1 yabrd1ktan sonra Kiiltiir direktorliiiiinde 
Orta. Okullar ahm komisyonuna gelmeleri ilin olunur. (2967) 

Sahife 13 

Istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl ILANLARI 

Kapah zarfla 412500 kilo yulaf 
satm ahnacaktir • Yulafm beher 
kilosuna be~ kurut elli santim bi
~ilmi~tir. ihalesi 1/12/936 sah gi> 
nil saat 15 de ~anakkalede Mii .. 
tahkem mevki satmalma komisyo
nunda yap1laca:ktir. isteklilerin iha 
leden bir saat evvel teminat nk~a
lari olan 1702 liray1 ve ihale ka· 
nununun 2, 3 iincii maddelerindeki 
vesaik ile komisyona miiracaat et• 
meleri. (464) (2930) 

* Kapah zarfla 363000 kilo yulaf 
satin ahnacakhr. Yulafm beher ki
losuna be' kuru~ 50 santim bi~il
mittir. ihalesi 2/12/936 ~ar~amba 
giinii saat 15 te ~anakkalede miis· 
tahkem mevki satmalma komisyo
nunda yap1lacakhr. 1stekliler iha
leden bir saat evvel teminat ak
~alari dan 1498 liray1 ve ihalc ka
nununun 2, 3 iincii maddelerindc 
vesaik ile komisyona miiracaat cl· 
meleri. (463) (2931) 

* Kapah zarfla 360000 kilo yulaf 
almacakhr. Bcher kilosunun mu
hammen fiab bef kurut olup tutan· 
18000 lirad1r.llk teminah 1350 lira 

d1r. ~artnamcsi her giin Tiim sati 

alma komisyonunda goriilebilir. f. 
halesi 4/12/936 cuma giinii saat 1 
dad1r. lstekliler kanunun 2 ve 3 ii 
cii maddelerindeki vesika, teminat 
makbuzlar1n1 havi zarflar1m bclli 
gun ve saatten bir saat evvelisine 
kadar K1rklarelinde Tiim aatmd· 
ma komisyonuna vermeleri. 

( 468) (2957). 

~ 
467 bin kilo arpa kapah zarf U'I 

lile eksiltmcye konulmuttur. T ah
min edilen bedcli 16680 lirad1r. 
Uk teminah 1401 lirad1r. htekliler 
tartnameyi her giin Merzifon Ah 
satun komisyonunda gorebilirler. 

Ibale 30/lkincitetrin/936 pazarte1 
giinii saat 16,30 da yap1lacakbr. 
2490 say1h kanunun 2 inci madde
sinde yaz1h va11flan haiz olan is· 
teklilerin teminat makbuzlar1n1 ve 
teklif mektuplar1m muayyen za
manda komisyona vermeleri. · 

(475) (2958) * . 
16000 lira muhammen b~elli 

ve 1, 40; 1, 43 beden yiiksekligi 
1,56:1,60 gogiis ~evresi ve 4:8 ya
ftnda 100 lane binek hayvam 1/12 
936 sah giiniinden itibaren birin· 
ci kanun sonuna kadar bir ay ic;in· 
de pazarhkla satin ahnacakbr. 
Hayvan satacak olanlarm hayvan
larm1 pazarhk giinlerinde Eski~e
hirde Askeri satmalma komisyo
nuna getirmeleri. (469) (2954) 

• 175000 kilo un kapah za.rfla 
eksiltmeye konulmu,tur. Tahmin 
edilen bedeli 22750 lirad1r. Eksilt 
me 4/1. kanun/936 cuma giinii sa
at 15 de Kastamonuda Kitlada ya
p1lacakbr. ilk temi!Jah 1706 lira 
25 kuruttur. T eklif mcktuplar1 iha 
le saatinden bir saat evvelsine ka
dar Kastamonu satmalma komis
yonu ba!kanhgma verilmit- olacak 
br. (474) (2955) 

Or. AHMED ASIM ONUR meyva 
br. 

Istanbul Cumhuriyet OrtakOy 
edor. 

INGlLlZ KANZUK ECZANF.SI 

B~Yo(lLu • tsTANBUL ..................... 
Necmeddln Veysl Aksel 

MAVI ALEVLER flirler 
G 0 N E ~ S perde destan 

Fiyatlan « 30, 35 » kuru~tur. 
Sab1 yeri: Tefeyyiiz ve lkbal 

kita phaneleridir. 

