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Madridde piyade 
harbi hafifl.edi, topc;u 
muharebesi $iddet
lendi. 

ltalya hariciye naz1n 
Budape$tede uzun 
konu$malarda bu
lundu. 
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Antakya ve Iskenderunda 
tazyik siyaseti devam ediyor 

Bir ~ok mekteplerde ders okunmuyor 
Tiirk gazeteleri kapabld1 

Diin dokuz tayyareye ad 
konma resmi yap1ld1 

Bu miinasebetle hararetli nutuklar 
soylendi, tayyareler u~u~ yapt1 

Antakyada Cumhuriyet bayramm1 kutllyanlar 

Antakya 15 - Antakya ve isken
derunda tazyik devam ediyor. Bir la
sun halk zorla rey vermege mecbur 
edilmi~tlr. Fakat ekseriyet biitiin 
tazyiklere rngmen evinden g1kmami~ 
\re sand1k ba~ma gitmemi~tir. 

Tiirk lisesi elan kapalldlr. Dlger 
bir gok mekteplerde de ders okun
muyor. Binlcrcc talebe protesto ma
kammda grev yapmi~tir. Tilrk ga
zeteleri kapablnu~tlr. 
. Kills 15 (A.A.) - Suriye intiha-

Filomuz bugiin gidiyor 
Maltada bir c;ok ~enlikler 
ve merasim yap1lacak 

l'a\•uz. torpido muhriplerimizdcn ikisi \'C tahtelbahirlerlmiiden biri 

nM:alta vc Falerl ziyaret edecek olan I kadar silrecektir. 
1 

oniul bugiin saat on birde limam- Filomuzu Maltada istlkbal i~in bir 
?nizctan hareket cdecektir. Filo, ami- program haz1rlanm1~tir. Bu program 
:tal <::iuk ·· ·· .,, runun kumandas1 altmdadtr. mucibince biri;ok miisabakalar, eglen-
,:>gruca Ma!taya gidecek, doniil?te celer tertip edilccektir. Musabakalar 
• al re ugnyacaktrr. Seyahat 20 giin (Dcvanu 4 ii.ncil sahifede) 

bati ba~ar ba!iilarnaz Antakya ve 
iskenderundaki diikkan1ar tamamen 
kapanmi~tlr. Halk evlerinden d1~
n ~1laruyor. 

(Devam1 4 iincil sahifede) 

Mare~al Fevzi 
~akmak 

Romanyadan dondu, Yukart~: Yeni tayyare fil~?1uz istanbul iizerinde, ~i'tda sagda: B. 

b 
.. h . . 

1
. Cemaleddm Fazil nutkunu soylerken, solda: Kurdela kesitiyorken goriiliiyor 

ugun ~e r1m1ze ge 1yor . . 
Istanbul csnaf1 ve Istanbuldaki Mcrasime istanbullularm kolavca 

Biikre~ 15 (A.A.) - Anadolu ajan- ~ekkilller tarafmdan Turk hava i~tirakini temin maksadile trenier-
smm hususi muhabiri bildiriyor: kurumuna hediye edilen dokuz tay- de yiizde elli tenzilat yap1lm1~ ve 
Biiyiik crkam harbiye reisi mare~al yareye ad konma merasimi diln og- n.ynca csnaf cemiyetleri tarafmdan 
Fevzi Qakmak vc maiyeti erkaru bu- ledcn sonra saat on dort bu~ukta 1,000 ki~ilik hususi bir tren kira-
gun Bilkre~ten aynlrm~lardir. Ye~ilkoy tayyare mcydanmda yap1l- lannll~tir. Bu mi.inasebetle diin Ye-

Marc~al, istasyonda Romanya er- rru~tir. (Devam1 5 inci sahifedr) 
kam harbiyei umumiye rcisi general 
Samsunovi~ ve rcfikas1 ilc crkam har
biyei umumiye reis muavini, ordu 
umum mi.ifetti~, Biikrelii garinzonu, 
kolordu kumandanlan vc Bilkre~ mer
kez kumandam, erkam harbiye ve 

mllli mildafna erkam tarafmdan tc~
yi edilmi~ ve bir asker kltas1 tarafm
dan setamlanm1~t1r. 

Bilkre~ el~imiz Hamdullah Suphi 
TannCJver ile elc;ilik crkfl.m K0stence-
ye kadar marci,;ala rcfakat etmi~Ier
dir. 

Mare~al tam saat altida Kostnece 
limanmda demirli bulunan Hamidiye 
krovazori.i ile istnabula hareket etmi~, 
nht1mda Kostnecc vali ve belediye re
isi, kolordu kumandan1, kumandanllk 
erkam harbiye rcisi ve aileleri, Kos
tnece konsolosumuz ve burakadi Tilrk 
kolonisi tarafmdan tc~yi cdilmi~tir. 

JIA.,)lfDiYEDEKi Zi YAFET 

Kostence 15 (A.A.) - Anadolu ajan
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Hamidiye krovazorilniln Kostenceye 
geli~i milnasebctile Rumen deniz ku
mandanhg1 ve Kostence belediye reisi 
tarafmdan kruvazor kumandaru ile 
zabitleri ~ere fine askcri :ma.hf el de ve 
belediye salonlannda bi.iyi.ik ziyafetlcr 
verilmi~tir. 

(Dcvam1 4 i.inci.i sahifede) 

Pazartesi Konu§malara 

Sanatkann izt1rab1 
Yazan: Hasan Ali Yiicel 

Altanci sahifemizde okuyunuz 
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En gU/Un~ adaml ••• 
(Karikatiir miisabakas1 serlsinden: 9) 

AK~AM m karikator mOsabakas1 kuponu ' 9 
( Bu kuponu kesip saklay1ruz ) 



Sahife 2 

Son dakika 

<;erkesler, Rumlar da 
se~ime i§tirak etmiyorlar 
Sancak TUrklerinden bir 
k1sm1 Humusa surUldU 
Anta:kya 15 - Tiirklcr bin tiirlii bahanclerle tevkil ediliyorlar. Bir~oklan 

Humusa siiriilmii~tiir. Sancakta kimse ~ime i~tirak etmek istemiyor. Ale
vilerle Ermenilerdcn b~ka ~erkcslerle Rumlar da s~ime l~irak ctmemi~tir. 

Sancakta bazi bacliselcr olmu~ur. Bu arada Antakya miiddciumumisi ol
mii~tiir. Antakya camilerinin minarelcrine makineli tiifck konmu~ur. Halkl 
korlmtmak i~Jn Sancakta bir~ok ~arelere ba~ vurulmu~tur. Sancaga yeniden 
asker gonderilmi~ir. 

Antakya 15 - Sancakta balk tehdidle rey vermege mecbur edilmekte, zor
la sandtk ~na gotiiriilrnege ~h~Imaktadir. Fakat balk biitiin tehdidlere 
ragmen sc~imc i~irak etmemektcdir. S~ime ~ umumi boykot vnrdJ.r. 

FRANSANIN CEVABINA ~ABUK CEVAP VERiLECElt 

Ankara 15 - iskendcrun ve Antaky'a hakkmdaki FranStz ce\'abma yalon
dA ce\ ap verilecektir. F.tanStz notasi ve ccvab1m1z ikinci bir beyaz kitap ~k· 
linde n~ilecektir. 

Madridde Vaziyette 
hi~bir degi§iklik yok 
Hiikumet tayyare filolar1 biiyiik 

f aaliyet gostermege ba~lad1 
Paris 16 (A~) - Madrid on\in

de harp devam etmektedir. Fnkat va
ziyette bir deg~iklik yoktur. Hiikfunet 
lruvvetleri asilerin sag cenalum ¢d
detle tazyik ccllyor. Bu suretle asileri 
rlc'ate mecbur etmege ~all~aktadlr. 
Diger taraftan asilcr ~imal istasyonu 
civarmda Madrldin mtinakalatm1 kes
mek istiyorlar. tki taraf da hedefieri
ne vastl olamrum~hr. Sekiz gilndcnbe
ri vaziyet aynidlr. iki tarar da agir za
yiata ugrarm~tir. 

Dun hiikfunetin bir bombardlman 
filosu asilerin A villa tayyare kararga
hma 24 torpil at~tir. Bir~k tayya
rcler tahrip edilm~tir. Bir filo Tala
vera istasyonunu tahrlp etmi~tir. Di
ger tayyareler de muhtclif yerlerde 
bombalar atnu~tir. 

Diln 4 asi tayyaresi iskat, 20 kadar 
tayyare tahrip edilmi~. Hiikllmet 
tayyarelcri hi~ bir hasara ugramam1~
tir. 

l\IADR1DDE HARP HAFiFLEDi 

Paris 15 (A~am) - Madrid etra
:fmda muharebe bir par~a ~ddetini 

kaybetmi~tir. Asilerin yaptiklan bii
tiin taalTuzlar tardedilmi~tir. Hiiku
rnet kuvvetlerl mukabil taarruza ge
cerek blr rniktar arazi ele ge~irmi~ler-

/ngiliz milli 
miidaf aa planz 

Ba~vekil parti liderlerine 
izahat verecek 

Londra 15 (A.A.) - M. Baldwin, 
yakmda, bir ~ok muhafazakar ricali 
ve bilhassa M. Churchilli ve muhale
fet liderle1ini kabul ederck kendileri
ne umumi hatlan per~mbc giinu a
vam kamarasmda izah ve ~rih edil
mi~ olan milli mi.idafaa plam hakklll· 
da malfunat verecektir. 

Per~embe gilnki.i milzakereler M. 
Baldwinin mevkiini olduk~a zayifiat
m1~t1r. Zira, nazirlann izahatI ekseri
yeti tatmin etmemi~tir. 

Palamento mahafili, M. Churchillin 
delillerinin cevabs1z kalm1~ oldugunu 
vc hiikfunetin eski nazinn ihtaratm1 
k.8.fi derecede hesaba katmamakla hak
Sizhk etml~ bulundugunu beyan et
mektedir. 

Ya silahlari b1rakma, 
yahut harp 

Paris 16 - Halk cephcsi tarafmda!l 
diln Loissens'de yap1lan bir toplantida 
bir~ok nutuklar soyl~tir. B~ekil 
M. Blum nutkunda Avrupamn ya si
lahlan b1ra.kmsm1, yahud harbln mu
hakkak oldugunu, ikisinden blrinl ter
cih etmek Jaz1m geldiginl soylemi~tir. 

dir. Fakat vaziyette esasll bir degi.pk
lik yoktur. 
~imdi daha ziyade to~u dtiellosu 

ve tayyare muharebeleri oluyor. Mad
rfde bir~ok top ve tnyyarc gelmi{!tir. 
Yeni tayyareler en son sistemdir ve 
Asilerin ellerlndeki tayyarelere fa
iktir. 

Diln Madrid uzerinde u~ asilerin 
tayyareleri 25 kndar bomba atm1~ar
dir. Ekserisi kadm ve ~ocuk olmak 
i.izere 60 olil, 200 yaral1 vard1r. HukO.
met tayyareleri asilerin mevzileri ilze
rinde U!farak bir!;Ok bombalar atrru~
tlr. 

Londra 15 - Asilerln hukumeti, 
Madridde ingiliz ve Amerikan hasta
nelerinin emniyetli mmtaka oldugu
nu, buralara bomba atilm1yacag1m 
bildirmi~tir. ,llastaneler lazungelen. 
i~aretleri ~ekmi~lerdir. 

1SPA?l.'YADA SON VAZiYET 

Madrid 15 (A.A.) - Bu ak~arna 
kadar askeri vaziyette hig bir degi
~iklik olmam1~t1r. 

. Madrid 10 kadar asi tayyare tara
fmdan yeniden bombard1man edil
~ ise de bu tayyareleri, hilkume
tin avc1 tayyareleri ~ehrin cenubu
na dogru piiskurtmii~lerdir. 

Tro~kinin evraki 
falznmz~ 

Dii~manlar1 taraf1ndan 
~ahnd1gi zannediliyormu§ 

Journal gazetesine gore, Tro~kinin 
Pariste muhafaza edilmekte olan evra
kl esrarengiz bir surette ~almm1~tir. 
Troitki, bu evrakmm muhafazasm1 
Hollandah tarih profesorlerinden Post
humusa havale etmi~ti. 

Hollandah profesor Posthumus Pa
rise gelmi~ ve Michelek caddesinde blr 
apartiman kiral1yarak Hollandada 
tesis etmi~ oldugu bcynelmilel i~tima
iyat tarihi enstitilsiiniln bir ~ubesini 
Pariste kurmaga karar vcrmi~, bu 
maksadla beyaz Rus muharrirlerinden 
Nikolayefski nammda b!rini yanma 
alm~b. 

Hollandal1 profesor, apart1manda 
yerlel?tikten sonra Tro~kinin evrakm1 
ve apart1mam Nikolayefskiye b1raka
rak Hollandaya donm~ti.ir. 
Ge~en hafta Nikolayefski sabahlc

yin aparbmana geldigi zaman kapmm 
a~1larak Tro!;kiye aid evrak tomarlan
mn ~almm1~ oldugunu gormti~ ve za
b1taya haber vermi~Ur. Bu cvrakm 
Tr~kinin dii~manlan tarafmdan ~a
lmd1g-J zannedilmekte, fakat btiytik 
bir klymeti haiz olmad1klan zannedil
mektedir. Frans1z zab1tas1, bu sirkat 
hakkmda ~imdilik btiyiik bir ketumi
yet muhafaza ediliyor. 

16 Te~rinisani 1936 

( Ba Sabahki Telgraflar ] 
AJmanyan1n son karar1 

Rransa, alakadar devletlerle 
mUzakereye giri~rneQe karar verdi 

Paris 15 - Almanya, Versay mua
hedesinin nehirlere dair olan madde
sini tanuruyacagm1 diln devletlere 
bildirmi~tir. Fransa hariciye naz1n 
Paristc bulunmadlITTndan Alman no
tas1 miis~ara ve.rllmi~tir. Hariciye 
miiste~an derhal b~vckalet binasma 
gitmi~ ve b~ekille gori.$nii~tUr. Bu 
goril~me neticesinde alakadar devlet
lerle gor~illmesi kararl~tmlm1~t1r. 
Bu devletlerin mii~terck protesto
da bulunmas1 muhtemeldir. 

Paris mahafili M. Hitler bu gibi ka
rarlan hep cumartesi gilni.i tebllg ve 
nan etmesini dikkate ~ayan buluyor. 
ingiltcrede cumartesi gtini.i ogleden 
pazartesi gilnil ogleye kadar hafta ta
tili yapildlgmdan Almanya bu suret
le vakit ge~erek sinirlerln yatll?masllll 
tcmln ctmek istemektedir. 

SUNDAY Tt!UESiN l\fAKALESf 
Londra 15 - Sunday Times, M. Hit-

Trabzonda 
bekligen kogunlar 
c;abuk sevk1yat yapdmas1 

i~in tedbir alin1yor 
Trabzon 15 - Erzurumclan istanbu· 

la gonderilmek iizcre buraya getirilen 
koyunlar bazen giinlercc, haftalarca 
vapur beklemektedirler. Koyunlann 
burada bo~u bo~una beslendigi ve ~o
ban, ah1r paras1 verilcllgi icin istanbu
la gotiiriilmesi pahallya rnal olmakta
dlr. Bu yiizden istanbulda da et fiat
leri yilkselmektedir. 

Bu hafta iginde Erzurumdan ~ehri
mize getirilen 6-7 bin kadnr koyun git· 
mek uzere vapur beklemekte ve otsuz
luktan hayh s1kmb ~ekrnekte bulun
dugundan koyun tiiccarlan vekfilete 
telle mtiracat cderek bir vapur iste
ro41erdi. Vekfilet ti.iccann bu hakh 
milracaatlanm dikkate alarak hemen 

Cumhurlyet vapurunu limamm1za gon
dermi~tir. Vapur koyunlan yiikliyerek 
hare:;\{et etmil?tir. 
Erzurumdan gclen koyunlann Trab

zonda bekletilmemesi it;in tedbirler a
llmyor. Bunlann ~abuk sevki et fia
tini ucuzlatacaktir . 

Diyar1 bekirde 
Belediye ikinci be~ 

senelik plan1 haz1rhyor 
Diyanbekir (A~am) - Belediyemi· 

zin be~ senellk progranu hitam bulmu~ 
ve programa konUlan ii;;lerden blr go
gunu, bilhassa mezbaha, su ve elektrik 
i~Ieri biiyiik muvaffakiyetle b~nl
nu~tir. ~imdi belediyemiz ikinci be~ 
senelik programm1 haz1rlamaga ba~
lanu~tlr. Bu program it;tima halinde 
bulunan belediye meclisince tasdik ve 
tasvlp edildikten sonra s1ralanan i~le
rin tatbikine ba~lanacaktir. 

Haber aldlgim1za gore, yeni pro
gramda su ve elektrik tesisatmm nok
sanlarmm ikmali, yeni ~ehirde ni.imu
ne evleri in~as1, Atattirk heykeli, seb
ze ve et hali, itfaiye te~kilatmm islah1 
umumi helalar yaptlmas1 gibi bir ~ok 
oncmli fnaddelcr bulunacaktir. Bu 
programa kon ulan i~crin ba~artlmas1 
i~in ~ yilzbin liraya ihtiya~ vardlr. 
Belediye bel? senelik varidatile bu i~leri 
onliyecektir. -----

60 paraya OzOm 
Kilis 15 - Mevsim ge~ekte oldu

gundan taze Uziimiin fiatlenmesi icab 
ederken ~ehrlmlzde y~ uzilmiln kilo
su 60 paraya satllmakta, ahc1 bulun
mamaktadlr. Karpuzlarm kilosu ise 
20 parad1r. Onun da a11c1S1 azd1r. 

M1s1r meclisi lngiltere - M1s1r 
muahedesini tasdik etti 

Kahire 15 (A.A.) - Mebusan mec
lisi, 11 reye kar~1 202 rey ile yeni in
giltere - Mlsn· muahedesini tasdik 
etmi~. 

lerin karan hakkmda yazdlgi bir ma
kalede diyor ki: cBu karann yalmz 
manevi ehemmiyeti vardir. Qi.inkii Al
manya nehirlerde serbestiye riayet 
edecegini blldirnillltir. Bu suretle Al
manya sade ecnebi vesayetini kald1r
mak istemil?tir. 

ita.Iya, Avusturya ve Macaristan Al
manyanm karanm tasvip ediyorlar. 
Almaynam evvclcc bu hiikfunetlere 
rnalumat verdigi anla~Ilrnaktadlr.> 

PARiS GAZETELERi NE DiYOR? 
Paris 15 (A.A.) - Gazeteler, M. Hit

lerin enuivaki siyasetinin devam et
mekte oldugunu beyan hususunda 
muttcfiktirler. 

Petit Parisien diyor ki: Almanya, 
bundan sonra iki tarafl1 olarak mtiza
kerelerde bulunacaktir. Bu '!lal, ken
cllsine ufak dcvletlere kar~1 diledigi gi
bi hareket etmek imkamm ba~etmek
tedir. 

Doktor $aht 
Diin miizeleri gezdi, 

bu sabah Ankaraya gitti 
Evvelki ak~am istanbula gelen Al

man iktisat nazm doktor ~aht di.in 
milzeleri ve istanbulun gortilecek yer
lerini gezmi~tir. 

Doktor i;;aht ve maiyetinde gelenler 
bu sabah saat yedi buc;ukta Perapalas 
otelinden !fikrn1~1ar ve otomobillerle 
Ye~ilkoye gitmil?lerdir. 

Alman iktisad nazm ve maiyeti sa
at sckizda 3 motorlil bilyilk tayyare
lerlle Ankaraya hareket edecckU. Fa
kat sis yiiziinden hareketlerini yarun 
saat kadar tehir etmege mecbur ol
mu~lar ve sekizi yirmi be~ gege yola 
~1lam~lardlr. 

Yenl mebuslar1m1z 
Ankara 15 (A.A.) - Bo~ olan vi

layetler saylavllklan i~in pazar gii
nii yap1lan s~imde Cumhuriyet halk 
partisi namzetleri Fazll Necmi Or
kiin Qankln saylavhgma, Alaettin 
Tiritoglu Maral? saylavhgma, Hiise
yin Rahmi Gi.irpmar Kiitahya say
lavhgma, Celfll Arat Yozgat saylav
llgma itti!akla segilmi~erdir. 

Bu saba hki sis 
Bu sabah istanbulu kalm bir sis ta

bakas1 kaplrum~tir. Sis yiizfulden vapur
lar ilk sefcrlerini yapamanu~ardlr. 

Sis saat dokuza dogru dagum~t.ir. 