Miiddeiumumili~inden : $if a Yurdu 
Istanbul Adliye 'dairesi i~in mii'bayaa edilecek 100 ton maren lave ~atak ucret1eri 2 liradan ib"ba· 

komiirii a~tlC eluiltmeye konmuttur. Muhammen bedeli beher tonu ren .. 
k 3 iincii 1mifda ameliyat ucreti 

.1350 kuruttan 1350 lirad1r. Muvakkat teminati 101 lira 25 • uruttur. 
d h 

almmu. 
~u ite aid f &rtnameyi gormek isteyenler tatil giinlerinden maa a er· Doium ve kadm ameliyatlarile 
giin Si1'1kecide Atir efendi sokag1nda 13 numarada Istanbul C. Mild- f&bk apandisit, ba.sur ve diger 

ameliyeler i~ ~ok ehven hususi 
'deiumumiliii levazim da.iresinde gore'bilirler, Eksiltmenin 27 /11 /936 fiatler. Ort.Jroy tramvay yolu Mu· 

cuma giinii saat on ibetde Istanbul C. Miiddeiumumiligi Adliye levazun allim Naci cad. 11 t - 115 

dairesinde yaptlacai1 ilan olunur. · ,(2894), • ---• Telefon • 42221 ---
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lstanbulda Galatada r1ht1m Uzerlnde yap1lacak 
yolcu salonu projeslne aid a91lan mUsabaka: 

I tanbul Liman l§letme ldaresinden: 
Galata R1hbm1nda Merkez ve {:inili R1htun hanlan arasmdaki idare

mize aid y1k1lacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlarm1n mebni bu· 
hmdugu arsa iizerine yeniden inta ettirilecek yolcu salom.i projesi i~in 
Tiirk ve Ecnebi Mimar ve Int at miihendisleri arasmda hir miisaba
ka a~1lm1ft1r. 

Miisabaka 6 ~ubat 1937 tarihinde hitam bulacaktir. 
Projeler'hir jiiri heyeti tnrafmdnn incelenerek birinciye (2500}, ikin· 

dye (1000) ve begenilen diger iki projeye (500) zer lira miika.fat ve
rilecektir. Taliplerin proje miisabakastna aid izahnameyi Galatad Fer
mcnecilerde Haydar hanmda Fen servisi 'efligimizemuracaatla alma
lar1 liizumu ilan olunur. (2754), 

. . ~ - -
- -- . ,....- ~ 

~ark 
Demiryollanndan: 

Iran: 
Ramaz.an munasebetiyle 46 ve 49 nu· 

marnh katarlar 16/ I 7 ikinci te§rin 19 36 
gecesinden Bayramm il~iincii gilniine ka
d r ( dahil) her gun Ye§ilkoy - lstanbul 
arasmda ve mtitekabilen seyril aef er cde· 
ceklerdir. 

Istanbul 13/936 tklnci te~rln 
DirektorlOk 

Zayi - Mudanya nilfus mcmurluiun· 
dan nld1gim nilfus tezkeremi kaybettim 
tyeni.sini ~1karacag.mdan eskisinin hilk· 
mu roktur. Telefon tirkctinden Ali Sait 

14~1nl 

Bir doKtorun cazlp ke,tl; 
Solmuj ve buru9mu~ bir cildin 

Gen91iginl lade ediyor. 

I Viyanada bir tip mecmuasi, 
dilnyayi hayretc birakacak 
fennin son zaferini il!n ediyor. 
Buru~ukluklann yalruz sebebi 
zuhuru dcgil. izale ~resini de 
bulmu~lardlr. Anneler, hatt~ 

bilyilk anneler, artik gen~llk 

zamanlardaki taze ve a~ 

tcnlerine kavu~abilirler. 50 ve 
60 ya~lannda olan kadlnlar, 
gencliklerindckl yumu~ak ve 
buru~uz blr cilt tcmini
ne muvaffak olabillrler, Bu
ru~ukluklar , ihtiyarlachgmuz 
vakit zuhura gelir, cild; 
bazi canh ve beslcylcl un-
surlan kaybeder. Bu unsur
lar, ~imdiki kemali itina ile 
intihab edilm~ gene hayvan
lardan istihsal edllmektedlr. 
Bunlarla cild beslendigi takdir
de tazele~ir ve gen~le~r. i~te; 
Viyana Universitesinde profe-
s0r Doktor Stejskal idaresin
de yap1lan ke~fin ~ayam hay
ret semercleri bu profsoriln ke-

. 
~ifinln miinhas1ran istimal hak
kl Tokalon miiE·ssesesi tara. 
fmdan bilyiik fcdakarhklarla 
temin edilmi~tir. 

cBiocel> tabir edilen canll 
hilceyreler hill3.sasl, yalruz pen
be rengindeki Tokalon kre
minde bulunur. Hastahanelerde 
60 - 70 y~daki kadmla.r 
i.izerinde yap1lan tecriibclerde 
alt1 hafta zarfmda buru~ukluk
lanrun tamamen zail oldugu 
goriilmfi~iir. Her ~ yat
mazden evvel ycgane cilt un
suru ol~n penbe renglndeld 
Tokalon kreminl kullarumz. Siz 
uyurken, o, clldi besler ve 
gen~e~tlrir. Se.rian b~~ 
luklar izale olur ve bir ka9 
hafta zarfmda daha gene gO
rilnm i.i~ olursunuz. Giindilz i(;in 
( yags1z ) beyaz rengindel 
Tokalon kremini kullaruruz. 
Siyah benleri eritir, a~1k me
sameleri kapatir ve en sert 
bir cildi yumu~afir, beyazlatir, 
ve geni;lc~tirir. 