Yiiziine tiikiirmii§ 
Mahkeme uc; gun 

hapsine karar verdi 
tzmir 15 - Burndn ciirmi.i me~hud 

mahkemesi garip bir davaya bakm~
trr. 

Julyet admda bir matmazel bir pas
tanede blr erkekle berabcr ' oturan 
Katerina adlnda bir kadma hakaret 
maksadile uzaktan: 

-Tuuuuu .. 
Diye tiikunn~tiir. 
Juliyetin iddiasma nazaran tilkil

rilk Kate1inaya gelmemil?tir. 
Katerina da bunun aksinl iddi et

mi~tir. Tiikilren kadm 3 giin hapse 
mahkum olmu~tur. 

• Ankarada lig ma~lari 
Ankara 15 (A.A.) - Bugiln her 1ki 

alanda da lig ma~lanna devam edildi. 
Muhaf1zgticU alamnda ilk ma~ An· 
karagiicile Altmordu arasmdtl ya
p1ld1. Oyun 4 - 1 Gilciln galibiyetile 
bit ti. 

ikinci mag Muhaf1zgilcii - Gcn~
lerbirligi arasmda yap1ldt. Oyun 
Genglerbirliginin 3 - 1 galibiyetile 
bit ti. 

Ankaragilcii alanmda yap1lmasi 
mukarrer olan mnglar Demirsporun 
ve Gilvensporun gelmemeleri netice
si olarak Qankaya ve Kmkkalenin 
h\ikmen galebelerile neticelemni~tir. 

Echo de Paris diyor ki: Bu halin, 
Sirf M. Hitler ile baJ?b~a konu~mak 
zevkini tatmak i~in miittefiklerimizlt' 
alakay1 kesmegc muvafakat etmi~ o
lanlar i!tin bir ders te~kil etmesini te
menni ederiz. 

Oeuvre gazctesi diyor ki: Fuhrer, 
bir kere daha iyi gormli~tiir. Fransa, 
muahedelcrin bu ycni ihlitline kar~ 
gene kay1ds1zca \'C lfiyik ohm ihti
mam1 gostermiycrck mukabc1e 
edeccktir. 

Hurnanite, garptald demokrat dev
letlerin pek zay1f olan istitaatlanm 
tenkid etmekte ve onlarm bu zaaf
lannm Almanyamn hatti hareketini 
m\imkiln kllm1~ oldugunu ilave eyle
mektedir. 

Excelsior, Le Jour ve L'Ami du 
Peuple, Almanyanm son hareketinin 
tamamile siyasi mahiyctte oldugunu 
yazmaktad1rlar. 

Hzrszzlzk degil, 
iiryakilikmi~! 
Bir paket sigaray1 
kapt1g1 gibi ka~m1~! 

-
i~i ve evi olm1yan Ali admda bir a-

dam dun Kadlkoy iskelesi btifesine 
yakl~~: . 

- Ben ne alacakt1m. Akllmdan ~1k-
b ... 

Diyc bir milddct etrafma goz gezdir
mil?, bundan sonra bir paket s1gara
yi kapt1gx gibi kn~aga b~lam1~tll". . """ ,, 

A11 yakaland1g1 zaman: 
Ne yapaynn! .. Bu benimki lill;rahk 

dcgil tiryakilik ... Dcmi~tir. 

Bir Romanya torpido 
muhribi geldi 

Rornanyanm Mare~ti torpldo muh._ 
ribi di.in limamm1za gelmi~ ve top
lar atarak ~ehri selftmlam1~tir. 

lki k1z karde~ altm ka~1rmak 
isterken yakaland1 

izmir 14 - Zab1ta giizel iki klz kar
d~ altm ka~nrken cilriim iisti.inde 
yakal~1r. Mariya ve Varvara a
dmdaki bu iki klz kard~ YunaWf~t:I
na altm ka~1rmak istiyorlarnu~ 

Tren kazas1 
Romanyada bir tren bir 

lokomotifle ~arpi§b 
Sofya 13 (Ak~am) - L' Endepan

dans gazetesinin bildirdigine gore, 
Kulj ~ehrinden kalkan ekspres, Timi
sul de Sus ile Predeal istasyonlan a
rasmda harekettc bulunan bir loko
motifle ~arp~~t1r. iki lokomotif ve 
iki vagon hattan ~1km1~tir. Trende 
nazirlardan Valer Pop ile Valer Romar 
bulunmakta kliler 

U~iincli mevkide bir yolcunun ba
caklan ezilmi~ bir kadmla bir ma:
kinist de agir surette yaralannu~lardlr. 

Bulgaristanda yanh~ haberler 
ne~redenler cezaland1ralacak 

So/ya 14 (~am) - Dahiliye nazi
rmm beyanabna gore, y~ haberler 
yaymakla halkm sfilru.netini bozrnaga 
~all~ar ¢ddetle cezalandmlacak
lardir. 

~imdilik bu gibilerden ii~ ~i i~ llle-
re siiriilmii~lerdlr. -----

Romanya sefirleri arasmda 
tebeddQI 

Biikr~ 15 (A.A.) - Bir ka~ giin 
evvel elcller arasmda yap1lan te
beddillat Briikscle, Budape~teye, An .. 
karaya, Sofyaya, Atinaya ve Var
~vaya da yeni el~iler tayini ile ta
mamlanacakbr. 

Ogrenildigine gore, halen Roman
yamn Ankara el~isl olan M. FilotU 
Atinaya tayin edilecek ve Londra el
~iligine tayin edilmi~ olan M. Gro
gorceamn yerine d1~ i~leri bakanh
g1 genel sekreterligine de orta el~ 
M. Trandafiresco getirilecektil'. 
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II ..... cv•rp•d~ II 
Paro la 

t.ii~.1:'.\lDAN AK$AMA 

-------------------lstan bu I liman1 
~ehrimizin plfuum hazrrlamakla 

tnesgul olan miitehass1sm liman i~in 
en miinasip mevki Ycnikap1 olduguna 
hiikmettigi soylcniyor. Dogru mu· 
dur, yanh~ m1d1r? Burasmt Allah 
bilir deyip ge~elim. Fakat aksi te· 
tnin edilinceye kadar, dogru diye 
kabul etme~ meeburiyetindeyiz. 

istanbu.l limamm Yenikap1 tara· 
fina almak fikri yeni degildir. Epice 
eski zamandanberi bu temenni izhar 
olunuyor. Bu tath hulya ve temen
niyi de fiilc ~1kannak Cumhuriyete 
na ip 0Jacagm1 gorcrck se\iniyoruz. 

Vakia, istanbul i~in en uygun li· 
:tnan1 fabiat yarntm1~br. Ilalig ka
dar tniikcmmcl bir liman tasavvur 
edilcbilir mi? Faknt nc care ki liman 
denilince, yalmz ruzga.rdan muha
fnzah bir deniz par~as1 kasdedilmez. 
Litnan demck te~kilat ve te~hizat 
de1nektir. Bugilnkii vaziyeti itibari· 
le lfalicin moden1 bir liman olma
ga istidad1 yoktur. Zorla, suni bir 
l'arlik yaratmaga kalkmaktan ise 
('ei.ri bir hareketle limam ~ehrin b~
ka bir kly1sma kaldmnak ~iiphesiz 
ki daha makul olur. i\I. Prost bu 
netieeye varmakla ~ok dogru gorii· 
fiilne bir mi al vermi~ say1hr. 

Bugiin Yenikap1 civarlar1 ad.eta 
~ali bir erazi hissini veriyor. Orada 
1<!aI> edebilccck istimlakler pek az
dir \'C k1ymctlcri de dii!jkiindiir. 
Geni~ bostanlar yeni liman etrafl· 
~lln istenilcligi gibi siislenmcsii i~in 
1mknn haz1rlamaktad1r. 

Anu1>an111 bir ~ok Iimanlan arka
Jaru1da uzun bir maziye malik ol
duklan icin bunun zaruret Ye icap
lar1 altu1da' baz1 mahzurlarJ cami
dirler. Liman civarlan hemen daima 
~irkin ve bi~imsizdir. llalbuki yeni 
:raJ>1lacak istanbul ]imam bu kusur
lar111 hcpsinden azadc, modern, ve 
iarif bir hayat memba1 olabilir. 

Bir arahk istanbulda serbes li· 
lltan tcsis etmek fik1·i vard1. Bazt 
tedkikJcr de yaptlnu~h. ihtimalki 
l'enikapmm liman olarak tercihi 
111iinasebetile o proje de canlamr. 
(:iinkii serbes bir limamn istanbu· 
la temin edece:Ti favdalar bazt 

~ . 
ntuvakkat ,.e simdiki vaziyete miin· 
h~s1r noksanl;r yiiziinden vazge
~llnwsini icap edecek derecede mil· 
teaddittirler. Yenikap1 sahas1 bir 
serbes limana da miisait goriilebilir. 

Aksamc1 
""

11
"
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lsvi~reden yumurta 
talepleri artti 

.. 1svic;reden yumurta taleplcri c;o
~alnu~tir. Diger baz1 rnemleketlere de 
lhracata devam olunmaktadir. Son 
bir hafta zarfmda Almanyaya 2000 
8and1k yumurta gonderilmi~tir. Al
lnanya alu;lanm artt1rm1~tir. italya 
\re Qekoslovakyaya da ihracat yap1-
byor. 

F'iatier gec;en haftaki 34 liraya na-
2atan dilsiik olmak ilzere 31-32 lira 
arasinda ~ynamaktad1l'. Bu fiat en 
~k aranan biiyiik sand1k taze mallar 
1i;inclir. 

Bahk ihracat1 
Torik bahg1 ihracati devam etmek

te ve c;ogalmaktad1r. Di.in de italya ve 
\7.~nanistana iki vapur dolusu torik 
gondcrilmi~tir. Fiatlerde mi.ihim de-

g!~iklik yoktur. Evvelcc oldugu gibi 
~lfti b~ kuru~4m satilmaktadlr. 

. ~ 
• • 

Ramazan 
Bu sene de Bega
z1d camii avlusun

da sergi a~zldi 
Bugiln rnmazanm birinci gfulu

dilr. Her sene oldugu gibi bu sene de 
Beyaz1d camii avlusunda yiyccek, si
gara, tiitiln, tesblh gibi ~eyler satan 
esnafm i~tirakile bir sergi ac;Ilrm~trr. 
Sergi rarnazamn sonuna kadar de
varn cdecektir. 

Ramazan rniinasebetile camilerde 
verilecek mev'izelcrin mevzulan 
da tesbit ve vaizlere teblig 
edilm~itr. Ramaz::m gecelcri bil
yiik camilerin minarelcrine kuru
lacak rnahycler de mill! tasarrufa, 
inkllaba, cumhuriyete taallUk edecek 
vecizelerden ibaret olacakt1r. 

GOmrOk antrepolannm liman 
idaresine devri 

• Gfunrilk -antrepolanmn liman idare
sine devri muameleleri bitmil? gibidir. 
Yann son olarak yag antreposunun 
devrine ba~alanacakhr. On gilne ka
dar bilti.in antrepolar temamen liman 
idarcsinc gec;ccektir. 

Giimrilk antrepolanm idare eden 
memurlar ycni tc~kil edilcn ambarla
ma servisine verilmi~lerdir. Bu suret
le hi~ bir memur a!;ikta b1rakilmarm~
t1r. Ambarlama servisi liman idaresi 
tarafmdan bir elden idarc edilecek 
olan antrcpolardaki gtimriik e~yasi
nm kontrolile me~gul o1acakhr. 

Istanbulun plan1 
M. Proste ~ehrimizde 
daha bir ay kalacak 

i?ehrin istikbalini tayin edecek plan 
yap1lmcaya kadar yap1 ve yollar kanu
nunun blna in~atma taalltlk eden 
hususlarma dair be1ediye fen heyeti 
tarafmdan bir izahnamc hazirlanm1~ 
ve belediycce tatbik cdilmege b3.l?lan-

rn1~t.I. ~ehircilik miltehassISI bu izah
nameyi tedkik etmektedir. izahname
deki noktalardan hangislni birakaca

g1, hangi kls1mlan tadil ve yahud ye

ni csaslan tesbit edecegi hentiz bel
li degildir. Miitehass1s, bu husustaki 
kati karanm yakmda verecektir. 

M. Proste ~ehrimizde daha bir ay 
kalacak ve buradaki. tedkikatiru ta
mamlad1ktan sonra memleketine dO
nerek Pariste ~ah~maga b~hyacaktir. 

Cimento meselesi 
Son gilnlerde piyasada goriilen c;i

mento yoklugunun sebeplerini tah
kik ctmek 'ilzere ihracati murakabe 
kanununa gore vilayette vilayet mek
tup~usu Osman Nminin rels1igi al
tmda ofis mlidiiril Mahmud CeIA.I, ti-

caret odas1 miidilrlerinden Galip Bah

tiyardan ibaret bir komisyon tc~kil e
dilmi~tir. 

Komisyon dun ilk toplantlSlm yap· 
m1~tir. Komisyonun yapacagi tetki-

kat neticesinde gimento fiatleri iize

rindeki yilkseli~in sebeplerini meyda
na c;ikaracakb.r. 

go - Bay Tahsin Uzer'in beyanatmda ... U<;i.incii milfetti~lik nuntakasm-
rdfun de ~a~tim bay Amca... da iki milyon vatanda~ varm1~ ..• 

E 
Memba sular1 

Evkaf idaresi sat1§ 
depolar1n1 arttaracak 

' 

' 

...-~~~~ 

Yenlcamiin eski sebil yerindeki 
sa ti~ mahalli 

Tasdelen vc Defneli sulannda ya
p1lan0 yeni tesisat iizerinc membalar
dan muntazam kaplarla doldurulup 
getirllen sular, Bcyazid, Bal1c;ekap1, 
Te~vikiye muvakkithanelerinde satil
rnaktadlr. Evkaf idaresi, bu tedbiri bir 
tccrlibe mahiyetinde ittihaz etml~tir. 
Halk evkaf idaresi gibi resmi bir te
~ekkiillin piyasaya ~1kardlg1 sulan iti
madla satin almaktad1r. Evkaf ida
rcsi, gelecek sene sati~ depolanru art
tirmak fikrindcdir. 

Belediye zab1tas1 
Hazirlanan projenin tetkiki 

bitmek iizere 

Belcdiye zab1tas1 talimatnarnesinin 
yeni ihtiyaglara gore tadili hakklnda 
bir proje hazirlanm1~ ve proje, ~ehir 
rneclisi azasmdan murekkep bir enci.i
men tarafmdan tedklk edilmege ba~
larum~ti. iki seneye yalo.n devam eden 
bu tedkikat sona ermek iizeredir. 

Bundan cvvelki talimatnamede mev
cud baz1 hiikilmler, bugilnki.i ihtiyag
lara uymuyor. Yeni talimatnameye be
lediye cmirlerinin daha iyi yiirilyebil
mesi ve beledlye suc;lanrun daha c;a
buk cezalandlnlmas1 ic;in hiikfunler 
konulmu~tur. Yeni talimatnamede hii
kiimlerin nazari mahiyette kalmama
s1 i~ de maddeler vardlr. Talimat
name ~hir rneclisinin t~rinisani top
lantismda milzakere edilecekti. Fa
kat bu toplantiya yeti~medigi ic;in ~u
bat devresine kalnn~tir. 

Hali~ iskeleleri tamir edildl 
Hali~ idaresine aid sekiz vapurdan 

yedi vapumn evvclce tamir edildigi
ni ve sekizinci vapurun da tamirine 
karar vcrildigini ge~enlerde yazm1~
tik. 

Bu son vapurda taznir edilmek iize· 
re lozaga c;ekilmi~tir. Diger taraftan 
uzun senelerden beri bakllns1z kalan 
Hali~ iskeleleri de tamir edilml~tlr. 

Meyvalar 
Bu sene kz~ mey
valarz hem bol, 
hem ucuzdur 

Bu sene kl~ meyvalan boldur. Por
takal mahsulilniin hem bol, hem kall
te itibarile c;ok yiiksek oldugu anla
~1lm1~tir. Elma mal1sulil de iyidir. 

istanbula portakal gelmege ba~la
m~tir. F~kat bunlar ilk mahsuldi.ir 

ve tamamile tatll degildir. Bu aym so

nuna dogru bol portakal gelmesi bek
leniyor. 

Elma 15-30 kuru~ arasmda satilI
yor. Ge~en seneler kilosu 40-45 kuru~ 
olan Amasya elmalar1 bu sene 30 ku
ru~adir. Elma gec;en seneye nisbetle 
ucuzdur. 

Bir miiddettcnberi Antalya bavali
sinden muz da gelmektedir. Yerll muz-

larm kilosu 70-80 kuru~tur. Giimriiklil 
muzlar 120-130 kuru~a satll1yor. 

Tevkifhane tamir ediliyor 
Sultanahmcdde urnumt hapishane 

ile tevkifhane ic;in baz1 tamirat yapil

mas1 kararla~tmlnll~tl. Umumi ha

pishane y1k1larak yerine yeni adliye 
saray1 in~ edileceginden tarnirden 
vazgc~lmi~tlr. 

Tevkifhanenin zemin katmda ta

mirat yap1lmaga ba~lannu~t1r. Bura

s1 ginl He do~enecek ve baz1 hi.icreler 

yap1lacakhr. 

Maliyet fiati 
lktisat vekaleti ha, 

mii§aviri tetkikat yap1yor 
iktisad vek.aleti ba~ mii~aviri Fon 

der Porten Stimer bank fabrikalann
da tetkikat yapacaktrr. ~ehrimizde 
bulunan miitebass1s en eski mensu-
cat fabrlkasi olan Feshane fabrlkasm
da bu tetkiklerine ba~lam1~1r. Fabrl
kamn dahilinde miihim tedilfl.t ya
p1lnu~ ve yepyeni makinelerle techiz 
edilmi~tir. 

Fon der Porten tetkiklerl arasmda 
bilhassa imalatta maliyet fiatinin in
dirilmesi c;arelerini ara~tirmaktad1r. 

Hayatm ucuzlatilmas1 ba~mindan a
hnacak tedbirler meyamnda bu cihe
te ehemmiyet at!edilmektedir. B~ 

mil~avir Feshane fabrikasmdaki tet
kiklerinl bitirdikten sonra Baklrkoy 
ve diger fabrikalarda me~gul olacak
tir. 

Mualllm ve tafebelerin 
muayenesi 

Maarif vekaleti taraf mdan verilen 
bir emir iizerine ~ehrimizdeki lise, or

ta, ilk mekteblerin talebe ve muallim
lerinin s1hhi muayeneleri yapllacag1 
yaz1lm1~tt. 

Muayene igin rnuhtelif hastallklar
da rniltahass1s doktorlardan mi.irekkep 

bir s1hhiye heyeti te~kil edilmi9tir. 

gocuklarm muayeneleri sirasmda 
s1hhi baklmdan goze ~arpacak olan 

anzalar etrafmda ~ocuk velilerinin de 

nazan dikkati celbedilecektir. 

••7' Amo&J'& l'lre ... 

... Fakat buna mukabil 69 doktor 
varm~I ... 

Halbuki yalmz Beyoglunda 140 
bin vatanda~ bulunmasma mukabil 
tamam 1000 tane doktor varrru~I ... 

Her ~eydc cskilcrin ycrini yeniler 
kap1yor. ihtiyar bir dostum e kiden 
birbirine kom~ Olan ll~lklarm e\·
den eve nastl i~aretl~tiklerini an
Jatb. Kafes tikudatmak, gece ise 
kafesin arkasmda parolasma gore 
bir, iki, ii~ kibrit ~akmak Eger 
a~1k sokaktan ge~iyo1sa kafesin ar
kasmda ud tmg1rdatmak .. 

ihtiyar dostum: 
- Pencel'elerdeki perdenin Lil 

a~1klar i~in dili vard1. Perdenin a~1k 
vcya kapah olmas1. yan vcyn c1iiz 
olmas1, yar1)a kadar indirilmi~ bulun
mas1 bile t>ck <,;ok ~eylcr Hade cderdi. 
Hele kafcs, helc kafes ... Sanki i>rnce
relerin oniinii kapatmak i~n clcgil de 
bir a~k higati halinclc lmllarulmaSI 
i~in t.akllnn~tJ. 

Tabii artik pencerelerde kuf es di
ye bir ~ey kalmad1. Kafes tarihc lta
ri~h amma a~k heniiz kani;;mad1. 
A~k ya5aymca tabii onun ifade 

tarz1 da ya~a}'acakhr. 
Bunun ir.in modern kont'5ll a~1k

lar uzaktan uzaga birbirlerile mu
ha\·crc etmek i~in her giin biraz da· 
ha asri usuller buluyorlar, bu mu
ha,·ere i~in zamane icadlarmdan, ma
kinelerden bile istifade cdiyorlar. 

Iii~ unutmam ... Bir zamanlar ma· 
halle aralarmda boyle karl?tdan kar
~1ya j~ pi~ircnler gramofondan <leh
~etli istif ade eder!erdi. Bakarsnuz. 
Kar~tdl)ki ,kii~iik bayan: ((Yamyo
rum, oliiyorum» gibi bir plak ~.a

larken yamndaki ko~kten hcmen 
plakla ve ylld1nm usulile buna oe
vap gelrdir. «Hain, \'cfas1z, ne za. 
man benim gonliimii ~ad edecek
sin?» gibi bir ~arlct ... 

Ka~dan kar~1ya ~ahnan plaklar, 
eskiden kar~1dan kan;1ya perde ile 
kafesle yaptlan i~areUerden daha 
~ok i~ gorilrdii. 

~imdi a~kane muhavere ve mu
habere usulleri biraz daha ink.ip.f 
etti, biraz daha asrile~tL A~1klar rad· 
yodan istifade ediyorlar. 

- Birader... Oturdugum apartt
manda sabah saat sekiz ile dokuz 
aras1 olmaz m1? Erkenden yukan 
katta radyo ba~lar. Parisi mi dinli
yorlar? Londrayt mt bilmem? Rad
yo b~ dakika devam eder susar._ 
Merak1ma dokundu... Boyle her sa
bah be~ dakika ~ahnan radyonun 
hikmeti ne olabilirdi?. l\leger bu 
be~ dakikabk radyo konserinin ne 
miihim bir minast ,·ann1~ ta hen 
farkmda degilm~im ... 

Alt katta oturan bekar sporcu bir 
kirac1 var... Ust kat, radyolu daire
de de ihtiyar zenginee bir adamla 
ya~yan gen~, giizel bir sab1k bar 
artisti. Adam bar artistini ~ekip 

evine alm•!!i··· Zengin ihtiyar sabah
Jeyin evden ~1kmca gen~ artist ka
dm a~ag.daki sporcuya radyo vast
tasitc telgraf ~ekiyonnu~. ihtiyar 
git ti ... 

i~te bu be.5 dakikahk radyo kon
seri miihim bir ask parola~1 imis .. ' . 

Goriiyorsunuz ya eski kafeslerin 
tikndamas1 yerine :l~1klar nc mil· 
him vas1talar koymu~lar. 

H.F. 
RllllllflllfllllllllltllllllllllllllllllllllllUllllUUIUllllllltllllUltllllltUtttt._ 

Bir tramvay bir hamala 
~arpt1, parmaklan k1r1ld1 

Vatman Nurinin idaresindeki 178 
numarah tramvay arabas1 di.in Gala
tada saatin oniinden ge~erken Ahmed 
admda bir hamala ~arpm1~b.r. 

Harnalm parmaklan klrilm1~tir. 

B. A. - Buna memnun olmak IA.
z1m: 140 bin niifusluk Beyoglundakl 
1000 doktoru ge~indircn hastallk ikl 
milyon nilfuslu mmtakada yok de-
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DUnyan1n En BUyUk Fil mi 
ISTANBULA GELDI 

KORKUSUZ 
KAPTAN 

Frans1zca sozlO Metro • Gofdwin • Mayer 
Birinci smlf Ekstra siiperfilm, ba~ rollerde: 

KLARK GABLE - CHARLES LAUGh roN - FRANCHOT TONE 
TAlliTf adalanmn 5 ~ehrinin yerli ballu ve 
'l'AHiTiLi 2 YERLt DUNYA GUZELt MAMO ve MOViTA 

" •w DfKKAT: Bu filmi gorememck, miiddetl hayatnuzda hi~ bir film gonnerni~ olmakln milsa\idir. 

Fevzi ~akmak BOyOk musik1nln botan lhi~am1 ... 
(Ba~ taraf1 i incl snhifede) Muazzam sahneferin baton gQzelligi ... 

A~k maceralarmm baton sevimllli~I... 
Hamidiye kumandam gemide blr I 

ziyafet ve~ ve ge~ vakte kadar de- Albn sesli JEAN. K EPURA' n1n son temsili 
vam etmi~tir. - • 

Bir gi.in sonra Kostence ba~konso- A C! K G 1J' N E C! I 
losumuz Hamidiye h-umandam ve za- ~ ..,,,,, 
bitam ~erefine konsoloshanede blr ka- ( IM Sonnenschein ) 

:~·~:!e~~ti~~1!fa:a~:~:~~ filminde 18 pek yakmda SARA V sinamasmda 
m1~ aileler kabul resminde hazir bu- ' gozleriniz onande canland1racakt1r. 
lunmu~lardrr. Ti.irk denizcilerinin dost 
memlket denlzcile1ile yapt1klan te
maslar ~ok milsait bir tesir b1ra~
tir. 

Filomuz 
(Ba{i taraf1 1 incl sahifede) 

arasmda Yavuzun futbol takunile bir 
futbol m~1 da vardlr. 

Filomuz, Maltadan sonra Faleri zi
yaret edecektir. Burada da birka~ giln 
kalacaktir. 

Bogiin gidecek filo Ynvuz dretno
Ule Kocatepe, Adatepe, Tmaztepe, Za
fer torpito muhriplerinden, blrinci, 
ikincl 1nCini.i, Sakarya, Dumlupmar 
denizalti gemllerinden ve Ergin vapu
nmdan mlirekkeptir. 

Filoyu te~ i~in Akaym Kalam~, 
f?irketlhayriyenin 71 numarall vapur
Ian yolcu alacak ve Ye~lkoy a~1klan
n akadar gidecektir. 

Antakya 
(Ba~ tnraf1 1 inci sahifede) 

fntihabata i~irfl.k etmemege nz
metmi~ olan Antakya, iskenderun, 
Kmkhan ve Reyhaniye bclediycleri
nin tekmll Ti.irk aznlan Suriys mec
lli!ne mebus gondermiyeceklerini 1s
rarla ifade ettiklerinden dolayi ma
hall'i idare tarafmdan t~zyik alt.ma 
ahnllll~lar vc bunun iizerine hcp
si vazifelerinden istifn etmi~lerdir. 

Hal.km intihabata i~tira'k etme
mek hususundaki azml ve milttehit 
cephest kar~smdn ft.sayi~ muhaf a
za bahaneslle Sancaga fazla mik
darda polis ve jandarma sevk edil
mi~tir. Bu kuvvetler koyleri dol~
makta ve kasabalardn devliyeler ge-
7.erek halk1 tedhi~ ctmektedir. 

Tino 
Rossi· 

Pek 

Yak1nda 

SOMER 
Slnemasmda 

EHLi SALiP MUHAREBELERi 
Tamamen Tark~e sozla filmi 

BugOn ve yarm son olarak 

MILLI SiNEMADA 
Matineler : 2,30 - 4,30 ak§am 9 da ba~lar ·--r 

OLOM 
1Uiz1ka kumandam olii general Os

man hafidi suvari .1'1-':.::;~; ylizoaljilt
gmdan miitekaicl Nizameddin vefat 
etm¥ir. Cenazesi Salt giinii Kad1ko
yiinde MlSlrh oglu ~~e sokagm
daki 11 No .. lu cvinden saat on birde 
kaldmlarak Osman . aga camiinde 
nam.az1 kllmdIJ.."tan sonra aile kab
ristanma defneclilecektir. Allah rah
met aylesin. 

BugOnden itibaren 

$1K sinemada 
20 Kurufla 

Bu mevsimde gosterilen ycni 

Az para ile bilyiik eglence 
Y."i!.:.:Iz 20 KURU~LA 

!;'ARE 
(Eski Ekler) sinemas1 

Bugiinden itibaren f evkalade 
bir program go tcriyor. 

SiYAH &OZLER 
HARRY BAUR - SDIONE SiMON 

JEAI~ PiERRE AU.MONT 
tarafmdan ve 

HOCUM FiLOSU 
JACK HOLT ve l\JO~A BARR! 
tarafmdan merakh bir film. 

16 Te~rinisani 1936 

I · I Istanbul beledlyesl lllnlar1 I · I 
Hepaine 53 lira k1ymet bi~ilen iVaiye miidiirliigii hinas1 kart11mda

ki arsada bulunan (1 ve 2 metre boyunda 142 adet ot-taf.1, 3 { metre 
boyunda 12 adet kote demir direk, 12 adet muhtelif demir par~alan. 

1 adet iki kanadh demir kap1, 1 adet sekiz kanat demir kepenk, 3 
adet demir parmakhk, 2 adet hela taf1, 2 adet kuyu bilezi.k tatt 1200 
adet ~iiriik tahta ve direk par~alan) aatilmak iizere ac;1k artt1rmaya 

konulmut ise de belli ihale giiniindeisteklisi bulunmad1gmdan pazarh
ia ~cvrilmittir. ~artnameai levaz1m miidiidiigiinde goriilebilir. 1stekli

ler 4 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24/11/936 
aah giinii aaat 14 de daimi enciimende bulunmahdirlar. (B.) (2780) 

* Kilosu Cinsi Bir kilosunun 
Muhammen f1ah ilk teminati 

6630 Un 16 80 lira 
6880 Makama I 22 144 )) 50 K. 
1870 ~ehriye 

Belediye hastahanelerile miiesse satma liizumu olan yukarda mik
dar1 ve cinsleri yaz1h yiyecek ayr1 ayrx a~1k eksiltmeye konulmu~ ise 
de belli ihale giiniinde isteklisi bulunmad1gmdan pazarhga c;evril
mittir. ~artnameleri levaz1m miidiirliigiinde goriilebilir. lstekliler 2490 
No. lu kanunda yaz1h vesika ve hizalarmda gosterilen ilk teminat mak

buz veya mektubile beraher 24/11/936 sah giinil saat 14 de daimi en· 
cum·ende bulunmahdirlar. (B.) (2778) 

Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 
!dare ihtiyac1 ic;in liizumu goriikn ve memleket dahilinde imali met· 

rut bulunan iki bin tane renkli itaret fi~egi a~1k usuliyle eksiltmeye ko
nulmuftur. lhalesi 27 /11/936 tarihine rastlayan cuma iiinii saat on 
dortte Galata.da Merkez R1htim Hanmda Tahlisiye Umum Miidii1·liigii 
aatmalma komisyonunda yap1lacak olan mezkur fi~eklerin muhnm
men bedeli 1760 lira ve muvakkat teminat miktari 132 liradir. 1stckli
lerin elcsiltrneye batlamadan evvel teminallar1m idare veznesinc tevdi 
etmeleri liz1md1r. Bu baptaki ,artnamc sozii ge~en komisyonda gorii-
lebilir. (2876) 

Maliye vekiletinden: 
Vekalet~e liizum goriilecek biiyiik vilayetlerde istihdam edilmek ii-

zere 150 ve 200 lira ucretli hesap miitehau1slar1 almacakhr. 

Aramlan evsaf tunlardir: 
1 - Turk olmak 

2 - Yatt elliden f azla olmamak 
3 - Yiiksek tahsil gormiit- olmak 
4 - Maliye miifottitliiinde, Divam Muhasebat birinci sm1f miirakip

liginde veya azahgmda veya mali veya ticari rnilesseselerde en az bef 
y1l muvaffak1yetle ~ahtmtf, muhasebe usullerine ve vergi ticaret kn· 
nunlarma vak1f olmak. 

Yukarda 1ay1lan vauflar1 haiz olanlar arasmda 23/11/936 ve 24/ 
11/936 giinleri Istanbul ve Ankarada atag1da yaz1h mevzulardan ta:b
riri imtihan yap1lacakhr. 

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

2 - Ticaret kanunu hiikiimleri 

3 - Ticaret usulii defteri 

4-Hesap 
Talip olanlar a9ag1da yaz1li veaaiki arzuhallerine rapt edeceklerdir. 
1 - 788 numarah Memurin kanununun bet inci maddesinin A, B. 

C, D, f1kralarmm istilzam ettigi vesaik. 
2 - Yiiksek tahsil gordiigiinii miisbit tahadetname veya tasdikname. 
3 - Yultari.ki dordiincii fikrada yaz1h memuriyetlerde bulunanlarm 

1icil ciizdanlar1. 

4 - Mali ve Ticari miiesseselerde ~ah9anlann · hangi miiesseselerde 
ve hangi i,lerde ne kadar miiddet ~ahtmt~ olduklarm1 miisbit veso.ik. 

Bu istidalar ve vesikalar 22/11 /936 tarihine kadar lstanbulda Def
terdarhga ve Ankarada Zat itleri miidiirliigiine verilmi~ olacakhr. 

(1725) (2904) 

Tiirklcrin intihabata i~tiraklerlni 
tehditle temin i.;in Sancak Tiirkleri 
arasmda l>or~ mcselesi ileri silri.il
mi.i~ ve bu bahane ile bir ~ok Tiirk
ler tevkif edilmi!ltir. Bugi.in ~ --------------------------------------~--------------------~ 

TORK Sinemas1nda 
Nobet~i eczaneler 
Bu ak~am nobct~i eczaneler 

~unlardzr: 

$i~li: Osmanbeyde $ark Merkez,· 
Taksim: Istikllll caddesinde Ke
mal Rebul, Beyoglu: Tiinelde Mat
kovig, Yiiksekkaldmmda Veniko
pulo, Galata: Topgular caddesi1f.
de Merkcz, Kastmp~a: Vasi/, Has
koy: Halzcioglunda Barbut, Emin
onii: Yem4te Bensason, Heybeli
ada: Tomadis, Bilyiikada: Merkez, 
Fatih: Sara~hanede ibrahim Halil, 
Karagilmrilk: ll!ehmed Arif, Ba
kirkby: Hilal, Sanyer: Osman, Ta
rabya, Yenikdy, Emirgfm, Rumeli
hisarmdaki eczaneler, Aksaray: Zi
ya Nuri, Be~ikta§: Siileyman Re
cep, KadzkOy: Pazaryolunda Mer
kez, Modada Faik iskender tls-, 
kiidar: dmer Kenan, Fener: Def
terdarda An.f, Beyazzd: Yeni Lale
li, Kiiq?ikpazar: Hikmet Cemil, Sa
matya: Kocamustaf ap~ada Rid
van, Alemdar: Cagaloglunda Ab
dulkadir, $ehremini: Ahmed Ham
di. ---- _________ _) 

~IRLEY TEMPLE'in 
En giizel ve en ~ok muvaUak 

oldugu 

KUCUK ASi 
Filmile hem giilecek ve hem de 

aghyacaksm1z. 
Aynca Bu scnenin yeni Paramount 
Jumal ve Renk.Ii MiCKEY l\IAUSE 

Bu ak~am TURAN Tiyatrosu 
N A~iD HALiDE FAHRi 

iistad bcstekar Muh
lis Sabahaddin bir
likde birinci def a 

c GOL FATMA • 
operct 3 perde 

l\levsimin en giizel Frans1z filmi 
Istanbul Harici Askeri 

KIT AATI ILANLARI 
A~KOLOM 

ve $EYT AN ~artnamesindeki deiitiklik do-
PiEnRE BLAXCHAR • KATE DE layisile 30000 metre tayyare kanat 

NAGY tarafmdan __ ,., bezi ile 65600 metre tayyare kanat 
-------------------------===::.:.._ tcri6i yeniden kapah zarfla eksilt-

"'•11kl ltldicint meye konmuttur. Tahmin edilen be-
~rhirTU.,afrosu Frans1z tiyatrosu deli 25500 lira olup ilk teminat pa-

lflllf lljJflfll Operct kismi ras1 1912 lira 50 kurut-tur. lhalesi 
U 24/lkinci tetrin/936 aah giinii aa-

ln Ak~m s. 20,30 da at 15 dedir. ~artnamesini 128 ku-
11_.r..... MASKAR rUf mukabilinde 1atmalma komia-

A yonundan bizzat miiracaat edilerek 

IHIRlll 
Taksimdc Maksirn 
tiyatrosunda Halk 

opereti 16 ikinci 
te~rinden itibaren 

ZOZO DALMAS 
ve FO!\IAKOS'un 
i~tirakile PiPi4;A 
bilyiik opere't. Y c
ni kadro. Yeni bale 

ahn1r. Muhabere ile tartname gon
derilmez. Eksiltmeye gireceklerin 

kanuni teminat ve 2490 say1h kanu
nun 23 iincii maddesinde yaz1h bel
gelerle M. M. V. sahnalma komis-

yonuna ihale giinii ve saatinden 
en az bir saat evveline kadar tek-

lif mektuplarm1 vermit bulunma· 

lar1. (448) (27~5) 

istanbul l:.evaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlan 

:Istanbul Deniz yollamasmda bu· 
lunan 3 No. lu at kay1g1 17 /11/936 
sah giinii sao.t 14,30 da Tophanede 
Sabnalma kornisyonunda pnzarhk· 
la •ahlacakhr. Tahmin ibedeli 20 
lirad1r. Teminah ii~ lirad1r. 1stekli
lerin belli saatte komisyona gel
meleri (206) (2928) 

* htanhul Deniz yollama rniidiir· 
lugii emrinde bulunan iki No. lu ta· 
tm tamiri pazarhg1 1 7 /11 /936 sah 
giinii uat 14 de Tophanede satm
alma komisyonunda yap1lacakbr. 
Bedeli keffi 637 lira 17 kuru~tur. 
Uk leminah 47 lira 79 kuru~tur. 
~artname ve k~fi komisyonda gO. 
riilebilir. lsteklilerin belli isaatte ko
misyona gelmeleri. (207) (2929) 
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PAZARTESi KOI"'l""U~l\IALARI F azla tutulan torik ve KADIN KO$esi 

Sanatkir1n izt1rab1 
SanatkAr, i~ll. derdli ve i.iziinti.ilii I 

bir insandlr. Qiinkil sanat bir yaratma 
..,idir. Acis1z dogurmak hi~ blr canhya 

ba~lar. Bu, sanatkarm yaratma Iaali
yetinde yeni dogan bir kolayllktan de
gil, i~inde bulundugu cemiyetin, ken
disini takdir etme liyakatlm daha ~ok 
kazannu~ olmasmdand1r. Medeniyet sc· 
viyesi yilkseldikc;e, anlayan sanat mu
hitleri genil1leyen bir daire haline ge
lir. Onun s1cak havas1, takdirleri, al
klslan samimi muhabbetleri, insan-

palamutlar1 ne yapmab? van ma11;rtto 

piukadder olmad1g1 gibi iztiraps1z yarat
mak da hi~ bir insan ruhuna mi.iyesser 
olmu~ degildir. Tablat., cemiyet ve bil
ti.in bir hayat i~inde duygu ve di.i~i.in
celerlni kendinden once var cdilmemi~ 
bir eser haline koymak faaliyeti olan 
bu yarat1ctl1k, sanatkann tek saadet 
kaynag1 oldugu kadar say1s1z elemle
rinln de oz anas1d1r. 

Gozlerlnin projektOrlerile ruhunun 
onilnde l~klanan bir .;ehrenin ~izgile
rini ve renklerini ke~fetmek i!,;in bir 
ressanun arayan yi.iziindeki km~mala
n, kc11f e ugra~~m atilgan ve inatc1 clik
katl hi~ gormediniz mi?. 

Kil~ilk satirlar halindeki sekiz on 
mISradan ibaret bir ~iirin i~ ahengini 
kelimelerle anlatrriak isteyen bir ~ai
rin saatler ve saatler dalan, dalarak 
arayan bak1~la11ndaki bitiricl, yoru
cu ~ahlimaya hi~ teasdi.if etmedinlz 

"? m1 .. 
Aranan bu ~izgiler ve renkler, ara

nan kafiycler vc ahenkler, sanatkann 
yaratic1 muhayyelcsini oyle harap 
eder, oyle y1pratir ki... Buldugunu 
begenmez, tekrar arar, gene arar. 
Daimi bir iizlintii i~indedir. Onun 
l~in sanatkar, kolay karar veremez, 
ber11eye hemen riza gosteremez. Sanat, 
ber11eyden ~k kanaatten tiksinir. Gil
zeli bulmak ve en gilzel ~ekilde onu 
ifade ctmek, ancak gii~ begcnebilmek 
melekesini kazanmakla olur. 

Tarihin her devrinde biiyiik sanat 
adamlan kendilerlni, etrafmdaki in
sanlan, hatta bulunduklan cemiyeti, 
gururlarile, dikba~hklarlle, bal1J bo~
luklalile rahats1z etmi~lerdir. Eserle
ri oniinde hayranbk duyulan bu ayn 
yaratll111taki insanlarm i;ogu, kendi 
mevcudiyetle1ila pek miistesna ola
rak sernpati ve sevgi uyandlrabilrni~
lerdir. 