Mugla ~ehri I~me Suyu T esisat ve ln~aat Eksiltmesi 

Daliiliye Vekiletinden : 
Evvelce ekailtmeye ~1kar1hp ta talibi 2uhur etmeyen Mugla i~me su

yu tesisat ve in,aah a~ag1da yaztl1 evvelki teraite gore yeniden eksiltme
ye ~1karilm1thr. 

Mugla fehrine (783) metre mesafeden su isalesi ve fehir dahilindeki 
febeke i~in icabeden malzemelerin tedariki ve boru fertiyabnm icras1 
ile sair buoa miitef erri imalatm yap1lmas1 ve tehir dahilinde iki de po 
infas1, su saatleri ve diger alit ve edevatm tedariki kapah zarfla ek
ailtmeye konulmuf.tur. 

1 -ltin muhammen bedeli (59977} lira (82) kuruttur. 
2 - lsteklilerin bu ite aid fArtname, proje ve sair evrak1 ii~ lira mu· 

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler lmar heyeti fen fefliginden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 23/XII/936 tarihine rasthyan ~arfamba gi.inii saat on 
birdc Ankarada Dahiliye vekaleti bina'Smda toplanacak Belediyeler 
!mar heyetince yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isieklilerin afag1da yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar komisyon reisligine teslim etmit ol
malan laz1md1r. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4248 lira 
89 kurutluk muvakkat teminat. 

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

mini bulunmad1gma dair imzah bir mektup. 
D - Naf1a vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikasi . 
5 - Teklif mektuplar1 ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabi

linde komisyon reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek mektupla-' 
rmm iadeli taahhiitlii olmas1 ve nihayet bu saate hadar komisyona 
gelmit bulunmas1 laz1md1r. Bu if hakkmda f azla izahat almak iste
yenlerin belediyeler imar he~ti fen fefligine miiracaat etmeleri. 

(1658) (2750)' 

Cumh.urb ~kanl1g1 Filarmonik 
Orkestras1 ~efliginden 

1 - Orkestra i!rin a~me smaviyle ,u Miizisiyenler ahnacaktir: 
A - Bir Fliit ve kii~iik Fliit ~alan, 
B - Birinci ve ikinci keman ~lanlar, 
C - Viyola ~alabilenler, 
C - Bir kontrbas ~alan, 
D - Bir ii~iincii Trombon ~alan, 
E - Bir obuva (Korangle» ~alan, , 
2 - Se~me smavlari ikinci tetrinin 23-27 ind »Pazartesi, Sah, Car• 

tamba, Cuma» giinleri saat 10 da Galatasaray li~sinde yap1lacaktir. 
(2736) 

istanbul Kiil iir ·rektorliigiinden: 
1 - Zincirlikuyu Uk okulunda n~1lan Pansiyona ikinci taksit ba,i ola!l 

Birinci kanundan itibaren de te.lebe ahnacaktir. 
2 - P nsiyonun y1lhk iicreti 80, iki ayhk iicreti 20 lirad1r. Biiyiik 

tatilde okulda k~acaklardan ayd 12.5 lira ahnir. 
3 - Yaz1lmak ve fazla malumat almak isteyenlerin C1kul direktorlii

giine bafvurmalar1 laz1md1r. (2813) 
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KURKLER 
(EPREM) kurk ticarethanesl halefl Zareh Horasanc1yan 
En giiy begenenleri bile memnun edebilecek Viyanah bir usta • 

makastar angaje ettigini muhterem mii~terilerine miijedcler. 
Her vakit oldugu gibi en birinci nevi kiirkleri her yerden ucuz 

fiyatlarla satmakda oldugunu da bildirir. 

/.. 

Mevduat ic;in elveri~li ~artlar 
Para plasmani ic;in ogiitler 
Kii'ahk Kasalar 

Biitiin giin aras1z a91khr 

Istanbul Naf1a MOdtlrliiiUnden : · 
20/11/936 cuma giinii saat 15 de lstanbulda Nafia miidiirliigiinde 

«3965» lira ke,if bedelli Halkah Ziraat Mektebi tamiratt a~1k eksilt

Dleye konulmuftur. 
Mukavele, Eksiltme, Baymdirhk i~eri genel, hususi ve fenni tart

nameleri, proje, kefif hiilasasile buna miiteferri diger evrak dairesin
de goriilecektir. 

Muvakkat teminat «298» lirad1r. lsteklilerin teklif mektuplanm ve 
en az «3000» lirahk bu ite benzer i' yapbgma dair gosterecekleri ve
aaik iizerine Naf1a miidiirliigiinden almit oldugu miiteahhitlik ve Ti
caret oda:s1 vesikalarile 20/11/936 cuma giinii saat 15 de Naf1a mii-
diirliigilne gelmeleri. (2652) 

S1hhat ve i~timai muavenet Vekaleti 
iskan umum Miidiirliigiinden: 

10/11/936 tarihinde pazarhk ve ihalesi yap1lacag1 ilan edilen bet 
bin adet pullugun ihalesi goriilen liizum iizerine tehir edilmittir. Key-
fiyet aynca matbuatla ilan edilecektir. (1727) (2943) 

Sar1yer Kazas1 idare Heyetinden : 
Emirganda Tokmak bumunda Emirgan caddesinde «14» No. Ju bir 

ko,k bir ahir, «356461 » ziramda muhtelif aga~lan ha vi emlak, tama
nu ve 17,5 masura ve iki liile taksim auyunun 1/3 hissesi vergi bor
cundan dolay1 tahsili emval kanunuhiikiimlerine gore ipoteksiz olarak 
bil'mii:zayede aablacaktir. 

lsteklilerin 23/11/936 tarihine iniisadif pazartesi giinii saat 14 de 
Sar1yer kaymakamhgmda miitetekkil ldare heyetine bat vurmalan. 

(2936) 

istanbul Maliye Muhakemat 
I Miidiirliigiinden: 

Dairemiz memurlarmdan Bayram Altana. 
On iki giindenberi vazif eniz bapna gelmedigniz gibi bir haber dahi 

aondermediniz ve goaterdiginiz ikametgahdada bulunmadm1z. o~ gii
ne Kadar vazif eniz bat ma gelmediginiz takdirde miistafi addedilece-
iiniz ilan olunur. (2932) 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Direktorliigiinden: 

Rcaim hatb dcrsi i~in mektebimize miisabaka ile muallim muavini 
~e asiatan ahnacakbr. 

lateklilerin bu hususla alikadar yiiksek bir mektepten mezun olduk
lar1na, aakerlikle ilitikleri bulunmad1gma, pmdiye kadar bafka itler 
Yapmitlarsa bunlara dair vcsikalarm1 bir dilek~eye baghyarak 20-11-936 
tarihine kadar mektep idarcsine milracaatlan ve 22/11/936 tarihine 
tckrar miiracaatla miisabaka giinlerini ogrenmeleri ilan olunur. (2759) 

in§aat Muteahhidlerine ve 
· Ebniye Kalf alar1na 

lntaatta kullamlmak iizere tahminen 20 kamyon kadar Bah~ekap1-
linda Ticaret ve Zahire Borsas1 bah~esinde birikmi~ kalorifer pase kii

fti ile maden komiir tczunu kald1rmaga talip olanlarm mezkur Borsa 

muhasebe tubesine muracaat eylemeleri ilan olunur. 

AK~ A 1\1 

H0SEYIN CAHID -

Fikir Hareketleri 
160 er say1s1 ~1kt1 

14 - Te~rinisani 1936 • Cumartesi 

1 c;tND EK1LER: 

Atina te~kilatiesasiyesi hak
kmda umumi malumat (A. Croi
set) - Mi.inevverler (lntellec
tuel) ve Devlet (Henri de Man) 
Me~rutiyet Hatiralan (Hilseyin 
Cahid Yalc;m) - ingiltere nere
ye gidiyor? Joseph-Bartclerny) 
- Sanatkflrlann dlinyay1 goru~
leri (Felicien Challaye) - Fran
sada an'ane (E.-Robert Curtius) 
- Ekonomiye dair konu~alar 

(Alain) - Matbuat hayati: Eko
nomi ilminin tekami.ili.i tarihi 
(Hi.iseyin Cahid Yal<;m) - Filo
zoflar (Hayat ve mezhebleri) 
(Vill Durant) - Ti.irk mektub
lari (Kanuni Sultan SiiJeyrnan 
zamanma aid bir frenk sefaret
namesi) (Ogier Ghiselin de Bus
becq) - ~iire dair - Sanat ve 
para. -

Fiyeti her yerde I 0 kuru, 

•-l'• 
6 c1 cild de hazirlanm~tir. Her 

cildde 26 niisha vardlr. 
Bir cilt Be~ lirachr. 
Pcrakende nilshalarm1z1 temiz 

olarak getirirsenfz clld masraf1 
bir lirad1r. 

Miiracaat maballi 1 

Ak!!iam l\latbaas1 l\lildiirliigu. 