Hele sanaUarmm heniiz kemal nok
tasma varmadan onceki devirlerde 
ideallerlni arama halinde iken oyle 
ukala, oyle iddiac1, oylc tahammiil e
dilmez gori.inmii~lerdir ki, bu hallerl, 
aile muhitlerinden bile uzakla~hnl
malanna sebep olmu~tur. A~ kalan~ 
lan, memleketlerinin hududu d1~m
da y~amaga mecbur tutulanlan az 
deglldir. 

Bir klsm1, bu soyledigimiz felaketler 
yetmiyormu~ gibi, dilnyamn en buyilk 
sanat eserlerini yaratm1~ olduklan hal
de devirlerinin en ac1 i~tihzalanna 

~arpm1~lardir. <;iinkil sanat ilimden 
bile gilc; anl~11Ir. Sanatkft.r, ruimden 
daha gil~ ~oziiliir bir muammadxr. 
Sanatm ve sanatkftrm bir eglence mev
zuu oldugu, tarihte gorillmemi~ hiidi
selerden sayilamaz. 

AsITlar bugiin yakla~tmld1kc;a ve ce
miyetlerln medeni seviyeleri daha c;ok 
yilkselmi~ bulunduk!,;a yukandan be
ri sayd1g11ruz bu iztiraplar azalmaya 

e::::: 

, . 
ca tenkidleli, sanatkarm yaratmak 
i~in c;ekmege mecbur oldugu bu derin 
iztirab1 avutur; hatta unutturur. 

Bizde sanat, bugiinki.i halile, yeni 
dogmu~ bir c;ocuk ya~mdadir. Anla
yan muhit, hentiz te~ekkiil etmi11 sa
y1lamaz. Onun ic;in bizde sanatkar, 
bilylik yaratmalara erebilmek yolun
da, it;ten ve d1~dan gelcn iztiraplara 
dayanabilecek yi.iksek ruh kabiliyeti
ni gostercbilmelidir. Stoik bir muka
vemetle hayatlaruu verimli k1lmaya 
~ah~alan bir zarurettir. 

9ok degerli ve gen~ bir Turk ressa
mmm ~u sozlerini clinleyiniz: 

cSabalun sckizinde bir btiroya gidip 
a~amm be~ buc;ugunda diinyaya do
nen bir ressamm vakit bulup c;all~a
bllmesi, bir kuma~tan artan par~alar· 
la elbise yapmaya yeltenen bir terzi
nin ugra~masma benziyor. Memuriyet 
b~tiln gilniimii ald1g1 i~ln gece elek
trik 1~1g1 altmda desen yapmak ve sa
bahleyin erkenden i~ vaktine kadar 
bir bu~uk saat boya ile ~all~mak mec
bunyeti has1l oluyor ... D1~arda Van 
Gokun giine~lerinden daha goz ka
m~tmc1 bir gilne1;i yamyor. Fakat bu 
giizel giinlerden be~Jm hisseme, pen
cercnin list tarafmda, kirli bir men
dil kadar kasvetli bir tu tam gok par
~as1 d~ilyor. Meslegimi ve tabiati, hc
ntiz okurnaya ba~lam111ken elimden 
alman giizel bir kitaba benzetiyorum. 
Tamamile okunubilmesi ic;in bir om
riin kifayet etmiyecegi bu l.:itap bcni 
bekliyor.:. 

Sanatkarm bu muztalip i~tikasm1, 
her~eyden once sevmeliyiz. Bu ~ikaye
tin altmda gizlencn dilek, Turk sanat
kfirmm gi.lzellik idcaline ~kmm ve ba
gmm bir ifadesi oldugu i~in onu say
gi ile kar~lamahy1z. inkllap~1 Tiirk 
devleti, sanat adamlanna kay1ts1z 
kalmam111txr. Fakat bu alaka, henilz 
te~kilatlanm1~ degildir. Gene; arkad~
larnnm yiiksek istidadlanm duyan ve 
onlara geli~mc imkanlan hazirlamay·a 
~all~an bilyi.iklerin devrinde y~adlk
larm1, kendilerinden bir adam s1fa
tile kendilcline hat1rlatmm. 

Maarif vekflleti Fransa ve Almanya
dan pl8.stik sanatlar ic;in hakikaten 
degerli buytik miltehassISlar getirtl
yor. Musikimiz i~in ayni yolda yuriin
mekteclir. Hfikumetimiz, bu dava ile 
yakmdan ilgilidir. Yabanc1 otoritele
rin dogrudan dogruya milli bir varhk 
yaratmalanm bcklemiyoruz. Elbette 
Turk sesi, TUrk milzisyeninin; Turk 
tablosu Tiirk ressammm; Turk abide
si, Turk hcykeltr~1mn eseri olacak-

SEVEN LEH YOLU 
Edebi Roman BOrhan Cahid MOR KAY A 

'------------------ Tefrika No. 24 
Ahmed Melih bu fikirleri hi~ te I 

aykm bulmuyordu. 
Hatta ~mdi kendini daha rahat h!s

sediyordu. Adeta kafasma saplanm1ll 
bir ~iviyi ~ekip gikanm~ gibiydi. 

Nazim Cerna! pek hakl1ydl. 
En dogrusu bu idi. 
i~ kendi haline brrakmahyd1. 
Sabahtanberi bitirdigi iki paket si-

garanm u~i.incilsilnil ~xyordu kl Riza 
Sedad geld!. 

Bu meseleyi ba~kasma n~mamas1m 
t enbih ettigi halde Naz1m Cemalm her 
feyi ogrendigini daha ilk bak1~ta an
lad1. 

Nazim Cemal onu goriince hayklr
d1: 

- Nerdesin yahu.. bugiin benim 
bayranum .. biz.Im parti blr aza daha 
kazan1yor. 

Ahmed Melih giililyordu. 
Avukat Zeki gozlerile ikisini de suz~ 

dil. 
AnJa¢1yordu ki, Nazim Cemal ar

kad~m1 adam aklll1 teskin etmi~. Hat
ta. ne~elendirmi~ti. 

O zaten Nermin hannnm fikl.;nden 

donmiyecegine inanm111ti. Fakat her 
ihtimale kar~1 Ahmed Mellhc ban~

mak igin bir ag1k kap1 b1rakmay1 di.i
~iinmil~tii. Onu boyle ~en ve ne~eli gO
riince memnun oldu. Saatine bakarak: 

- Haydi bakallm. dedi, gees oldu. 
Bir yere gidelim de yemek yiyelim. 

Ahmed Melih attld1: 
- Bize gidecegiz. Size bu a~am 

ev sahipligimi gastereyim. 
Uc;ii de kabla kahla gilldiller. 
<;1karlarkcn Naz1m Cemal arkad~

nm s1rtm1 okliad1: 
- Haydi delikanll .. sen arbk diin

yaya yeniden geldin say1hr. Kurek 
mahkiimu hilrriyetine kavu~tu. 

••• 
Arkadru;larmm tavsiyesiyle bir haf

tayi sukut He ge.;iren Ahmed Melih 
bir sabal1 yazihaneyc geldigi zaman 
~ehrln rnaruf avukatlanndan ~evket 
Fazilm bir mektubunu buldu. 
Me~hur avukat bu mektubunda ve

kaletini kabul ettigi Nermln hanmun 
aynlma karanru tescil ettirmek i~in 
hukuk rnahkcmesine mi.iracaat etti
gini, bu i~in formalitesini beraber ta-

Dalyan sahiplerinden biri «hir 
konserve fabrikas1 a~mal1» diyor 

Bugiinlerde limamm1zda, birkacs 
italyan vapuru bahk almak ic;in bek
lemektedir. Diger ta aftan Gelibolu 
ve Bandxrmadan da Yunan motorleri 
vas1tasile Yunanistana ballk gonderil
mektedir. Gegen ay i~inde muhtelif 
memleketlere bir milyon kilodan faz
la bahk ihrac; edilmi~tir. Ahc1lanm1z 
fiatleri biraz pahall bulmakla beraber, 
ihracat gene biltiln hararetile devam 
etmektedir. i hrac; edilen ballklar to
rik, palamut cinsinden olan ~ahklar
d1r. Halbuki bu nevi ballklar Istanbul 
piyasasmda pek de ragbet edilen ballk
lar degildir. Biraz fiati ucuzladlg1 za
man arabalarla mahalle aralarmda 
tanesini bes kurusa satarlar. F iat da
ha ucuzlad{fp zan;an, dalyan sahipleri 
bal1k tutmaktnn vaz gec;erler ve ya
hud tutuklan ballklan cpara etmiyor:& 
diye denize dokerler. 

PaJamut ve torik bizde bu akibete 
ugrad1g1 halde italya ve Yunanistan
da bilyilk ragbet gormektedir. Bunun 
sebebi ~udur: italyada torlk ve pala
mut ballklan konserve sanayiinde 
kullamlmaktad1r. Piyasada ton bahg1 
diye pahalI pahah satilan bahklar, bu-

letinden Ticaret odasmdan muhtelif 
zamanlarda ~ok sualler sorulmu~tur. 
Sizinle de bu bahsi konu~tugumuz s1-
rada vercligimiz cevaplarm en pratik 
kIS1mlanm tekrar edelim. 

K1~m soguk giinlerinde giyilecek 
kalm bej rengi manto. i.;indcki etek 
bej ile kahve rengi kareli, bluzu ve 
e~arp1 kahve rengiclir. 

radan pek ucuza ihra~ edilen palamut 
balJklandlr. Pek ucuzladlg1 zaman ha
kir goriilen, arabalarla mahalle arala
nnda sat1lan palamut bal1klarmdan 
daha ziyade istifade etmek ic;in ne
lcr yapma11y1z? Dalyan sahiplerlnden 
bir zat bu suale ~u cevab1 veriyor: 

· Her11eyden evvel, Anadolu halkma 
babk ycdirmek Iaz1mdlr. ic; Anadolu
da bahk istihlakine en milsaid yer An
karad1r. Boyle oldugu halde Ankara 
h alk1 pek pahal1 ballk yemek mecbu
riyetindedir. Ayni zamanda: emniyetle 
bahk yemek kabil degildir. Qilnkii ba- · 
hklar buzlu ~eyler i~nde nakledillr ve 
bayatla~1r, bahkg1lar cemiyeti ucuz ve 
bol bal1k sevkiyati i<;in demiryollar 
dairesinin soguk hava vagonu tedarik 
etmesini rlca etm~ti. Birka~ sene ev
vel bu ricam1z kabul edilmemi~tl. Hal
buki boyle bir vagon olsa, Eski~ehir, 
Ankara, Kayseri halk1 pek ucuz balxk 
yiyeceklir. Bu yi.izden sarfiyat arta
cak. bahklann da «para etmiyou diye 
denize dokillmesine sebep kalm1yacak~ 
tir. 0 zaman daha ziyade bal1k tutu
lacak, bundan dalyan sahipleri istifa
de ettigi gibi, bahk amelesi de elanek 
paras1 kazanacak, hi.ikiimetin bahktan 
ald1g1 varidat <;ogalacaktir. ikinci bir 
~are de konserve fabrikas1 ac;maktlr. 
Vakm son senelerde Geliboluda,istan
bulda, Ereglidc konserve fabrikalan 
ac1Im1~t1r. Fakat bunlar da vaziyetle
rinden memnun degildirler. 9unkil 
sarfiyat azd1r. Ve yaptiklan ballklar 
pahall sahlmaktad1r. Halbuki pala
mut ve torik gibi ucuz ballklan kon
serve edccek bir fabrikaya ihtiyac; var
d1r. Hilkumet ikinci be~ senelik cn
dtistri planmda bu i~e btiyilk bir yer 
ayirm1~tI. Fakat hala bahk konserve 
fabrikasmm kurulu~una dair bir te
~ebbi.isc giri11ilmemi~tir. Eger boyle bir 
fabrika ai;Ilacak olursa, baz1 fablika
lann yaptig1 gibi, liifcr cinsinden esa
sen pahall olarak sahlan bahklardan 
konserve yapmak dogru degildir. 
Ucuza satilo.n ve icabmda denize dO
killen palamut cinsinden olan ba
llklardan konserve yapmahdlr. 
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- istanbul sulannda tutulan pa
Iamut ve toril; bahklan istanbula c;ok 
geliyor. Eger :i:talya ve Yunanistana 
ihracat yap1lm1yacak olursa bahkc;1lar 
daha mti~kiil vaziyette kalacakla1dir. 
Palamut sarfiyahm arttmnak ve ba
l1kc;Ilan bu mil~kiil mcvkidcn kurtar
rnak i~in ~imdiye kadar iktisad veka-
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tir. Fakat yeni Ttirk cemiyetinin sanat 
kabiliyetlerini normal ~al1~ma yolu
na koymak i<;in bu otoritelerin ~ahst 
bilgi ve yiiksek melekelerinden fay
dalanmakta bilyilk kazancmuz olacag1 
~liphesizdir. 

Biltiin bunlarm gayesi taklidden 
yaratma safhasma ge<;ebilmemizdir. 
<;ilnkii yaratma, !1undan veya bun
dan Od.iin~ almacak bir meta degildir. 
bz maldir ve ancak millt olur. Bu da
vada bcnce en glic; mesele, bizde can-
11 ve bilgili bir sanat muhitinin var 
olmas1 keyfiyetidir ki, bunda, (zaman) 
unsurunun hakklru vennekten ba~ka 
c;aremiz yoktur. Durarak degil, c;ah~a
rak beklememiz laz1m. Yeter ki, bu 
bekleyi~te, dogru bru;Iayan ve dogrulu
guna hep bcraber inamlan bir eme
gin emniyet ve itimad1 bulunsun. 

Hasan Ali YUCEL 

kip etmek 1~m kendi tarafmdan da 
blr avukat intihap edilmcsini teklif 
ediyordu. 

Demek mesele artik tamamile ha
kikat oluyor~u. Pilriizli.i, daval1 E;ey
lerden hig ho~lanmayan Ahmed Me
lih birdenbire sinirlendi. O ticaret i11-
lerinde bile davaya dii9Jneyi, mahl-.e
meye gidip ayn sc~i olmay1 sevmez
cli. Hele boyle aile meselesinin avu
katlara, mahkemelere kadar gitmesini 
hi~ arzu etrnezdi. Bunun ic;in ilk defa 
olarak karisma k1zd1. Mektubu elin
den ath: 

- Milnasebetsizlik, sersemlik!. 
Diye rn1nldand1 ve hemen Riza Se-

dada tel cf on etti. 
Konu~tular: 

- ~evkct Fazib tamyorsun degil mi? 
- Tabii. Ne var?. 
- Biziln hamrn i.~i clddile~tirdi. 0-

nu vekil tutmu~. Meselenin formalite
sini beraber hazrrlamak ic;ln ~evket 

Faztl benim de bir vekil tutmanu rica 
ediyor. 

- Ya ... Dernek hammefencli fikrin
de israr ediyor. Fakat bu mesele mah
kemede hi~ bir netice vermiyecektir. 
Bak goreceksin. 

- Neticeyi bilmem. Fakat vaziyet 
bu, ne yapacag1z ~mdl. 

Bir dakika si.iren sukO.ttan sonra 
Riza Sedad cevap verdi: 

- Ben J~ln buraya kadar varacag1w 

Konserve fabrikasm1 kurmakla da 
mesele bitmiyor. En mtihim i~, fabri
kay1 yru;atmakhr. Palamut konserve
lerine kl~lalar, mektepler gibi biiytik 
sarfiyat sahalarmda silrilm temin ede
biliriz. Bu gibi miiesscselerdeki · miis
tehlikleri bahk yemege ah~tirmak 

daha kolaydir. A. 0. 

Hindlstana f 1st1k g6nderiliyor 
Antcp mmtakasmdan Hindistana 

ki.illiyetli imktarda fistlk ihra~ edil
mektedir. Kilosu 70-75 kuru~ arasm
dad1r. Talepler ~ogald1gmclan yakm
da bu fiatlerin bir m1ktar daha ar
tacag1 umuluyor. 

tahmin etmiyordum. Madem ki, ha
mmer en di geri donmemek fikrile ha
reket ediyor. O halde senin vekaletini 
kabul ediyorum. Ka<;a kada1: orada
sm?. 

- i11im yok. Scni bcklerim. Yalmz 
pazartesi giinii izmirc gidecegim. Bu 
i~ engel olmaz ya. 

- Hay1r, hayir. Ben ak~am sana ge
lirim. Goril~ilrtiz. Yediye kadar bekle 
beni. 

Ahmed Melih telefonu kapatt.1. 
Ofkesi yati~m1~h. Fakat kag gtin

dilr ge.;en hacliselerle o kadar sersem
lenli~ti ki, iyi kotii al1~tig1 hayatm bir
denbire ~eklini, havasm1 degi~tirmesi
ne bir tiirlii ah~am1yordu. 

Bir rnuamma i~lnde idi. 
~imcli kansma klZlyordu ve ~iiphe

leniyordu da .. her dakika onun hak
kmda bir f ena haber almaktan korku
yordu. 

Nermin mutlak birini seviyordu. 
Ve bu sevgl emniyetli ve kuvvetli bir 

sevgi olacakh ki, on sekiz yllhk ha
yatma nihayet verip yeni bir fileme 
girmek i~in ebedi aynlm1ya kadar va
nyordu. 

Bugtine kadar kansile kISkanc;llk 
kavgas1 yapm1~ degildi. <;iinkii kar1-
smm ~iipheli bir hareketinl gormii11 
degildi. Buna ragmen muhakkakd1 kt, 
bu aynlma kararmm altmda erge~ 

Izmir oksiizleri 
Y ard1m cemiyeti te~kilah 

geni~letildi 

izmir (Ak~am) - izmir Oksi.izlere 
yard1m cemiyetinin Tilkilik, lki <;e~
mclik, Salep~ioglu, Dolnphkuyu, Bu
ca vc bornova kre~leri kadrolan ge
n~letllm~ir. Vali FnzlI gillecin i~are
tile cemiyet, kre~lere (300) den faz
la fakir c;ocuk alarak bakmay1 karar
la~tirnu~tir. 

i~~i kadm ve erkeklerln sabahleyin 
i~lerine giderken kre~lere birakt1kla
n c;ocuklarma gunde iki kahvalll ve 
bir yemek verilmektedir. 

Qocuklar, iyi murebbiyeler elinde 
c;ok iyi yeti~tililmektedir. Varhkh ai
leler .;ocuklarmdan 3 - 7 ya~mda 
olanlarm da ayda dart lira gibl az bir 
para mukabilinde kre~lere kabul edil
mcleri ve bakilmalan kararla~tml
m111txr. 

Bir sa1apurya devrildi 
Limanumzda fmd1k yiiklemekle 

mc~gul olan bir salapurya diln dev
rilmi~. hamulesinden bir kisnu etraf
tan yeti11en gilmriik muhaf aza motor
leri tarafmdan kurtanlm1~tlr. Nufus
ca zayiat yoktur. 

meydana c;1kacak bir rakip c;ehre var
d1. 

Ahmed Melih beyninde kat1la~an bu 
dilgtimi.i biran evvel ~ozmek ic;in ~im
di resrni muamelenin hemen nctice 
vermesini istiyordu. Yalmz bu 1lliphe. 
Fakat oldukc;a ac1 ve ngir ~uphe ona 
1ztirap veriyordu. Bunun halicinde 
hig de s1klnti c;ektigi yoktu. 

Evdekl hayatmda milhim bir degi
~iklik yoktu. 

Nermin han1m oda hizmet~isini ya
nma ald1rm1~t1. Fakat evin emcktar 
bir kad1m vardl ki, Nermin han1mm 
tcrtibini, intizamm1 iyi kavram1~h. 

Bu kadm Avrupa seyahatinden dO
nil~te getirdiklcri Jozefin isminde ya~-
11 bir Viyanah idi. ilk dcfa hamma al
manca ogretiyordu. Sonra kimsesi ol
mad1g1 i~in mcmleketine donmemi~. 
Nermin hanrmm blr c;ocugu olmak il1· 
timali dil~ilniilerek al1konmu~tu. ~im· 
di evin 111Ierine pekfila baklyordu. 

Bir glin Nermin hamm gonderdigi 
liste Uzerine hususi e~yas1ru ald1rtllllli
ti. 

Ahmed Melih artik gcli donil~ ihti
mallerini tamamile ortadan kald1ran 
bu harekctlcrden sonra i~ daha s1kt 
tuttu. Jozefine salahiyct verdi. Ve ah
~mm ve hizmet~inin ba~nda onun 
pek iyi bir gouvernente oldugunu gor
di.i. 

(Arkas1 var)i 
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Hergiin bir hatzra 

Kafesler k3fi gOriilmedi, 
localara hirer de tiil gerildi! 
Bir zamnalar bir fok kalblere hakim olan Peruz 

bir hamam kiilhanznda naszl oldii ? 
'I'iyatromuzun en eski iistach olan 

Mtisahib zade bay Cel~l ~hir tiyat
rosunun en ust katmdaki kiitiipha
necie ~ekspirin tabit bir insan b'i.iyiik
ltigilndeki resmi oniine oturm~tu. 

- Bizdc eski tiyatrolar nu? dedi, 
hakikaten ~ok enteresandJ. filimdi 
goziimtin onilne 0 sala~ tiyatrolar 
geliyor ... Sayfiyelerde tahtadan der
rne ~atma yap1lan sala~ tiyatrolar .. 
1.ist localar kadmlara aid.. hepsi ka
fesli ... Kadmlar tiyatroyu ancak bu 
irl dclikli kafeslerin arkasmdan sey
redcbilirdi. Kadmlara aid. localann 
1~1 de Oiniirdi.i. Bir de bakars1ruz. Pi
yesin en can a11c1 yerlnde g:tc1r g:tc1r 
bir salmcak sesi.. ltadmcagra locasma 
kurulmu~. salmcagim kurmu~. 12 
perdelik d1ram1 hem scyreder, hem 
sahncagm1 sallar, hem c;1t1r c;1tlr 
f1stig1m yer .. c;ocuk uyanmca bir yan
dan meme verir.. omiir bir tiyatro 
seyredi~ .. 

Snhnc, dekor goriilecek AlemdL 
rnesela madam la Kontesin muhte
~em salonu.. halbuki salon dekuru 
y1rt1kt1r ... Sala~ tlyatronun arkas1 da 
yik1kt1r. Dekorun y1rt1gmdan Ku~dili 
~ayrm1 milkemmcl seyredcrsiniz. i~te 
madam la Kontesin salonunda bir 
delikten de Ku~dili ~ay1n goliini.irdil. 
Ruzgar esmez mi? Madam Ia Konte
sin salonu pi.if pilf gider gelir, pilf 
pi.if gidcr gelir .. 

Peruzun en saltanat si.irdi.igil de
virler... Denilebllir ki Peruz kadar 
bu mcmleketin zevkine hakim olmu~ 
kadin pck azdir.. Peruz genc;liginde 
glizellik zamamnda adeta bir cPeruz 

... devrh olmustu. Baz1lan Peruzu han
tal, ~i~ma~ bir kadm olarak 
tamrlar, tarif ederler. Bunlara na
zaran Peruz iptidai, basit zevkli in
sanlar i~in gi.izel addedilebilir. 

Halbuki hakikat hi~ te oyle degildi. 
Peruz guzel, hem de ~ok giizel bir 
kadmd1. Fevkalade miltenasib bir 
Yilcuctu vard1. Sahnede daima kir
m1z1 kollu elblseleri tercih ederdi. Ust 
dudngmm sag taratma da sim siyah 
bir ben kondurup sahneye ~lkmaz 
nu? Gonillleri ~·1klp yakardt. Sonra 
deh~etU kalbinin sesini dinleyen bir 
knd1nd1. Bakarsm1z milyonerler ken
disine tutkunken ehemmiyet ve1mez, 
fakir bir adami cllgm gibi severdi .. 
gayetle sehhar gozleri vardJ. 

Zavalh Peruzun ne bi.iyiik bir sefa
let i~inde oldiigilnii kimseler bilmez. 
Bir zamanlar tiyatroya tahtirevan 
11e gelen bu kadm, genc;liginde etra
fina avu~ avuc altm scrperken son
suz, tarif edilmez bir sefalet i<;inde 
Oldli .. bir gtin rnstlad1m. <;ok ihtl
yarlam1~t1. 

- Yatacak yerim yok ... dedi. 
Pa.ngaltida bir hamam sahibi Pc

ruzun eski seyircilerlnden bir hay1r 
sahibi.. bir zamanlar Peruzu ~ok 

begenirmi~. Meftunmu~ ona ... Bu ih
tiyar artiste ac1d1: 

- Bari blzim hamamm ki.ilhanm
da yat .. dedi. Pcruz bu harnamm hiil
hamnda yabp kalkmaga ba~lad1. 
Ramrun metruktu. Ve bir giln Peru
zu hamam1n ki.ilhanmda olii buldu
lnr .. Sonra ogrendik ki bir c;;ok gece
ler· · in1 bi care artist ac;; gec;;irmis. Za-
Valh Peruz. ' 

h' O zamanlar kadmlar geceleri ~e
dir ic;;inde tiyatroya gidemezlerdi. ilk 

efa 326 seneslnde Macun hokkaSl 
lSini ndeki ~ark1h komedim oynandt-
~ gcceler kadmlarla erkeklerln ~
hir ic;;lnde tiyatroya gidilmesine mu
laade edildl. 
la lilc;; unutmam .. ilk def a gece kadtn

r MHiet tlyatrosuna gittilcr. Loca
lardaki kafeslerfn arallklan daha kii
tUltiildU. Bir emir geldi: 

«Kndmlann gece erkeklerle birlik
te tiyatroya gitmelerine milsaade 
edihni~tir. Ancak milsaade ~u ~artla 
'Verilmi~tir. Kafesll kadm localan da
hillnde katiyen 1~1k yanm1yacakhr.> 

Tiyatroda kadmlann Iocalannda 

"/ \ 

Milsahib zade Celfil 

1~1k yakmad1k. Tam temsile pek az 
zaman kalch. Bir emir daha: 

cKadmla11n Iocalarmdaki kafesler 
kafi degildir. Kafeslerin oniine birer 
till gerilmesi..> 

Hemen adam ko~turduk. Her loca 
fc;in birer ti.il tedarik ettik. Localann 
kafcsleri oniine ~ektik. ic;eride kati
yen i~k yok. 0 gece buna ragmen 
Istanbul c;alkandJ. Herkes hayretler 
ic;inde.. Maha11elerde dcdikodular ... 
Ne o? Kadlnlarla erkekler beraber ti
yatroya gidiyorlar .. 

Bundan sonra bir miiddet kadtn

larla erkeklerin birlikte gittikleri ti
yatrolar en mi.ihlm csefahat yeri! > 

oldu. Ar t1k localardan localara i~
marlar .. 

MeselA. bakarsm1z, kafesli bir kadln 
locasmda, kaf esin arahklanndan ha
fif <;e uzanm1~ penbe bir mendil.. Ooo 
milhim ~Y··· Biz baktik~ mendil 
klm1ld1yor .. aman... Ne hararetli bJr 
a~k sahnesi.. hemen sizin de piiskil
liln iizii dilzeltir gibi yaparak seldm 
vermeniz l!z1m.. nezaketinizden bu 
beklenir ... Ara Sll'a localann kafesle
rine baklp b1yik burmalar .. fakat lo
camn arkasmdaki kadm ne ~ekilde? 
Gen~ mi? ihtiyar m1? San~n lill? 
Kumral m1? Bunlann hepsl sizin t~in 
mec;;hul. .. Hakikat olan bir~y varsa 
o da Iocanm kenanndan ha!if ~e 
ucu <;1knu~ olan penbe mendil... 4te 
slzi derin heyecanlara, kalb ~arpmtI
larina dli~ilren biiyiik bir ~k dellli.. 

Eger pfyes acikh ise, mesaIA LA.dam 
0 Kamelya fiHin oynamyorsa artlk 

localarm arkasmdan ince ince h1~kl
riklar .. 

Eh o zamanki tiyatro seyircileri da
ha yufka yilrekli, heyecanh seyir
cilerdi. 

Bir cLadam O Kamelya-., ¢Demlr
hane mildi.ini>, bir .:Paris f1karas1-. 
oynanmaz m1 idi?. Tiyatro salonu al
lak bullak olurdu. Hele seyirciler pi
yeslerdeki hain, zalim, katil roliinu 
oynaynn aktorlere hakikt kin duyar
lardt. 

Kaf esli localarm arkasmdan kac;; 
kere incc kadm seslerinin daima ka
til rol\inU ~ok iyi oynayan me~ur 

Aleksanyana: 
- Geber in~allah .. . Katil herif ... 

diye seslcndigtni kulaklanmla i~ttim. 
Hatta. bir gun seyircilerden blri 

co~mu~. az1l1, mi.ithi~ bir katil rolii
ni.i oynayan Aleksanyana tabanca
sm1 c;;ekip: 

- Ulan katil herif.. seni yakma
y1m da kimi yakay1rn .. diye f1rJami~ti . 

Adami zorla zabtettiler .. Bizdc tiyat
ro heyecam o zamana nazaran giln
dcn giine eksilmektedir. 

Bakm1z esk.i tiyatrodan bahseder
ken Gnlatada i;ok eskiden oynayan 
cPandomima-. tiyatrolanndan bahs
etmcmek giinah olur. 

Bu cPandomima> tiyatrolan haJd
katcn c;ok omi.irdti. Ve b~h ba§ma 
blr tiyatro tarz1 idi . .-Pandornima> y1 
Galatad::i hepsi Rum olan sanatkar
lar oynard1. Bunlarm ba~mda me~
hur Todori, kil~ilk Amelya, bilyiik 
Amelya, Paskal, Andon bulunurdu. 
Bunlann tuvaletleri harikulade gii
zeldi. Prense~ler, krallar hak'ikaten 
~ok lyi glyinlrd1. Piyese evvelll bir vals 
~alarak ba~Iamr, kahramanlar orta
ya ~1kard1. Hie; konu~mak yok .. yal
mz mi.izikle hareket, dans, l~et .. 
hie ses yok.. tasavvur ediniz. konu~
madan Otelloyu oynarlard1. Konu!?
madan bir 11Am a~kederlerdi ki Jnsan 
saatlerce IU soylese bu kadar giizel 
ilam ~k edemez. Onlar ~retler, ha
reketlerlc miizikle ve dansla her his
lerini i!ade ederlerdi. 

Pandomirna ~ok gi.izel bir oyundu 
amma nl~in devam etmedi bilmiyo
rum.. B. F. 

AKBA 
Ankarada her clilde gazete 

mecmua ve kitaplan bDtfln 
mektep kltaplar1 ve klrla1lyeyi 
acm olarak A K B A milesse-
1elerinde tedarlk edebllininiz. 

T elefon : 3377 

Gen~lerbirligi halkevi kupas1n1 kazand1 

Kupayi kazanan U~ Gen~ler birllgl birind taknru 

U$ak (A~amr - Curnhuriyet bay
rammda Halkevi spor kolu ~ehrimizde 
mevcut ii~ klubiln birinci taklmlan 
arasmda bir turnuva tertip etmi~ ve 
ortaya blr kupa da koym~tu. 

Cumhuriyet bayrammm ilk giinii 
Genc;lerbirllgl ile Turan taklmlan kar
~1la.~n11~larchr. Gilzel bir oyundan son-

ra Gen~lerbirligi 2-1 galip geldi. ilk 
rna~m galibi Gen~lerbirligi, bir giin 
sonra Ergenekon tak1mile de kar~l~

t1. Ergenekon ta.kl.mi, bu ma~ta oyun
culan arasmdaki gec;imsizlik yiiziin
den 6-1 yenilmek gibi btiyi.ik bir he
zimete ugr~ ve Halkevi kupasm1 
torenle Gen~lerbirllgi alm1~tir. 

Sahlle 'J 

VENEDiKLi BAFFA 
11Saflye Sultan,, 

Yazan: Ahmed Refik 
Tefrika No: 24 ___ , 

Deli Ibrahim pa~a ~1 mar1khg1n1 Diyanbekirde de 
gosterdi. I~ o dereceyi buldu ki halk 
kendisine silahla ka~~1 durmaga ba~lad1 

Uc;ilncii Murad «mi.ihrii izzetb ki
mc vcreceginl dti~tindii. Aklma Ye
men fatihi ve incili ko~kiin banlsl 
Arnavut Sinan pa~a geldi. Sinan pa
~ Malkarada idl. 0 gelinciye kadar 
istanbulda bir patirdl ~1kmasmdan 
korktu. Miihriinti Siyavil~ pa~amn 

konagma yolladi. 
Halk uyurnuyordu. U~iincti. Mura

dm bu ~trpm1~1 herkesi gilldt.irdil. 
Devletin akh eren adamlan c;ubuk
Iar1m tiltti.irdiilcr. Zevk ve ne~e ic;in
de biribirine bak1~blar: 

- ikindiden sonra diikkan ac;an ne 
hayir cde1·! 

Dlyc knhkahalarla giilmcge ba~la
dllar. 

Yeni~crilcr bile ycni ngalanm be
genmediler. Onun ne mal oldugunu 
hepsi biliyorlo.d1: Silahdar Halil aga, 
Klbris f ethindc ele ge~irilmi~ti. cMez
bur, oglan fken Rum dilince Vasila
ki olup yahut bir bak1mda tiz k1ya
fet gortinmegim arhk ona Halil aga 
demcdiler. Yeni bir ad tnktilar: Vasil 
aga demege ba~lad1lar. 

Onlar VasilJn ne demek oldugunu 
dn biliyordu: qRumice vnsil ayuya 
dirler. Fakat, onun da ocakta tutu
nanuyacngi muhakknkt1. Bir gun, o 
da biitiin mazul ycnic;eri agalan gibi, 
Kastamonu sancagm1 bo)ltyacakh. 

Ferhad pa~a sadaret mevkiinden 
dil~ilncc, biitiln adamlan da sap1r 
sapir dokiildiller. Hie birinin de ne 
tlmi, nc de irfam para etti. Mesela 
Kara Mehmed <;clebi... cFerhad pa
~ hizmctinde nice ylllar nuru dide
sin kitabct fcnnine sarfeyleyilp kaza
yayi dinil dcvlet husustmda istihdam 
oluna gelen ehli kalem, sahibi rakam, 
fenni hcsabm ve muhasebe deftcrle
rinin muhtan» iken onu da azletti
ler. Ycrlne acem nakka~ molla KaSl
mi getirdiler. 

Selanikli Mustafa efen.di de yuvar
landt. Qiinkii ~ark seferinde, o da 
Ferhad pa~a maiyetinde idi. Ve Ana
dolu muhasebecisi idi. Yerine Silah
dar aga ile yalmdi ci.ice Para yiyerek 
ba~kasm1 tayin ettirdilcr. 

S1ra Ferhad pa~aya geldi. Ona da, 
Yeni~eri agahgmdan Anadolu Bey
lerbeyisi olan Mehmed pa~a musallat 
oldu. Venedikli Baffamn kocas1 cHa
lifei ruyi zcmhu e mevnd1 dc!teri tak
dim etti: 

- Ferhat pa~anm irad ve masraf1 
rnuhasebesi goriilecek olursa beytiil
male kiilli mal tnhsil olur. dedi. 

Para, 4Beytillrnale, mi tahsil olu
nacakt1, yoksa saraya rn1? 

U~iincii Murad ernertti. Fcrhad 
p~anm kap1c1 ba~s1 Sinan aga, Ana
dolu beylcrbeyisi Mehmed pa~anm 
hapsine vcrildi. Art1k bu hale dayan
manm imkAm yoktu: Ynhudiler, cil
celer, maskaralar, Raziyeler, sarho~ 
ibrahlm pa~alar, yahudi kans1 Es
ter Kiralarla dolu bir saray, ~ark se
ferinden donen Ferhad pa.t>RYI su~lu 
~1karmaya ~all~yorlard1. 

Ferhad pa~a dayanamad1: 

- Madem ki padi~h teftj~ emrctti. 
A.IA. Mehmed pa~a da iyi ki~dir. Fa
kat mollalardan bir hak bilir adam 
tayin cdilrnek Iaz1rndI. Arap zndc 
kim? Bu kadar sorgular soruluyor. 
Onun ccvabm1 benim hizmetkanm 
veremcz. Ben VC'rebilirim. Onlar bc
nim ferrnammla i~e memurlard1. 
Saltanat vekili vc devlet kaymnkam1 
bendim. Benim ~cr'a ve kanuna gore 
abp vcrdfklerim hep hatmmdadir. 
Defterleri de bendedir. Benden sor
sunlar. Sual b::ma gerektir: Bir alay 
hizmetkar flkarasmm ne sozleri var
dtr? 

Diye haber yollad1. 

U~iincii Murad iirktii. Meclis gcrl 
b1rak1ld1. Ferhad p~adan para ko
panlanuyacagi anla~ild1. Bu sefer 
Sinan pa~aya ~atmak istiyorlard1. Sl
nan pa~ o kadar para sarf edip incili 
J:o~, BeyaZJd ko$]<.tinil yaptirm1~, 
ti~iincii Muradm bir tiirlU goziine 
girememi~ti. «'Malkarada olsun) de-

diler, oldu. ~imdi de cGelsi.in> diyor
lard1. 

Sinan pa~a, yeiinden klm1ldamak 
bile istemedi. Keyfi yerinde ldi. Para 
dolu. Miicevherat, bahaSl kesilemiyc
cek derecede. Biraz ba~ru dinlendlr
mek istlyordu. Kendisinin istanbula 
~ag11ld1gim haber allr almaz, «Hali
f ei ruyi zemin> le alay etti: 

- Saadetlu padi~ah1m1zm di.inya 
ve ahirct aualarma meimul olup ken· 
di halimizde gec;iniirilz. istanbula 
vancak her ne soz soylenilrse blze 
isnad olunur. inayet ediip oraya var
maktan af buyrulmak i·ica olunur. 

Sinan Pa§a istanbulun ytizilnil 
gormck istemiyordu. igreniyordu. is
tanbul da, hakikaten, biltiin gtizel
liklerilc bernber, igren!( mahlitklarla 
dolmu~tu. ihtiyar Arnavud, Venedik 
dcv~irmesini ~ekemiyordu. 

Sarho~ Selimin ogluna biraz da 
nasihat vermek istcdi: 

- Vezaret sadnnda oturanlara tef
li~ yaramaz. Bid'ad ve kabih kar. Ve 

c;ok p~imanhktir. itmesi.inlcr, dcdl. 
Sinan pa~amn bu agir sozleri sa

ray1 ilrki.ittii. cistanbula vancak her 
ne .sOz soyleniirse bize isnad olunur> 
ne dcmekti? istanbul dedikodu ic;in
dc mi ya~yordu? Ona ne ~i.iphe! 

Vcnedikli Baffa b~ta oldugu hal
de yalmdi kanSl, Raziye kalfa, Can-

fcda hntun, Cilceler ve dilsizlcr ba~ 
b~a verdlier. Kararlanm uc;Uncii 
Murada arzettiler. i:nand1: Dcrhal, 
<Anadolu Beylerbeyisi ilzerine c;avu~ 
konup c;1ksun, gitsUn durmasun deyu 
f erman olundu.> 

Uc; aylard1. Camilerdc hanl lrnnl 
namazlar kll1myordu. Yer yilzunde 

hi~ bir hayir olm1yacagm1 anlayanlar 
gozlerini hep ahirete dikmi~lerdi. Re
cep. Ramazana iki ay kaln herkes o
ruca hazirlandllar. Muhammedin gO
ge ~1ktigi gece istanbul camileri oyle 
bir donandt ki! Biitiln minareler, 
yanan kandillerle gozler kam~brd1. 

Mirac;; ... 

Tiirkiln bagn yamk ~airl, Fuzuli 
de onu tebcil etmi~ti: 
Ey guban kademin ar§l berin ba~ina tac; 

~crefi zatine cdnayi mcratip Mirac;. 

Demi~ti. 

Fakat, ne garip tesadilf ki, tam o 
gece, ii<;ni.icli Murad ha.lka Cennetin 
yolunu gosterenlere bir darbe vurdu: 
~eyhislam Bostan zadeyi yerinden 
atb. ~air Yabya efendinin babas1 
Ankarall Zekeriya ef endiyi ~yhis

lam yaptl. Herkes ~a~1rdJ. Sebebinl 
kimse anlayamadt . Sonra hepsi an
l~lld1: Meger Bostan z2de dersine 
devam etmiyormu~! 

0 zamanlar BeyaZid medresesi 
~cyhislamlara me~ruta idi. Bayezl
di Vcli evkafma milftiller nczarct 
ederler ve medrcsede dersi de on1ar 
verirlerdi. 

Bostan zade, tamam u~ y11, dersi
ne bir kerc bile gitmedi. Gitmezdl 
arnma, talebelerini toplard1. Dcrsl 
evinde verirdi. Sebebi vard1; Haftada 
bir gi.in cuma namazma ~1ksa, halk 
ctrafm1 allr, miltemadiyen arzuhal 
yagdmrd1. Bostan zadc bu ~ikayetle
ri dinlemektcn b1km1~1. Saraya kar
~1 elinden ne gelebilirdi? Halka soz 
dinletmenin de imkam yoktu. Onun 
i~in evine kapamr, dersi, evinde vc
rirdi. Hatta dev1in mezaliminden o 
kadar bezmi~ti ki: 

- Bir zuHim olmaz yere gidelim. 
Hemen Ozbek ham Abdullah han 
sag olsun, demi~ti. 