AK$AM NE$RIVATI .. 
lskontolu Sah~ Listesi 

f'.lo. _, Kuru: 

1 Kil\ilk llanlar 75 
2.. K1VIIclk Pa~a ?5 
3 Deli '30 
4 ,Yah <;apk1m 30 
5 Bu Perdenin Arkasmda ~O 
6 Dilgiln Geccsi 100 
7 Sumer K.tz1 125 
8 'Asyadan Bir Gline~ DoguyorJ 'so 
9 Dipsiz Kuyu

41 1

25 
10 ·Kadm 'Asker Olursa 50 

I 

11 Pembe Ma~lahh Hamm ~70 

12 Pembe' P1rlanta" f25 
14 tki cinayet · gecesi 25 
)5 1talyadan Amerikaya nasil' 

U~tular 35 
16 llkmektepler 1~~ Yardimc1 

Tarih Hulasas11 10 
17 1ttihat ve Teraklci Tarjhinde 

Esrar Perdesi 150 
18 'Karacaahmedin esran .25 
19 tArzm Merkezine ·seyahat ~5 
20 Don Ki~ot 25 
21 Karde~ katili 25 
22 Hayvanlar Alemi 150 
23 Sinema Ytlchzlan 100 
24 Bir kadm ge11ti 20 
25 tstanbuldan Londraya ~ileple • 

'bir 'yolculuk 75 
26 Nereden geliyoruz '40 
27 1stiklal Sava~1 Nas1l Oldu ao· 
28-33 Arsen Liipen (Bir· Cildi) 80 
34 Tarih Ogreniyorum 30 
35 'co~raf yada tlk Adim "50 
36 <;ocuklara Cografya K1raa tleri. 50 
3~ Faz1l Ahmet 80 
38 Devier Kaldmm1 75 

I • 
39 A~k F1rtmas1 50 
40 Yeryiizii Gokyuzii 150 
41. Ciiceler ve Devier memleke

:tinde Gillliverin Seyahatleri .75 
42 Edebi Hatll'alar 60 
43 Bir Tilrk Kmnm Amerika 

""· Yolculugu 

AK$AM okuyucular1na 
mahsus % 20 .. 

ISKONTO KUPONU 

75 

Bu kuponu kesip •Ak~am Matbaas1 
Kitap Servisine• getirir veya gonde
rirseniz, · yukandaki listede begenecc
$iniz kitaplann fiatmdan size yiizde 
~ iskonto yap1lacakttr. 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplar1 bOtOn 
mektep kitaplar1 ve lurtasiyeyi 
ucuz olnrak A K B A mliesse
aelcriode tedarik edebilirsiniz. 

T e)efon : 3377 

Sal1ife 15 

Askeri Fabrlkalar Um um 
Komlsyonu Sat1nalma 

MiidurlOgO 
llinlar1 

1 inci itletme mmtakaunda Haydarpafa - Ankara hatt1 iizerinde 
atai1da mevkii, miktar1, muhammen bedeli ve teslim miiddeti, mu
vakkat teminatt yaz1h 3 mahalde bala1t ihzar ve vagonda veya ocakta 
tealimi kapah zarf usulile ayr1 ayn ekailtmeye konmuftur. 

Eksiltme 23/11/936 Pazartesi giinii saat 15 te Haydarpatada gar bi· 
nas1 dahilindeki 1 ci itletme komisyonunda yapilacaktir. 

Bu itlere aid fartnamcler ve mukavele projeleri paras1z olarak ko-
misyondan verilmektedir. 

lsteklilerin 2490 No.h Arttmna eksiltme ve ihale kanunu mucibince 
ve Ftnamede yaz1h ehliyet ve diger vesaikle ve her it i~in bizalarmda 
yaz1h muvakkat teminat bakbuzlarile her iki teslim tekline gore fiat 
teklifini havi zarf m iizerine hangi mabaldeki balast i~in ~ldugu ya

z1lmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilin
de Haydarpatada kamisyon reisligine vermit olmalari ve teklif sahip
lerinin de eksiltme giinii saatinde haz1r bulunmalan ve ayr1ca izahat 
almak isteyenlerin de Haydarpa9ada Y ol bat miifctti~ligine milraca-
atlari laz1md1r. (2648) 

Beher metre muhammen bedeli 
Mevkii K.L.M. Vagoonda ocakta teslim Bedeli Muvakkat mik-

tealim teslim miiddeti tan teminat 
Vezirhan 
Boziiyiik 
Pola th 

217+ 000 
258+000 

479+ 000 

138 134 6 5520 4000 414 
147 143 9 22050 15000 1654 
138 134 6 6900 5000 517,5 

Iktisat Vekiletinden: 
d~ KANUNU »nun dokuzuncu cT efkilat» fashndaki hiikiimlere gO. 