Sonra, ~air Baki efendi ilc de araSl 
a~1ktl. Bir giin arala11nda bir rniina
k~ oldu. Baki ef en di Bost an zadeye: 

- Bostan oyugu! dedi. 
o da: 
- Ka fir oldun ! 
Diye bagudt. 
Baki efendi: 
- Hakkmu ahverin! 
Diye ~A.yet etti. ikisinin de ~ikA

yetine ebemmiyct vcrilmcdi. 
,(Arkas1 vnr) 
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Taksim stadmdaki ka~a~malarda n bir cnstant.nne 

Eyiip lstanbulsporu 5 -1 
gibl biiyiik bir f ark la yendi 

Fenerbahc;e - Beykoza, Be$ikta$ -
Anadoluya, Topkap1 - Hilale galib 

El'UP 5 - is. SPOR 1 (2 - l) I 
istanbulsporun Topkap1ya mag

Hibiyctindcn sonra Anka:rndaki oyun
culanm getirterek Vefa ile berabere 
kalmasi taklmlannm bir par~a ol
sun di.izelmi~ oldugu hissini veri
yordu. Lige tamamlle gen~ oyuncu
lardan te~kill ctmi~ bir taklmla 
b~llyan sari siyahhlar dun tama
mne bunun aksine olarak isto.nbul
sporun te~kkillilnde blrinci taklm
da yer alchktan sonra iki seneden
beri futbol oynntmyan Aliyi takuna 
alrm~lard1. 

Nitekim bunun cezasm1 ~ektiler 

ve Ey\.ip kar~1smda hezlmet dene
cek 5 - 1 lik blr magh1biyete ugra
d1lar. 

istanbulspor taklmmda Ankara
dnn getirttikleri Re~d ve Orhan yer 
alnu~, Eyiip te tam kadrosile idi. 

Oyuna b~lar b~lamaz Eyiipliller 
hucuma gecti. Ve Slkl~tlrmaga ba~
lad1lar. Az zaman sonra bu !rah~ma 
semeresini verdi ve Alaaddin ilk go-
1 iinu Alinin hatasmdan istifnde ede
rek yaptI. Bu gol istanbulsporlula· 
n bozdu ve Faruk ikinci golil de 
y::i.pta. Hilcuma gecen istanbulspor
lular soldan bir hilcumunda Seyfi 
ilk vc son gollerlni kaydetti ve dev
re de 2 - l bitti. 

ikinci devre ba~tan nillayete ka
dnr Eyi.lbiin hakimiyeti nltmda g* 
ti. istnnbulsporlular mi.idafaasmm 
rorulmasmdan istifade eden Eyiip
li.iler arka arkaya i.i~ gol yaparak 
re:u;1 5 - 1 kazand1lar. 

Eylipliileri bu gi.izel oyunlanndan 
dob.y1 tebrik ederiz. 

F.E!\T~BAH<;E 5 • BEYKOZ 0 (3·0) 

Fenerbah~e takmunda gene Niya
zl vc Ya~· yok. Bcykoz tam kadro
sile, Fenc-rbah(;cnin Eyiibe 5 - 3 gibi 
nz bir fnrkla galip gclmesi bu ma
~ alakalandmm~t.i. Daha ilk dakl
kadan hiicuma ge~en Fenerbah!;eli
ler soldan bir hiicumda kalecinin 
bloke cclemedigl topu ~aban hafi! 
b.r vuru~la Beykoz aglanna takti. 
Ilk d::i.kikada olan bu gol Bcykozun 
bilytik bir farkla magltip olacag1 
knnna• ini herkeste uyanchrdl. 

Nit.ekim i;ok ge~eden gene F.ik
retin bir ortn.Iamasm1 Naci ~k silo 
bir ~u tle ikinci defa olarak gole tah
vil C'tti. Fenerbahgeliler hucum i.is
tune hlicum yap1yorlardi. Eger All 
Rr ·a gelen firsatlardan istifade et
mi~ olsayd1 gol adecli muhakkak ki 
~k ziyadelc~irdl. 

Gene blr hUcumda Esad ~ok uzak
tnn ve Siln bir ~tle fo;iincil golii de 
) JJt1 ve devre de Fenerbah~nin hil
c•1ml 11 arnsmda 5 • 3 bitti 

i~d'1 "i devrede de ba~tnn ~ycte 
k " Fenerbah~e hftkim oynadl. 
E f ikikten dordilncii golii, ~-
h da devre sonl:mna dogru b~n-
ci lti yapti vc mnc; ta 5 - O bltti. 

P · ::oz her zurnnn Fenerb:ihgeye 
O.} nad1~1 oyunlann aksine olarak 
dun knpall bir oyun oynad1. Boyle 

oynamas1d1r ki daha f azla gol ye
meslne seb2p oldu. 

Fenerbah~e taklmmda Hiisamed
din ~ok iyi ve kurtardlg1 iki golle 
bugi.in istanbulun en iyi kalecisi ol
dugunu gosterdi. Miidafaada Le
bip Fazildan daha iyi, muavln hath 
glizel, mtlhaclm hnttmda Fikret iyi, 
Nae!, Esad vnsat, Ali R1za, :;laban 
fena oynad1lar. 

BE~tKTA~ 3 - ANADOLU 1 (3 - 1) 

Bc~ikta~ taklmmda kaleci Mch
med Ali merkez milhacim Nwm 
yoktu. Nazmun ycrinde Refet, ka
lede de ikinci takundan Selim oynu
yor. Anadolu tam kadroslle. 

ilk dakikalarda Be~iktw} bA.kim, 
Ort.adan bir hUcurn, ~ere! f8h.si bir 
hucumla, ~ok s1kl bir ~tle birinci 
golil yapt.I. On be¢nci dakikada ge
ne ~eref bekleri atlatarnk ikinci go
lii de yaptL 
Be~ikt~ iyi blr oylUl oymyarm· 

yor. Be-?lli.~ alehyine bir frikik, 
Liva giizel bir vu~la Anadolunun 
goliinii kaydetti. 

35 incl dakikada sagdan bir hu
cum, Cemalln gilzel blr ortnsi ve 
E~efin nefis blr kala vuru~u Be
~ikta~ ii~iinci.i golii kazandirdI. 

ikinci devrede ilk yirmi daklkada 
Be~kta~ hft.kim, fakat gol yok. Bun
dan sonra Anadolu canland1 ve cok 
giizel bir oyun oynach. Fakat neti
ce degi~eden ma~ 3 - 1 B~kta~m 
galibiyetle neticelendi. 

TOPKAPI 4 - lliLAL 1 (3 - 0) 

Topkap1 tam kadroslle, Hila\l sa
haya on ~ ~J.ktI. Oyun daha ilk 
clakikadan Hillll lllSlf sabasmda 
oynanmaga ba~anch. 

21 incl dakikruin. Hillll aleyhine 
olan bir korncrden istifade eden Top
kap1hlar ilk golii yaptJlar. 

Biraz sonra Haydar ikincl ve 
40 mc1 daklkada KAmil il!f ilncii go
lil kaydetti ve dev1·e de 3 - O bitti. 

ikinci devrede Topknp1 gene hA
kim oynadl ve kornerden dardiincil 
golil yap1lar. Blraz sonra HilA.lden 
Nimet ilk ve son goliinu yapti ve 
ma~ 4 - 1 Topkapmm galbiyetile ne
ticelendi. 

lklnci kOme kar,11a1malara 
Fener stadlnda Doganspor - Ka· 

ragiimriik ka~~1~ ve Doganspor 
2 - 1 galip gelmi~tir. 

Taksim stadmda yap1lan Orta
koy - Davutpa~ kar~~nda 
her iki takun 8 - 3 berabere kaldllar. 
~ref stadmdald Albnordu - Ga

lata Gencler ~ da 1 - 1 beraber
likle neticelendi. 

Almanya 2 
Italy a 2 

Berlin (Radyo) - Qok heye
canll, serl ve sikl bir oyun nett
cesinde Almmlya ve italya m1ll1 
talmnlan ~er sayll_e berabere 
kaldllar. 

Giine~in golle neticelenen 
bir hiicumu 

Haftan1n golculeri 
Got adedi: 27 

2 ~aban (Fenerbah~e). 

2 Esat (Frnerb::i.h~e) 

2 ~ref (Be~ikt~) 

2 AlAaddin (Eyiip) 
2 Kamil (Topknp1) 
1 Naci (Fenerbah~e) 

1 A. Ke.ma! (Oun~) 
1 Rcbii (Gi.ine\)) 
1 Sal!haddin (Gilne~) 
1 E¥e! (Bei;likt~) 
l Zekfil (Eyiip) 
1 ~iil"'Tii (Eyiip) 
1 Faruk (Eyiip) 
1 Osman (Topkap1) · 
l Haydar (Topkap1) 
1 Ali (Si.ileymaniye) 
1 Seyfi (ist Spor) 
1 Muh~em (Vefa) 
1 E9fak (Galntasaray) 
l Salim (Galatas&ray) 
1 Liva (Anadolu) 
1 Nimet (Hilft.l) 

Lig mevsiminin 
golciileri 

Birinci hafta: 35 
tkincl ,, 24 
O~onco ,, 27 

6 GOL 
Naci (Fenerbah~e), Salahaddln 

(Gun~). 

5 GOL 
Melih (Giinc~) 
4 GOL 
Kflmil (Topkap1), Haydar "(Top

kap1), E~fak (Galatasaray), Esad 
(Fencrbah!re). 

3 GOL 
Ali Riza (Fcnerbah~e), NA.zun (Be

~ta~), f?ahap (Beykoz). 
2 GOL 
ismail (ist. Spor), f?aban (Fener

bah~). ~e! (~~), ~ddin 
(EyiipL Zekfil (EyUp), Liva ·cAna-
dolu). · 

1 GOL 
Fikret (Fenerbah~e), tbrahim 

(Giine~), Necdet (Giin~), Billent 
(Galatasaray), Giinc;IUz (Galatasa
ray), '.Aziz (ist. Spor), Silleyman 
(Eyilp), Cemal (~~), Salfillad
din (Topkap1), Rall (Silleymanlye), 
Bamdi (Silleymanlye), Silreyya ·csu
leymaniye), ismail ·caune~), Musta
fa '(Beykoz), Lft.tif (Vefa), Qazi '(Ve~ 
fa), Kemal (ist Spor), Orhan '(ts. 
Spor), Sulh! (Be¢kta~), ~. Kemal 
·coiine~), Rebll (Gilne~), E~er (Be
¢k~), ~Uh-iii '(Eyiip), Faruk 
(Eyilp), Osman '(Topkap1), All (Sil
leymaniye), Seyfi (ist. Spor), Muh
te~em ·cve!a), Salim '(Galatasaray), 
Nimet (HUA!), Rauf .(Hil!l) 

1 
Hakla 

'(Topkap1). 

Taksim stadmdaki ka~111alardan bir enstantane 

Giine$ - Vefay1 Galatasaray 
slileymaniyeyi matlup etti 

Galatasarayhlar SUleymaniyeyi 2 - 1 gibf 
az bir farkla ve gUc;IUkle yenebildiler 

GALAT.ASARAY 2 - SULEYl\tANiYE 1 den Ruhi, Biilent, Rauf, Ali ve Siirey-

= 

(1 - 0) ya iyi oynad1lar. 

Diln Taksim stadmda yap1lan lig 
ma~lannda milll ki.ime namzetlerin
den say1lan Galatasaray da, Oiin~ te 
bir hayll ter doktiller. Fakat Galata
sa.raym ~ektigi slkmtI Giine~nkinden 
fazla idi. <;ilnkii Gi.ine~ Vefamn ka~1-
smda tehllkeli dakikalar geyirmekle 
beraber Galatasaray gibi blr beraber
lik devresl ge~irmedi. 

Galatasaray ve Silleymaniye taklm
lan Hallt Ezgiiniln idare ettigi ma~ 
~u ~ekillerde ~1ktilar: 

Galatasaray: Avni - Re~at, Suavi -
Salmi, Hayrullah, FaZll - Necdet, E~
fak, Biilent, Danyal. 

Silleymaniye: Nuri - Sabrl, Ruhi -
ibrahim, Billent, tbrahim - Rauf, Da
ni~ ,All, Hamdi, Siireyya. 

Oyun Galatasaraym hasun kalesi
ni tazyikile ba~lad1. <;ok ge~meden B\1-
lendin Sikl ve ~ok gilzel bii' ~Utti ka
le diregine yarparak Silleymaniye bir 
golden k-urtuldu. Bununla beraber Ga
latasaraym hticumlar1 devam ediyor
du. Bu ara Billent giizel bir ~lit ~ekti. 
Silleymaniye kalecisi topu ancak kar
~l1yabildl, fakat Billent fiUtil ~ektigi 
anda E~ak ofsayt bulunuyordu, ha
kem de ~tit Btilendin ayagmdan ~1-
karken dildtigu ~rru~tl. 

Bundan sonra iki tarafm kar~ 
akmlan b~adl. GiindUz, Silleymani
yenin sag hafmdan topu sokt~ Nec
dete derinleme bir pas verdl, Necdet 
siirdil ve kaleye milvazl blr vaziyette 
topu ortaya att1, orada bekliyen E:;i
fak Galatasnraym ilk golilnil yapb. 
Bu golden sonra aksine olarak Siiley
maniye daha canll ve iyi, Galatasaray 
fena oynamaga b8.lilad1. Oalatasara
ym bu bozuk oyunu ma~ sonuna ka.
clar silrdii. ilk devre 1-0 Galatasaray 
lehin bittl. 

ikincl devrede daha dilzgiin oyru
yan Silleymaniye Alinin giizel blr ~il
tlle beraberlik saylSIIl1 yaptL Gittik~e 
acI.lan Siileymanlye kendislni 2-1 ga
llp vaziyete getirecek iki milhim flr

sat ka~1rd1ktan sonra oyunun bitme
sine ~ daklka kala bir frlldk esnasm
da Galatasaray sag muavini Sall.min 
s1rf atik davranmakla yaptigi golden 
2-1 maglQp vaziyete d~U1. 
M~ta Galatasaraym yegtne lyi oy

niyan ve tak1nuna her hususta fayda
h olan oyucusu Sallmcll. Silleymaniye-

GtlNE~ 3 - VEFA 1 (l - 0) 

Saeli Karsarun idare ettigi bu ma
~a taklmlar ~oyle ~1ktllar: 

Gilne~: Safa - Faruk, R~t - Da
ni~, ibrahim - Salahattin, Necdet, A. 
Kcmal, ibrahim, Rebii. 

Vefa: Muvahhit - Vahit, Sabn - Ap
til~, Hiiseyin, Namlk - Anastas, Muh
te~em. Gazl, Utif, Hasan. 

Bu mac b~tan sonuna kadar !rOk 
heyecanh, seri, slkl ve ara sira sert ol
du. 

Oyuna ba~anchktan biraz sonra hil 
cum a gecen Giine~liler, Rebiinin ye
rlnde bir pasllll kaparak Vefa miida
faasm1 ka~tiran Ahmet Kemalin a
yagile ilk gollerini kazand1lar. Biraz 
sonra, sag a~ Salfillattin topu yaka
lad1, siirdil, Vefa kaleclsi de 9~, 
kale b~ kalm~. Acele eden Salahat
tln, topu bo~ kaleye sokacagma dire~ 
ge vurdurdu. Oyunun ~llni ~ok de
gi~tirccek olan bu goliln ka~asi az 
kald1 Gilne~e pahahya mal olacaktL 
Ve!alilar, ~ok canh ve giizel oymyan, 
ye.rinde paslar veren La.ti! ve Gazinin 
Gayretlerile Gilne~ kalcsini s1kl bir 
tazyik altma aldI.lar. Korner komer 
iistilne oldu. 

Bu Strada blr defa da top Gilne~ k& 
lesine girmek iizere iken Safa biiyiik 
bir ceviklikle yerde siirilnerek topu 
yakaladl. Devrenin sonlanna dogru 
Vefal1alr yoruldu ve Giine¢n neticesb 
hiicumlan devre bitinciye kadar de
vam etti. 

tkincidevre Gi.ine~in hft.kimiyett ve 
hiicumlan ile b~ladl. On be~incl da• 
kikada mu~kfil vaziyetlere du~en Ve
fa mildafaasmm kar1~1khgi ve kalecl
sinin ~~ tereddiidil arasmda topu 
cidden ilstadan bir gt:>r~le ~rtma 

olarak Vefa kalesine gonderen Rebil, 
taklmm1 2-0 galip vaziyete getirdi. 
Vefalhann sarslld1g-t bu Sll'ada Giine~ 
liler birka~ f1rsati oldilrmeselercll ne-

tice ~abuk ve f arklI olarak Gilne~ lehi
ne tecelli edecekti. Oyunun sonlarma 
dogru hakemin Giine' ceza ¢zgisi iis
tilnde Vefall ve Giin~ll iki oyuncunun 
ayni zamanda ve ~ihkl1 yapt1gi 
iavlu Oiine.f aleyhlne penalt.i sayma
s1, Muhte~min ayagile Vefaya da bir 
sayi kazandlrdl. Qok ge~meden, Sall
ha ttlnin gilzel blr ~utile mac 3-1 Git 
ne~ leh!ne bitti. 

Birinci kOme A tak1mlar1n1n vaziyeti 
~Kazan~ Berabere Ka yip Attigi Yedigi Puan 

Fenerbah~e 3 8 16 0 9 
Gi.ine~ 3 3 16 1 9 
B~ta~ s s - - 8 3 9 
Oalatasaray s B - 1 'I s 7 
Eytip 3 I 1 ., 4 7 
Topkapl s I 1 10 11 ., 
Silleymaniye s 1 - 2 4 6 5 
Beykoz ! 1 - 2 4 10 5 
ist Spor. s 1 2 '1 13 4 
Vefa s l 2 3 13 4 
Anadolu s - s 2 9 s 
Hilll I - s 2 13 s 
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j Her alqam 
bir hikaye 
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~n-ancn as 

Ferid Fahri uzun uzun dil~iindii. Bu 
baloya gitmek i~ln kendisine her hal
de bir smokln lft.zuncll. Fakat nereden 
buimah? Nihayet karanm verdi. <,;ar
~1 i~ine gidecek, bir smokin kiralaya
Cakb. 

Daireden erken g1ktl. Kapall~ar~
nm ~pr~1k sokaklarmdan gegti. Ki-
1ll'a ile smokln, frak veren dllkkana 
girdi. !Akin hangi smokini, hangi fra
gi s1rtma gtycliyse de olmad1. Bir tiir
lti bu kiral1k smokinler, fraklar onmi 
iri yan vilcudiine uymuyordu. Dilk
kandan mahzun mallzun ~1k:maga ha
Zirlamrkcn i~eriye elinde bir paketle 
~ak klhkh blr adam girdi. Dilkkan
c1ya samimi bir: 

- Merhaba, dedi, gene sana i!? var ... 
Bizlm bay bana bir kara elbise hediye 
etti. Kuyruklu elbise.. bcn ne yapa
cagim onu.. sana satmaga getirclim. 

Boyle soyliycrck paketi a~ti. i~inden 
bir f1rak ~1ktl . .. Bu bilyilk~e bir frak
ti. Ferid Fahri: 

- ~unu bir kcrc de ben giyeyim .. de
di. 

Alcll, giydi, tipatip ... Tam boyuna gO
re .. fragi getiren adamla dilkkanc1 
uzun bir pazarhktan sonra uy~tular. 
Dilkkftnc1 aldlg1 frag1 ilk defa olarak 
Ferid Fah1iye kiralad1. 

Ferid memnun evine dondti. Ismar
lanu~ olsayd! bu frak iistiine bu ka
dar bpat1p gelmezdi. Fragi evinc b1-
raktiktan sonra br~ olmak i!;in d1- · 
~ ~IktI. Berberine gitti. Sa~lanm 

bir gtizel kestirdi. Berberden c;1ktik
tan sonra ucuz bir birahaneye gidip 
birkac; dublc ic;ti, me1.e ile karruru do
Yllrduktan sonra pansiyonuna geldi. 
Aparbmanm kap1cIS1: 

- Aman, dedi, telai;; i~nde biri gel
di. Size bir elbise vermi~ler .. elbise ge
len adammm1~.. muhakkak geri isti
yor. cKira ic;in ne kadar para vermi~e 
1ki mislini veririm.> diye haber b1rak
ti. 

Ferid Fahri: 
- Dilnyada amma da garip adam

lar var .. dedi. Herif hem frag1m satb. 
lI<'m de ~imdi geri istiyor. Zor bir par
ta ... Adqm bir daha gelmeden hem en 
giyinip c;1kay1m. 

Dcrhal giylndi. Yeni fragm i~inde 
kencllsini konta benzetti. Hemen d1-
1;>a11 firlad!. ~ag1 yukari baloya ilk ge
lenler arasmda kendisi vard1. Bir ara
l1k gozil rragm beyaz yelegine ili~ti. 
Vay canma kmmzi kadm boyas1 .. ye
lek yer ycr boyah .. Ferid Fahri ic;in-
den: • 

- Eizim fragm sahibi amma da 
~apk.m herifmi~ ha .. dedi. 

Balo en hararetli zamanma gel
mi~ti. Fcrld bfrdenbire tam yamndaki 
masada bir kadmm, hem de f evkalade 
nefis esmer bir kadmm kendisine dik 
dik bakt.ig1m gordil. Kadmm gozleri 
Feridin beyaz ycleginin ilzerindeki du
dak boyalarmdan aynlm1yordu. Sanki 
manyatizmalanm1~ gibi gozleri yelek
teki klrm1zihklarda ... Kadm da ken-

nm a 

a 

.... ? 

incili yiiziik 
= 

dl.s:ini kimbilir ne ~apkm adam san
mi~b?. 

Baloya yalruz geldigi igin Ferid dans 
edecck tamd!k kadln anyordu. Masa
dan kalkti. Esmer kadmm masas1 
oniinden gegerken kendisinc bembcyaz 
cli~lerini gostcrerek gilldil. Onun da 
yamndakileri dansa kallmu~lardl. Fe
rid hemen yakla~t1. O daha cesaret 
verici bir halde gilliince: 

- Dans etmez misiniz? cliye sordu. 
Cevap olarak ayaga kalkt1. 

Esmer kadm kolunu Feridin omu
zuna dayad1. Dansa ba~lad1lar. 

GOzleri yelekte.. daha dogrusu klr
m1zi dudak boyasmda .. geng kadm bu 
and abir de kompliman savurdu: 

- Ne gi.izel dans ediyorsunuz .. 
- Sizinle dans etmek degil, u~aca-

g1m geliyor .. Gi.izel kadm .s~lanm Fe
ridin yi.iziine degdirecek kadar ba~1m 
yakla~t1rarak giildi.i. Danstan sonra: 

- Aman i~erisi o kadar kalaballk, 
o derece SICak ki.. dedi, ~oyle d1~arida
ki masalardan birlnde otursak ... 

Ferid hi~ funid etmedigi bu teklif 
kar~1smda deli olacaktI. Bu nefis ka
dlnl ... Canma minnet ... 

D1~ar1daki masalardan birine o
turdular. Delikanh esmer kadma siga
ra tabakas1m uzatt1. Bir sigora ald1. 
Sonra insam gic1klayan bir gillii~le: 

- Aman, dedi, ne kadar bru;;m1 dO
ni.iyor tasavvur edemezsiniz.. boHi. 
f azla ka~1rmL~1m. 

Tatl1 bir sarho~lukla f1k1r !1k1r gti
lilyordu. Bir arahk teklifsizce: 

-- Beyaz yeleginiz ne kadar ~1k.. 

diyerek elini uzatti. Yelegin sag tara
fma dikkatli dikkatli baktI. Ve bir
denbire milhim blr ~ey bulmu!? gibi: 

- A ... dedi, bir sigara yan1g1 .. 
Ferld bakti. Evet bir sigara yamg1 .. 

kilgilk, belirsiz bir yamk.. 
- Evet.. dedi. Yanh~hkla yakml

~m ... 
Bu sozilmc kahkahalarla giildil ... 

Artik Fcridden aynlm1yordu. Hep be
raber, dans cttiler. Geng kadm bir ara
hk teklifsizce: 

- Haydi, dedi, buradan ~1kallm. 
- Nereye gidelim?. 
- Nercyc fstersen .. 
Hemen ~iktilru: .. Ferid yolda sordu: 
- Bcnim zavalh pansiyonuma te~-

rif eder misiniz ... 
Gen~ kadm tereddildsilz cevap ver

di: 
- Haydi... birer ~ay i~eriz ..• 
Aparhmamn merdivenlerinin elek

trikleri bozulmu~tu. Ferid karanhkta 
esmer kadmm kendi koluna bi.isbiitlin 
yasland1gm1 hissetti. 
Gen~ adam sabahleyin uyandlgi za

man onu yanmda bulamadl. Belk! 
banyodad1r diye seslendi: 

- Pervin .. 
Onun kim oldugunu bilmiyordu, 

yalmz ismini soylcmi~ti. Lakin Feridin 
sesine cevap veren olmad1. Allah Al
lah .. erkcnden nereye gitmi~i? Yoksa 
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- Qilnkil biz gilndilzleri kaleden 
di~ya ~Ikamayiz. Sabahtan ~
ma kadar dil~ana top atmakla 
me~gulilz. Gece olunca yorulup yati
yoruz. Eger kalenin eteklerindeki cv
lerden birinde oturmul} olsaydin .. . 

- O zaman s1k s1k beni gormeye 
geUr miydin? 

- ~ilphesiz. Hatta o civarda evleri 
olan zabitler her gece ailelerinin ya
nma gitmek f1rsatn11 buluyorlar. Ben 
de onlar gibi yapar, seni gormege ge
llrctim. 

- 0 halde hi~ merak etme. Evindc 
nlisafir bulundugum tacirin k1z kar
d~i kale dibindeki evlerden birlnde 
oturuyor. Ben de onun yamna gide
riln. Yc~l boyal1, ve bahgesinde btiyiik 
nsma ~rdag1 bulunan bir ko~kte otu
ruyorm~. 

Boylecc sozle~tiler. Molina ertesl 
gUn, soyledigt ko~ke gidecek, Rilstem 
de g\ine~ batttktan ve ate~ kesfldikten 
sonra, ispanyol dllberinin tarif ettigi 
ko~ke inecekti. 

Rilstem sevgilisinden ayi"Ilmak, onu 
llleyda.nda yalruz b1rakmak istemi-

yordu. Bu kadar gi.izel bir kadlnm pe
~ni Malkamn ~apkm ve ha~ari gen~
leri kovalamadan durabilirler miydi? 

Rilstem bunu dil~iinerek Molinayi 
yattig1 evin kap1sma kadar gotilrmil~
til. Ertesi gece tekrar bulu~mak uzerc 
aynldllar. 

Rilstem kaleye donerken yanmdaki 
arkada~a bir ~ey soylememi~ti. Ye
~il boyah ko~kte bulu~acaklanm ar
kada~1 biliyordu amma, Rilstem ona 
ibrahim hakkmdaki dii~ilncelerinden 
hi~ de bahsetmerni~ti. 

Rilstemin iglni kurd yiyordu. 
Mollna ile ibrahim arasmda bir n~k 

veya buna yakm bir munasebet var
sa, Rilstemin vaziyeti ne olacakti?. 

o giine kadar -uzun y1llardanberi
kadmlardan nef ret eden ve' ka~an bu 
temiz ytlrekli Ti.irk genci, Endilliisiin 
dort ~evreslnden muhasara eclilmi~ bir 
biiyiik ~ebrinde yanyana ~al1~aga 
mecbur kald1g1 bu talihsiz Endillils za
bitile nasll konu~acak ve nasll arka
da{lhk yapacakb?. 

RU.Stem bu ~ehirde bir yararllk gos
terip, kaleden ahlan giillelcrle du~ma-

BULMACAMIZ 

2 
bir rilya m1, tatl1 bir riiya rm gormti~
til?. 
L~kin hayir .. i~te aynarun on\.ine , 

dokillrnil$ biraz pudra ve unutulmu~ t--+--+
s altm mahfazall bir ruj .. 

Soldan saga : 

1 - Eski devir hrnak boyasi (4) 

Banyoya ko~tu, her taraf1111 arad1, 6 

arad1. Yok .. yak .. bir kenarda gece ~1-
1 

kard1g1 frak duruyortlu. Bakti. Garip 
fjey ... Yelegin i9 tarafmda gizli bir cep s 
varm1~. Bu cebin astan ~an ~Ikar- 9 
blm1~. Yanl cep adam akllll aran
m1~. Sakm giizel esmer milkemmel bir to 
lurs1z olmasm? .. dedi. Olur ya. Bclki 
kibar h1rs1zlardand1r. Fakat btitiln pa
ralan yerliyerinde duruyordu. Bu ma
ceraya hi~ bir mana vermiyerck fragi 
paket etti. Daireyc gitti. Ogle tatilindo 
frag1 gottirilp elbiseciye verecekti. 

Aga (3) 
2 - ii~ tabur (4) Otcbcri satan (5) 
3 - Az s1cak (4) Raci (3) 

Dairede s;al1~1yordu. Odac1: 
- Sizi biri gormek istiyor.. dedi. 

i~eriye gene; yakl~1kl1 bir adam girdi: 
- Frag1 getirdiniz mi? <liye sordu. 

Fragm asll sahibi benim .. u~g1m el
biseciye satm1~.. ben parasm1 verip 
tekrar gcri aldnn. 

- Buyrunuz .. dedi. 
Ziyaret~i hcmen paketi agtI. Yelegin 

ig ccbinin astanm d1~anya sarkm1~ 

goriince tepesi atb: 
- Bu ceptc bir inci yiiziik buldu-

nuz mu? Ferid !?~d1. 
- Hayir ... dedi. 
- ~aka etmeylniz rica ederim. Bu 

bir kadma aitti. 
- Oyle bir ~ey gormedim cliyorum 

size ... 
Fragm sahibi ~~km ~~km elini 

masadaki telefona attl. Bir numara 
~evircll ve: 

- Pervin .. Pervin sen misin? .. decli ... 
Cammm i~i senin yi.iziik gitti gider. 
Fragin cebi terslne ~evrilmi~. Senin 
tahmin ettigin glbi fragi kiralayan 
zat di.In gece baloya git~ .. ke~ git .. 
seydik .. nasll? Sen baloya glttln mi? 
Yilziigu buldun mu? Tuhaf ~ey .. Ne 
dedin? ~imdi de altm mahfazah du
dak rujunu mu kaybetin .. onun ehem
miyeti yok .. oruvar Pervin .. 

Ferid Fahrl, Pervin adlru i~itince 

gozleri ag11m~b.. Fragm as1l sahibi: 
--,- Aff edersiniz, dedi, sizi rahats1z 

ettim. Bu fragi size hediye edebillr mi
yim .. Dogrusu size ~ok mahcubwn .. 

- Ehemmiyeti yok, diye mmldand!. 
Yalmz demin telefon ettiginiz yerin te
lefon numarasrm ltitf ediniz.. daire 
iniidiirlirniiz nereye telef on eclilirse 
yaz1yor da.. (Bir ylldzz) 

4 - Tatll degil (3) Bo~ gezen (5) 
5 - f?afak ycri (7) Sual (2) 
6 - Geminin yi.ik konan )'eri (5) 
7 - Hafif degil (4) 
8 - S1fat edat1 (2) Giinler (4) 
9 - Kuru degil ( 4) 
10 - Dedeslnin ya vrusu ( 5) Lez

zet (3) 

Yukardan a$a{j:: 

1 - Ka - aynen - (2) Y1rttc1 ku~ (6) 
2 -Kapllca (5) 
3 -Tabta pabug (5) So-aynen- (2) 
4 - Vah~i hayvan (3) Yagi~ (6) 
5 - S1fat edat1 (2) 

6 - Uzak nidas1 (2) Tahani cder 
:(4) Hububat tozu (2) 

7 - Askere her giin verilen (5) 
8 - Ternbel (4) Eskirni~ (5) 
9 - Macar beygiri (6) 
10 - Sanat (2) Mucizc (7) 

GE<;EN BULMACANIN HALLI 

Soldan saga: 1 - Kalbur, Bit, 
2 - Art, Bayi, 3 - Leke, Talim, 4 -
Islak, 5 - Terlik, Ata, 6 - Da, Kal, 
7 - Klv1lcim, 8 - Mi, Malik, 9 -
ikram, ki, 10 - Ren, Ekin. 

Yukrdan a~g1: 1 - Kilit, Mor, 
2 - Ki. 3 - I.Aklrdl, in, 4 - Bres
lav, 5 - Ut, Li, Re, 6 - Takllmak, 
7 - Bak, Cami, 8 - Bal, Ak1l, 9 -
iyi, Tarnik, 10 - Timsal, Kin. 

16 Te~l".inisani 936 Pazartesi 

istanbul - Ogle ne¢yatl: 12,30: 
Plakla Turk musikisi, 12,50: Havadis, 
13,05: PJakla hafif miizik, 13,25 - 14: 
Muhtelif plflk ne~rlyatJ. 
~am ne~riyab: 18,30: Plflkla dans 

musikisi, 19,30: ~ocuklara masal: i. 
Galip tarafmdan, 20: Rifat ve arka
dru;;lan tarafmdan Tilrk musikisi ve 
balk ~arkllan, 20,30: Safiye ve arka
da~lar1 tarafmdan Ti.irk musikisi ve 
halk ~arkllan, 21: Orkestra: l - Leut
ner: (Fest) uvertiir. 2 - Straus: (Sulh 
~anlan) vals. 3 - Rahmanlnoff: (Pre
liit). 4 - Mascagni: (iris) operasmdan 
par~ar. 5 - Ascher: (Kohit Tanzt 
Walzer) operetinden par~alar. 22: 
Plflkla sololar, 22,30: Havadis, 23: Son. 

17 Te~rinisani .•93G Sab 

istanbul - Ogle n~riyah: 12,30 
Plakla TUrk musikisi, 12,50 Havadis, 
13,05 Plakla hafif miizik, 13,25-14 Muh
teltf plak ne¢yati. 

Ak~ ne~riyati: 18,30 Plakla dans 
musikisi, 19,30 Konferans: Doktor Fah
reddin Kerim tarafmdan, 20 Vedia Ri
za ve arkad~an tarafmdan Ttirk mu
sikisi ve balk ~arkllan, 20,30 Tiirk mu 
siki heyeti, 21 Bedia, Vasfi · Riza ve 
Hazim tarafmdan orkestra refakatile 
Lilkils hayat operetinden bir temsil, 21, 

30 Orkestra, 1-Mozsenet: (Phadre) uver~ 
tiir. 2- Wetzel: (A~km zaferi), vals, 3-
Fr. Thome: (itiraf), 4- Dvorak: (Hu
moresque), 5- Macar halk ~rkllan, 

22 Pl9.kla sololar, 22,30 Havadis, 23 Son 
---Hllllllllllltlrn1111111ttllltlllUIUtlHllllllllllUllllUUllllllllllUIUll ... 

Satilam1yacnk E:Wn, ki· 
ralnnam1yacak cv, apart1· 

man yoktur! Ancak yo· 
lunu bilmcli: 

AK.SAM GAZETEStNIN 
KO<;OK iLANLARI 

<;abuk ve iyi satmak, 
kiralamak i~in en emin, 
en ucuz ve en kolay vas1· 

tad1r. 

Sat1l1k k1ymetli 
kiitiiphane 

Qeligi.11 en serti oldugundan c;ok kolayhkla ve tathllkla oir daklkada tira~ 
eder. Diinyarun en kuvvetli ve hassas mikroskop AJ.etile milkerrcr suret~e 
tedkik olunduktan sonra piyasaya c;J.kanlrm~br. Ne Frans1zlar, ne ingiliz.. 
ler, ne de A.merikaWar, ne de biltun dilnya aymm yapamaz. Alftmeti fnri
kasile ihtlra b.'.!rab vardlr. 

Frans1zcn iktisndi ve mali en 

esnsh ve miihim eserlerden ve mec• 
mun kollekeiyonlanndan murekkep 
k1ymetli bir kiitiiphnne enhhktir. 

Alakadnrlann (Ak§am) ilan me
murlugunn muracantlnn. Tclcfon: 

24240. 

m ka~1rtmaga ve karadan huru1t ha
reketi yapabilecek bir yol agmaga 
muvaffak olabilecek rniydi?. 

i~te Rilstcm bunlan dii~nilrken, o 
gece Molinaya rusTanu~tJ. 
Ke~ld ona burada raslamasaydI. 
Riistem kendinden korkmaga ba~

Jad1 .. 
Kaleye dondilgu zaman beyninln 

i~inde korkurn; bir ugwtu vard1. 
Rilstem, Molinayi delice seviyordu. 
Onu ne kadar derin bir a~la sev

cliginln farkmda degilcli. Fakat, anll
yor ve gorilyordu ki, Molina ile kar~1-
l~tigi zarnan kalbi kopacak, par~ala
nacak gibi ~rp1yordu .. soylemek iste
digi sozler bogazmda diigfunleniyor .. 
T1kanacak ve bogulacakm1~ gibi, git
tik~e artan bir ezinti ve ilzfultii iQ.inde 
bucalayip duruyordu. 
Yatm1~tl .. yorgundu .. uyuyam1yor

du .. onu dii!?iinilyordu. 
Rtlstem bir aral1k karanllkta goz

lerini klrp1~tirarak uyumaga ~al1!l1r
ken, kale muhafizi Ahmed Selimin ha
yatm1 ve f edakArllklanm goz on tine 
getirdi. 0 ne cessur, ne vatan sever, ne 
!eragat sahibi bir gengti. Onun da kal
bi yok muydu? O da bir kadm seve
mez miydi?. i;lehre inip gen~ k1zlarla 
eglenmesini mi bilmezdi?. Fakat, Ah
med Selirp d~ma~ ~izmesi altmda in
leyen dinda~larmm hayatm1 kurtar
mak ic;in, kendi hayatim bu ugurda 

Paslanmaz Hasan ti.r~ b1c;agJ. rakiplcrini ~utrm~ ve her bra~ bu;~gi 
fn.brikast paslanmaz yapmak istemi~tir. Fakat bu ~ kolay olm ... dlgmdan 
hi~t-ir !abrika muvaffak olamarn~1r. Yalmz Almanyada Fazen ve TUrk:.ye
dc yalmz Hasan trr~ b1cag1 muvaffak olabilmi$i;ir. Hasan markasnu arn.
yimz; israr ediniz. Fiati: Paslanmaz Hasan Tr~ b1c;agi 10 adedi 50 kuru~. 
Hasan Tra~ b1gagi 10 &dedl 35 kuru~. Hasan deposu: Ankara, istan-
bul. Beyoglu. 

harcamaktan ~ekinmiyor .. ve Endillilsii 
ylktlmak, tarihe go~mek tehlikesinden 
korumak kaygusile ne mi.imkiinse ya
p1yor, yapmaga ~al1~yordu. Ahmed Se
lfmin giin gc~tik~e hlz verdi~i bu ate~
li ~al1~a ve ~arp1~alan ka~smda 
kaygusuz ve hareketsiz kalabilmek 
i~in bir insamn ancak ta~tan yarat1l
nu~ olmas1 gerekti. 

Ri.istem gozile -goriiyordu: Hergiin 
~ehirden kaleye omuzlarmda yiyecek 
ve ic;ecek t~1yan kadmlar, ~ocuklar 
ve ihtiyarlar vardl ve bunlar gilnei;; 
dogarken kalkarak ak~am ilstil orta
hg1 karanllklar sarmcaya kadar can
la ba~la ~ah~1yorlard1. 

Endillils milslilmanlarmdan bir fcrd 
yoktu ki, memleketlcri dii~man ~iz

mesile ~gnenirken, i~l yanmasm ve 
gozii y~rmasm .. 

Zaten Endillilsil bu hale gctiren 
Sultanm bizzat kenclisi vc viikelflsi de
gil miydi?. 

Memleketin bu yiktll~ vc ezili~nde 
halkm SU!;U yoktu. 

Riistem bunlan dii~undiik~e tiiy
leri iirperiyor ve kendl kendinden uta
narak: 

- i;>imdi sevmenin ve eglenmenin si

ras1 degil .. kendimizi bir u~uruma at
tik .. bu sav~tan almnuzm akile ~k
maga ~al1~alim. Turke ancak bu ya-
r~... t 

• 

Diyordu. Gelgelelim, gozune hala 
uyku girmiyor, beyninde bagda~ ku
rup yerle~n ~ytamn zorile cllerini 
ugu~turarak ve di~lcrini gicirdatarak, 
tekrar Mollnay1 d~nmege ba~I1yor
du. 

0 ne giizel, ne ~rak, ne cana ya
km bir kadmdl! Bakl~an ne kadar 
ezici.. gill il~eri ne kadar ~ekici.. ve 
konu~u~u, ~arkl soyleyi~i ne kadar taft.. 
11 ve sevimliydi. 

Molina, Mayorkanm bi.iyiilil ~ara
bmdan daha nefis ve uyu~turucu .. is. 
panyol dilberlerlnin hepsinden daha 
gi.izel ve cazibelisiydl. Boyle bir kadm1 
ldm goriir de sevmez ve pe~ine tak1l
rnazd1 ?. 