re kurulan «I~ DAIRESl»nin Tetrinisani 1936 batmdan itibaren faali
yete ba,lad1g1 145 inci madde mucibince ilan olunur. (1661) (2802) 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlari 

ldareleri Istanbul levaz1m imir
ligine "bagh miiesseseler i~in 50 bin 
kilo 11panak, 25 bin kilo lahana, 50 
bin kilo pirasa, 4000 kilo havu~, 

14 bin kilo kereviz, 14500 kilo kar
nabahar, 25 bin demed maydonoz 
19/11/936 pertembe giinii 1aat 
15,30 da Tophanede satmalma kcr 
misyonunda kapah zarfla eksilt
meai yap1lacakt1r. Hepainin tahmin 
bedeli 10062 lira 50 kurutlur. Uk 
teminat1 754 lira 69 kuru,tur. ~art
namesi komisyonda goriilebilir. ls
teklilerin kanuni vesikalariyle tck
lif mektuplarm1 ihale aaatinden 
evvel komisyona vermeleri. 

(190) (2669) 

* Trakya ve lstanbulda bulunan 
birliklerin ekmeklik unlan i~in 
1350 ton kadar bugday k1rd1r1lma-
11 30/11/936 pazartesi giinii aaat 
16 da Tophanede Satmalma komis· 
yonunda kapah zarfla ekailtmeci 
yap1lacakbr. Tahmin bedeli 8754 
lira 41 kuruttur. Ilk teminah 656 
lira 58 kuruftur. ~artnamesi kcr 
misyonda goriilebilir. lateklilerin 
kanuni vesikalarile teklif mektup
lar1m ihale aaatinden bir aaat evvel 
lc:omisyona vermeleri. (212) (2959) 

'* Deniz yollama anbarma yap1la-
cak clektrik teaisatm1n pazarhgi 
18/11/936 ~artamba giinii saat 
14,30 da Tophanede satin alma ko
misyonunda yapilacaktir. Keffi 
3675 kurut.tur. Teminah 5 lira 55 
kuruttur. lsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (210) (2960) 

Istanbul uc;iincii icra memurlugundan: 
Memitzade biraderler §irketinin Ga· 

latada Kara Mustafa pap caddeain
de 1 31 No. It Kutu hanmda mukim 
Jozef Odriya aleryhine Istanbul aaliye 
mahkemesi ikinci ticaret dairesinden 
istihsal ve beray1 infaz dairemize tev· 
di edilerek 936/3383 D. No. a1na 
kay1t olunan 11/11/936 T. Ii ve 36/ 
I 7 3 No. It ihtiyati tedbir karanna na
zaran beheri 2250 ~r lirahk 31 /7 / 
936. 31/10/ 936, 31/1/937, 30/4/ 
937, 31 / 7/ 937, 31 / 10/ 937, 31/1/ 
938 hitam1 vadeli Memi§zada bira· 
'derler girketi tarafmdnn Jozef Odriya 
emrine tanzim edilen 7 k1t'a senedin 
dava • neticesine kadar tednviilden 
menine ve keyfiyetin banknlara tcbli
gine ve miinasip vas1talnrla ilanma ka
rar verilmi~ olmakla keyfiyet iic;iincii 

~ah1slann malumu olmnk iizere iki gi.in 
miiddetle ilanen icras1 tensip k1lmm1~ 
oldugu ilan olunur. M. 903 

A~IK ARTTIRMA 
lkinci T e~rinin 1 5 inci pnzar giinii 

sant I 0 da Beyoglu Ayazpn~ada Sarny 
arka!l1 sokagmda (Alman sefarethn· 
nesi !Yanmdaki sokakdan inileeek) Ciz· 
vit kilisesi yamnda 21 No. la hnnede 

maruf bir aileyc ait c;ok k1ymctli e§Yn• 
Jar a~1k arthrma surctile at1lacag1 
ilan olunur. Emsali nadir bulunan ve 
Londramn maruf \Varing fabrH:aSl 

mamulatJ nadidc- salon tak1m1, masif 
mavon agacmdan mamul bir kanape, 

iki koltuk, 4 sandalye ve etajcrli vit· 
rinden ibaret, ayni fnbrika mamulah 

3 adet salon masalan, nefis yemek oda 
tak1m1 Vienada Fogcl§tein fabrikas1 
mamuliiti mnsif· mnon ngacmdan i.tzeri 

ve iki yandan bombe kristallerile vit 
rinli biife, dresuar, otomatik yemek 
masas1, kristalli vitrin ve maroken 1 2 
aandalye, Viena mamulau asri yatak 
oda tak1m1, mavon 2 dolap, 2 karyo· 
la, 2 komodin ve I tualcttcn ibaret, 

defa Paris mamulatt Luyi XVI mnsif 
ccvizden oymali yatak odn tak1m1, I 
aynah dolap, 2 karyola, 2 komodin 

vc 1 tualet, 3 parc;a k1rn11z1 maro· 

ken kaph asri kanape koltuk yeni hnl· 
de, Amerikan Minister mamulah kris· 
talli yazihane ve koltuk, ayni mamulnt· 
dan i;ocuk yaz1hanesi, kndife kapla I 
kanape 2 koltuk, 9 parc;n yaz1hnne 
pantazot tak1m1, bronz oksidc avize· 
ler, yagli ve su boyn tablolar, arabesk 

alon masaa1, fildi§i bir tavla, porta
tif buyiik Capon etajeri, bnkara kris· 
tal yaldazh eski kadehler, eski Kan· 
ton c;aydanhklan ve vazolan, 62 par· 
c;a porselen sofra tabak tak1m1. 64 
parc;a asri kristal kadeh tak1m1. mnden 
ve kristal c;ic;eldikler, yemi~liklcr ve 
1ekerlikler, porselen heykcllcr ve 
asara atikaya ait biblolar portmanto 
ve yaz1lam1yacak derecede hayli liizum· 
lu C§yalar. (BUL) Ovcrberg markah 
rniikemmel Alman piyanosu c;aprast 
telli arkast demir, bir c;ok hah ve sec· 
cadeler, Buhara, $irvan ve sair.(27385) 

Ac;tk artbnna muzayede ile sah1 
Pazar giinii saat 1 0 da Beyog

luoda lstiklal caddesinde Rumeli hn
ru kar~tsmda 11 7 No. Ji hanede 
mevcut c;ok bymetli e~a)ar ac;1k arthr· 
ma suretile sat1lacag1 ilan olunur. Bi.ifc.. 
dresuar, otomatik yemek mnsas1 ve 
m~in kapla 6 sandalyeden mi.irekkcp 
ltalia mamulata asri nefis yemek oda 
ta1orn1, bir kanape, iki koltuk ve 4 
aanda)yeden ibaret nadide kiibik ipekli 
salon tak1m1, def a Porn ye salon tak1· 
mi, 1 kanape 2 kohukdan ibaret ka· 
dife k.apli, anyal1 dolap, vitrin Forma 
tualet ve 2 gece masas1ndan ibaret 
limon agac1 kaph kiibik yatak oda ta· 
k1m1 uc; kapth aynah dolay ve tualet 
ve 2 gece masnsmdan miirekkep 
asri yatak oda. tak1m1, yemek oda ma 
mahsus divan, masnlar, portmantolar, 
Verni - Matten kadm yazihnnesi, sigata 
m'nsas1, atabesk tabure, Hind vitrini, 
klasor, yaz1hane 11andnlyesi, Gra· 
mophon rnoble, 6 ampulli.i Radio, eta· 
jerler, biblolar, avizeler, Vienuas biife· 
ler, kadrolar ve snir. (Pleyd) mar: 
kalt miikem.rncl bir piano c;aprast telli 
arli:as1 demir t2 7384) 
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I Selimiye Askeri Sat1nalma Komisyonu I 
1 - 712400 kilo yulaf ahnacakbr. Yulafm tahmin bedeli 48087 li

~·ad1r. 

2 - Ahnacak yulaf m ~artnamesi komisyonda her giin goriilebilir. 
3 - Eksiltme 16/11/1936 Pazartesi gi.inii saat 11 de Selimiyede As· 

kerlik dairesi, bina11nda toplanan Askeri Satmalma komisyonunca yap1-
lacakt1r. · 

4 - Eksiltme a~1k eksiltme suretile olacakhr. 
5 - Yulafin muvakkat teminah 3606 lira 53 kuruftur. 
6 - T eminatlar vaktinden evvel yabnlm1• ve taliplerin beraberle

rinde tartnamenin 4. maddesinde yaz1h kanuni vesikalan getirmit ol· 
malar1 tartt1r. (2616)_ 

Zayi - T ahtakalede .$ekerci soka· 
gmda c9> numaralt ah~1 di.ikkanma ait 
pazar ruhsatiyesi ile ki.i~diye zayi ol
mu§tur. Yenisi almacagmdan eskisinin 
hi.ikmi.i yoktur. Mehmed 

Zayi - Sahip ve mes' ul mi.idi.irii 
bulundugum !?i~li ~ark Merkez ecza 
hanem namma S1hhat ve l~timai mua
venet vekaletince verilmi§ bulunan 41, 
4/ 1933 tarih ve 4/ 43 No. Ii ruhsat
namemi zayi ettim. Y enisini alacag1m
dan eskisinin hi.ikmi.i knlmad1g1m ala
kadarlara malum olmak iizere ilan olu-
nur. 

Eczac1 Ismail Pertev Perctrn 

H Tc:;;rinisan'.r 1936 

Cocugum i§tahs1zd1r demeyiniz. 
Sevecegi g1dalarla besleyiniz 

ve biiyiitiiniiz 
Yavru1arm1z her lstedigini yemiyorsa kabahat sizdedir. 

Onu sevdigi g1dalarla besleyiniz. 

Ozlii Unlanni Y avrular Bay1hyor. 

Vitamin - Kalori -
G1da - Kuvvet - S1hhat 

PlrlnG • Buftday • Patates • Beyaz M1s1r • Arpa - Bezelya • Yulaf • 
Mercimek • lrmlk • ~avdar • Badem • Badem ozlD Unlan 

Cocuklar1n1za yediriniz. lstediklerini ve aevdiklerini b1ktum1yarak deiiftire de
iiftire yedi.riniz. Vitamini ve kaloriai ~ok olan bu miikemm.el, ozlii unlarla yav
rulanruz nq'eli, uhbatli, tombul, kanl1, canlt olurlar. Cabuk biiyijrler. ~abuk 
dit ~tkarirlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal ohnazlar HASAN OZLO UNLAR1LE 
yapdan mahallebi ve ~orbalarm ve tatldann ve piirelerin ve yemeklerin lezzeti
ne payan olmaz. HASAN OZLO UNLARI nefasetini on aene muhafaza eder • 
Dairna tazedir. Hi~ kurtlanmaz. Taklidlerinden sak1n1niz. Bqka marka verirler-
1e almaym1z ve aldanmay101z. HASAN MARKASINA DIKKA T. HASAN 
DEPOSU: ANKARA, lST ANBUL, BEYOGLU. 

Eski§ehir l~me Suyu T esisat ve ln§aat Eksiltmesi 

Dahiliye Vekiletinden : 
E5kitehir dahilindeki tebeke i~in icap eden malzemelerin tedariki ve 

boru fertiyatmm icras1 ile sair buna miiteferri imalitm yap1hmau ka
pah zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - ltin muhammen bedeli 71670 lirad1r. 
2 - lstekliler bu ife aid ,artname, proje ve sair evrak1 360 Kr. mu

kabilinde Dahiliye vekaleti Belediyeler lmar heyeti fen tefliginden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 23/Xll/936 tarihine rastlayan Cartamba giinii saat on 
birde Dahiliye vekaleti binasmda toplanacak belediyeler lmar heyetince 
yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin a~ag1da yaz1h teminat ve 
saiki ayni giin saat ona kadar komisyon reisligine teslim etmit olmalar1 
laz1md1r. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4833 lira 
50 kurutluk muvakkat teminat. 

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

ni bulunmad1gma dair imzah bir mektup, 
D - Naf1a vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikas1, 
5 - Teklif mektuplari ihale giinii saat on~ kadar makbuz mukabi

linde komisyon reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif 
mektuplarm1 iadeli teahhiitlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar komis
yona gelmit bulunmas1 laz1md1r. 

Bu it hakkmda fazla malumat almak isteyenlerin Belediyeler imar 
heyeti fen ,efligine miiracaat etmeleri. (2734) 

Kapall zart usullle ekslltme llAn1 

Maliye V ekiletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan it: {lzmitte yap1lacak kirtasiye deposu) in-

9aattd1r. lntaahn ketif bedeli (30450) lira (73) kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve eva·ak fUnlard1r. 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Naf1a itleri teraiti umumiyesi 
D - lntaata dair f enni tartname. 
F - Ke.if cedveli. 
G - Proje 

lsteyenler bu farlname ve evraki 153 kurut bedel mukabilinde An
karada Maliye vekaleti kirtasiye miidiirliigiinden, istanbulda Dolma· 
bah~e kirtasiye deposunda, lzmit defterdarhgmdan alabilirler. 

Eksiltme 20/11/936 tarihinde cuma giinii saat 15 de Ankarada Ma· 
liye vekaleti k1rtasiye miidiirliigiinde yap1lacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle yap1lacakbr • 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in 2283,80 lira muvakkat teminat ver

rnesi bundan baf.ka atai1daki vesikalar1 haiz olup gostermeai laz1md1r. 
A - Naf1a vekiletinden ahnmlf yap1 miiteahhitligi ehliyet vesika· 

SI, 

B - En atai1 8 giin evvel miiracaatla 30,000 lirahk bir intaab ya• 
pabilecegine dair Naf1a vekaletince tasdikli vesika. 

C - Ticaret odas1 vesikas1. 
6 - T eklif mektuplar1 yukar1da ii~iincii maddede yaz1h saatten bir 

saat evveline kadar K1rtasiye Miidiirliigiine getirilecek eksiltme ko
misyonu reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderi· 
lecek mektuplar1n nihayet ii~iincii maddede yaz1h saate kadar gelmif 
olmas1 ve dtt zarfm miihiir mumu ile iyice kapahlmit olma51 laz1md1r. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2704) 
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Sahib! Necmeddin Sadak • mumi ne~rlyat mtidilrU: Enis Til 
am matbaasi 