Riistem yatakta: 
- Bu kadmm a~la. beni ~ileden ~1-

karacak.. ke~ki bu gece ate~ meyda
nmda onu bir kerecik olsun kollarmuq 
arasma ahp s1ksayd1m. 

Diye soylenerek b~m1 kald1rd1 .. ka ... 
lenin burclan arasmdan gokytizilnde 
1¢dnyan ylld1zlan ve ayi gordii. i~n
de bir seving vard1.. o, ispanyollara 
maglOp olmiyacakb. 

Ahmed Selimle elele verirsc, dil~ 
mani tepeleyecekler vc Mnlkadan sil
receklerdi. Fakat bu kolay bir 1~ degil
dl. Rilstemin de Ahmed Selim gibi ~a
h~mas1, hayatm1 bu i~e baglamas1 ge
rekti. 

(Arkasi var) 
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Askeri Fabrlkalar Umum 
Sat1nalma Komlsyonu 

I 

--·4. 

MUdUrlUIU 
llinlar1 

100 ton saf kur~un 
T ahmin edilen bedeli 22000 lira olan yukar1da niiktar1 ve cinai yaz1-

h malzeme askcri fabrikalar umum miidiidiigii aatmalma komiayo
nunca 4-1-937tarihinde pazartcsi giinii saat 15 de kapah zarf ile ibale 
edilecektir. ~artname paras1z olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakl:at teminat olan 1650 liray1 havi teklif mektuplar101 mezkur giin
de saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
marah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkiir giin ve aaat
te komisyona miiracaatlar1. (2883) 

* Tahmin edilen bedeli 250 lira 90 kurut olan alb kalem aebze 24/11/ 
936 sah giinii saat 14 de Sah pazar1nda Askeri Fabrikalar yollama11n~ 
daki s:ltm alma komisyonunda a~1k eksiltmeye konulacakbr. ~artna· 
mesi h~rziin komisyonda goriilcbilir. fsteklilerin muvakkat teminati 
olan 18 lira 82 kuru~.u Beyoglu malmiidiirliigiine yabrarak mezkUr 
giin ve saatte komisyonda bulunmalari. (2805) 

* Tahmin edilen bedeli 1400 lira olan 4000 kilo s1g1r eti %4/11/936 
salt giinii saat 16 da Sahpazarmda askeri fabrikalar yollamasmdaki 
satmalma komisyonunda a~1k eksiltmeye konulacakbr. ~artnameai her
giin komisyonda goriilebilir. lateklilerin muvakkat teminah olan 105 
liray1 Beyoglu Malmiidiirliigiine yabrarak mezkur giin ve aaatte komia-
yonda bulunmalan. (2806) 

* Tahmin edilen bedeli 1435 lira olan 14000 kilo ekmek 24/11/936 aa-
h giinii saat 15 de Sahpazarmda Askeri f abrikalar yollamasmdaki 
satmalma komisyonunda a~1k eksiltmeye konulacakt1r. ~artnamesi her· 
giln komisyonda goriilebilir. tsteklilerin muvakkat teminah olan 107 lira 
63 kuruyu Beyoglu Malmiidiirliigiine yahrarak mezkur giin ve aaatte 
komisyonda bulunmalari. (2807) 

-.. ~/("..,_ 

BiR AYEVVEL 
BE Ni 

J<uRBAGA 
DERii.i 
l(ADIN DiYE 
'iAGIRIYORLAR,D• 

~imdi ise, 

ciJdim f&yaru hayret bir derecede 
a~ak ve tazedir. 

<;irkin bir tene malik olan binlerce 
lcadmlar; bu yeni ve basit tedbir saye· 

sinde on b~ gun zarfmda a~1k, taze ve 
~umu~ak bir cild aahibi olmaga muvaf· 
fak olmu,lard1r. Cild miitehats1slan, se· 
nelerdenberi, cildi tasfiye etmek ve yu· 
mu;Jatmak i~in en tabii tcdbir olarak su· 
rcti hususiyede istihzar edilmi~ tazc kre· 
ma ve musaffa zcytinyag1 tavsiye ct· 
mektedirler. Bu unsurlar, bugiin (yags1z) 

beyaz rengindeki T okalon kreminin ter· 
kibinde mevcuttur. Bu krcm mcsamata 
niifuz ederek sabunun temizliyemcdigi 
biitiin gayri saf maddeleri eritir, aiyah 
benler zail olur. Bcyaz rcngindeki Toka· 
Jon kreminin, mesameleri kapatan, cildi 

gen~le~tirerek beyaz yumu~k ve ncrmin 
k1lan mukavvi ve besleyici unsurlan da 
vard1r. 

~ --- --- -~ ----....---

Istanbul komutanhgi 
Satmalma Komisyonu llanlar1 

Istanbul komutanhg1 birlikleri 
i~in 80 tane Alafranga ve 250 tane 
alaturka soba borusu dirseii 2300 
tane boru ve 70 tane soha tahta11 

27 /11 /936 cuma giinii saat 14,30 da 
a~•k eksiltme ile ihalesi yap1lacak
hr. Muhaminen tutar1 770 lirad1r. 
~artnamesi hergiin ogleden evvel 
komisyonumuzda goriilebilir. lstek
lilerin 58 lirahk ilk teminat makbuz 
veya mektuplar1 ile beraber F1ndik· 
hda komutanhk sahnalma komis· 
yonuna ~elmeleri. (2859) 
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Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 - Erkek Sanat okullarinm mesleki ve ameli derslerine ogretmen 

yelitti:-mek iizere Ankara Bolge sanat okuluna miilhak olarak «Erkek 
Ertik ogretmen okulu» a~1lm1thr. Okul yatih ve paras1zd1r. 

Okula girebilmek i~in atag1daki tartlar1 tatimak laz1md1r: 
A - Tiirk olmak, 
B - Dogumu 1911 {dahil) ve 1916 (dahil) y1llari arasmda olmak, 
C - Bet y1lhk bolge sanat okullarmm birinden mezun olmak, 
D - Veyahut ilk okuldan mezun olduktan sonra en az 7 yil maran· 

gozluk, demircilik veya tesviyecilik sanatlarmdan birinde bir fabrika
da veya atelyede veya serbest olarak ~ahtm•t olmak, 

E - Sanat okulundan mezun olanlar, mezun olduktan sonra bu gii
ne kadar bir f abrikada veya atelyed~ veye.hut serbest olarak ken di sa
natmda ~ah~m•t bulunmak ve bu miiddet iki y1ldan az olmamak, 

F - Ogretmenlige mani s1hhi bir nrizas1 bulunmamak, 
G - Hiisniihal erbabmdan oldugunu polisce verilen bir vesika ile 

tevsik etmek, 
H - Kiiltiir Bakanhgmca yap1lacak tahkikatta ahlak ve seciyesi iti· 

bariyle de ogretmen olabilecek ma nevi cvsaf 1 haiz buhmdugu sabit 
olmak. 

2 - lstekliler, 
A - Okul ~ahadetnamesinin ash, 
B - 4 lane a~Lk batla ~ikarilm1~ vesika fotograf1, 
C - Niifus tezkeresinin ash, 
D - A,.1 kag1d1, 
E - Yukar1da 5 lnci maddede bildirilen s1hhi arizalari bulunmad1-

gma dair tam te~ekkiillii bir heyeti s1hhiye raporu (raporlarin niimu· 
neleri Ankara, Izmir, Istanbul, Bursa Bolge sanat okullarmdan alma
cakhr.) 

F - Ba~lama ve ayr1lma tarihleri ve ~ahthg1 mahallerdeki mesai 
ve sanahndaki kabiliyet derecesi de tasrih edilmek ~artiyle yukanda 
birinci maddenin «D» ve «E» f1kralarmda izah olundugu gibi ~ah~hgt 
fabrika veya atelyelerden almmtt belgeler. (Serbest olarak ~ah~anlar 
Ticaret ve Sanayi odalarmdan beige alacaklard1r.) 

G - Birinci maddenin «G» hkrasmda izah olunan hiisniihal mazba
tas1 ile birlikte ve hangi sanat okulunda imtihana girmek istediklerini 
de gosterir istidalanm Kiiltiir Bakanhgma 30/11/936 aktamma kadar 
ya dogrudan dogruya tevdi edecek veya posta ile taahhiitlU olarak gon· 
derecel:lerdir. 

3 - Y ap1lacak miisabaka imtihani neticesinde okula tesviyeci, de
mirci, ve marangoz talebe ahnacakbr. 

4 - Miisabaka imtiham yaz1h ve ameli olmak iizere Ankara, lstan· 
bul, Izmir Bolge sanat okullarmda yap1lacakhr. 

5 - lsteklilerden Sanat okulu m~zunlarmm musabaka imtihanlan 
aanat okullar1 miifredat program1 ~er~evesi dahilinde, 

A - Umumi teknoloji, 
B - Mesleki teknoloji, 
C-Hesap 

D - Makine ve motorler, (Yalmz demirci ve tesviyeciler i~in) 
E - Smai resim, 
F - Ameli mesaiden, 
6 - Birinci maddenin «D» f1kras111daki vaziyette yani ilk okul mezu

nu olanlar 5 ind maddede yaz1h derslerden batka sanat okullar1 miif
redat program1 ~er~evesi dahilinde. 

A - Tiirk~e, 

B - Riya:ziye, 
Derslerinden de imtihana tahi tutulacak ve imtihan giinleri ayr1ca 

Han olunacakhr. (2860) 

Devlet Demiryollara ve Limanlan 1,1etme 
Umum ldaresi llanlarr 

Muhammen bedeli 15093,60 lira olan 397,200 metre mikab1 ~am tah
ta 30/11/936 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulii ile An
karada idare binasmda sahn ahnacakbr. 

Bu ife girmek isteyenlerin 1132,02 lirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettigi vesikalari, resmi gazetenin 7 /5/936 G. 3297 No. lu 
niishasmda intifar etmif olan talimatname dairesinde almmlf :vesika 
ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar komisyon reisligine vermeleri 
laz1md1r. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpafada T eselliim ve Sevk ,efliginden, Eskitehir ve bmirde idare 
magazalarmdan dag1blmaktad1r. (2900) 

Vekiletinden: 
«i~ KANUNU»nun dokuzuncu «Te,kilat» faslmdaki hiikiimlere gO. 

re kurulan d~ DAIRESl»nin Tetrinisani 1936 hatmdan itibaren faali
yete batlad1g1 145 inci madde mucibince ilan olunur. (1661) (2802) 

Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlan 
Marmara Ossiibahri satmalma komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmin Bd. M. Teminah lhale giinii saati 

Lira Ku. Lira Ku. 
Ekmek 475,000 47500 00 3562 25 23/ikincitefrin/936 15 
Bulgur . 54,000 7020 00 526 50 24/lkincitetrin/936 IS 

Yukarda cinsi; miktar ve tahmini bedelleri yaz1h ekmek ve Bulgur 
kapah zarf usuliyle sat!n ahnacakhr. Ekmek f&rtnamesi 2 lira bedel 
mukabilinde ve Bulgurun bedelsiz olarak komisyonumuzdan ve Istan
bul deniz levaz1m satmalma komisyonundan almabilir. isteklilerin ka· 
nuni vesikalarile birlikte teklif mektuplarm1 muayyen giin ve saattcn 
bir $aat evveline kadar komiayona vermeleri ve bu saatten sonra mek
tuplar kabul edilmiyecegi. (2711), 
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Un..num:sd•n laareket edeclk 
Yapurlar 

ME.RANO vapuru 18 :'f etriniaani 
~fanlba aaat 17, de (Pire, Napoli. 
Marailya ve Cenova) ya. 

S0ARTIVENTO vapuru 18 T e1rini
aani <;ar1amba aaat 17 de (Burgaz, Var
na. Koatence, Sulina, Kalas vc lbraile) ye 

QUIRJNALE vapuru 19 TC§rinisani 
Pertcrnhe aaat 20 de (Pirc, Brendizi, 
.Venedik ve Trieste) ye 

lsEO vapuru 19 Tc~riniaani Pcr§em
he aaat 17 de (Burgaz, Varna, Kosten-

~~r~d:s:,Bu~g~~~·a Trabzon Samsun, 

ALBANO vapuru 2 I T ctrinisani Cu
hlartcsi saat 17 de (Selanik, Midilli, 
llzrnir, Pirc, Patras, Brendizi, V cnedik 
Ye Trieste) ye 

Kumpanyanm mcaul olam1yacag1 te
ahhurlcr veya degifiklikler miistcanadir. 

$imali, Cenubi ve merkezi Amerilta 
lie Avuaturalya, Yeni Zeland ve Aksayi 
fark i~in dogru bi)et verir. clTALlA> 
~•pur kumpanyMmtn liika vapurile muh
telit •crvia. 

Her nevi tafsilat i~in Galatada Merkez 
Rihtim hanmda kfiln (Lloyd Triicatino) 
eer acentasma. Telcfon 44870 V!e}'a Ga
lataaaraymda aah1k Selanik bonmarteai bi
na11nda:k:i yaz1hanelerine telefon: 44686 

Scandinavian Near 
East Agceny 

Galnt.a Tahit' ban ~ ilncii kat 
Tel : 44991-2-3 

Svenska Orient Llnicn Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oalo Dantzig, 

Cdyni-a Copcnhag Abo Reval v.e bUtun 
Baltik limanlar $ark ve Karadeniz bafh· 
ca limanlara araamda 15 giinde bir azi
lhet ve a\'det i~in muntazam poatalar. 

Cdynia - Dantzig - Gothenburr •• 
0.lodan beklenen vapurlar. 

Cunborg .:apuru 1 2 T.1aniye dogru 
Sanovmaa vapuru 20 T.saniyc dogru 
Vingaland vapuru 30 T.saniye dogru 
Yakmda latanbuldan Hamburg Roter· 

darn - Kopcnhag, Cd~nia Cothcnberr, 

~~n~ir - Stokholm, ve Oslo, limanlan 
in harcket edecek. vapurlar. 

Cunborg vapuru J 3 T.saniye dogru 
Savonmaa vapuru 21 T.saniye dogru 
Vingaland vapuru 30 T.saniye dogru 

Fazla tafsilat ii;in Galata'da Tahir ban 
J line·· L 1_ • I - ·· t u &.Atta &.am acenta 1gma muracaa . 

Tel: 44991-2-.3 

.-•KANZUK-~ 
OkslirUk $urubu 

En munnnit oksf.iriiklerle bron
~t, astm ve bo~aca oksiiriigii
nun kat't ilAc1chr. Gogiisleri za
Ylf olanlara vikaye edici tesiri 
~yam dikkattir. 

Biltiln eczanelerde vardlr. 
1NGtLtz KNZUK ECZANESI 

BeJOilu, Istanbul 

Ramazan miinasebetile 
MUhim TenzilB.t 

HI L MI KITAPHANESININ 
Ne~riyat.uMiSJ 

EL KU R'·A N 
• 

Yeni Harflerle Kur'an1 Kerim 
Kur'am kerimi yeni harflerle tccvid i.izere pek kolay ve hatas1z okun

maktachr. Tilrkt;e harflerimizle ilk yap1lan bu mukaddes kit.ap binlerce 
Tilrk ~ocugunn, halkma ve koylilsiine kur'am hatmettirmi~ir. i~aretleri, 
metocllan gayet sade oldugu i~in iki defa basililll~t1r. Hediycsi bir lira
iken yalruz bu Ramazan ayi i~in 75 kuru~tur. Yanl1~ nlmamak ii;in 
(Hilmi Kitaphanesi) yazisma ~k dikkat cdiniz. 

TORK~E KUR'ANI KERiM 
TercUme ve Tefsir 

Yen.i harflerle bas1lm1~hr. Tiirk~eye gayet sade bir usliiple terclime 
eden Islam dini alimlerimizden izmirll ismail Hakkl'd1r. 

<;ok degerli, ~ok ehemmiyetli bir tercilmc ve tefsirdir. (900) sahife
den milrekkcp. Yald1zll cildle mi.izeyyen hediycsi 150 kuru~tur. <;ok be
genilmi~ ve i;ok sat1lm1~hr. 

YENi HARFLERI.E BASILl\11~ ZiRDEKi DiN ESERI.ERi DE RAl\lAZAN 
MUNASEBETiJ_,E YUZDE 40 TENZiJ.,ATLA ALABiLiRSi~iz. 

Kuni!;i 
l. AMME ciizii ~c.rifi (Yeni harflerle Turk~e) 
2. YASiNi ~ERiF terciimesi ve metni » 
3. TEBAREKE ciizii ~erifi » > 
4. KADSEl\lf t A ciizii ~erifi > 
5. VEZZARiYATt ciizii !lerifi ,, > 

6. AMl\IE CUZit ~erifi yeni harflcrle (Arap~as1) 
7. TEBAR EKE CUZU ~ERiFi ,, > » 
8. HAD1S1 !;iERiF (Gayet sade yaz1lnu~ 1150 hadisiu Tiirk~e 

tcrciimesidir.) 
9. l\lEVI.iDt ~ERiF (Ycni harflc tamam1) 

10. RA1\1AZAN ARiUAGANI (l\liis1iima11Jarn armagan) 
Bu kitap tckmil (Namaz surcleri \'e dualari havidir.) 

11. AMME (Yeni harflerle) 
12. Halk i~in din .kitab1 YE.Ni iI.l\lfHAL 
13. MIZRAKLI KOY fLl\IiHAJ_,t (120 sahifc) 
14. ~URATUSSALAT Namaz bilgisi 

• 

15. Koy ~ocukJanna DiN DERSLERf 
(Bu kitab her kil~iik £0Cuga clini miikcmmelcn ogretir.) 

15 
15 
15 
15 
15 
20 
20 

40 
15 

20 
10 
25 

10 
15 

Yukarda gosterilen 15 kit:ip ~ok temJz ve ~ok gilzel basllilllStlr. Bu 
kitaplardan posta iicreti almmaz. Fazla olarak btmlardan yiizde 

0

40 ten
zilat yap1hr. .... 
Eskl Harflerle Dlnl'Kltaplar 

TUrk~e Kura'n1 Kerlm TercUmesl 
izmirli ismail Hakk1'nm riyasetinde bir heyet tarafmdan yap1lmI~hr. 

Tcnzilattan sonra 75 kuru~tur. 

Maanll Kur' an - TUrk~e TercUme ve Tefslr 
izmirli ismail Hakk1'mn (iki cilt) tenzilattan $0nra 150 kuru~. 

NurUlbeyan - Terci.ime ve Tefslr 
Kur'amn hem metni hem terclime ve te!sirini havidir. Tenzilden son

ra (300) kuru~tur. Btiti.in bu eserler istanbulda Ankara-caddesinde 62 
numarah H t L M t K i TA P H AN E S t N D E bulunur. 

Edirne Vilayeti Gocmen evleri icin satin 
ahnacak Cam 

Edirne Vilayeti lskan Miidiirliigiinden : 
Adet Ebadi Metre Hangi kazaya ait rfealim edile-

7266 27X33 

2604 27X33 

2436 26X33 

12306 

murabba1 

640 
232 
217 

1089-

bulunduiu eek istasyon 

Edirne Mcrkez 
Uzunkoprii 
Ketaa 

Edime ~ehir 
.Uzunkoprii 
Uzunkoprii 

t _ Yukandaki cetveldc yaz1h miktar ve ebadda go~men evleri 

~~evelerinde kullamlmak ve hizalarmda goaterilen istasyonlarda ve 
her kazaya ait olanlar ayn 1and1klarda bulunmak f&rtile mecmuan 

12306 adet de 1089 metre murabba1 cam ahnma11 aekiz giin miiddet· 

le pazarhia konulmuttur. 
2 - Camlar Yunan veya Bel~ika mah sailam cinaten bulunacaktir. 

Tealim ahnirken muayene komiayonu her sand1i1 veya i~eriainden muh
telif 1andiklar1 a~1p muayene edecektir. K1rik camlar zuhur eclerae her 

1andik muayene edilecektir. 
3- Camlarm iatasyonlarda beher metre mura:bbamm tealim fiatina 

100 kuru'f muhammen k1ymet konuhnut olup talipler yiizde 15 niabe
tinde 164 lira teminat yabracaklard1r. Ve ihaleyi miiteakip on aiin 
znrfmda camlar tealim edilmit bulunacakbr. 

4 _ thale 17 /11/936 tarihinde aaat 14 te Edimede iaki.n miidiirlii
gunde topl~nan komiayonda yap1lacag1ndan isteklileri~ mezkU.r giin 
ve saatte teminatlarile beraber komisyona miiracaatlan. (2980) 

istanbul Kiiltiir Direktorliigiinden: 
1 _ Zincirlikuyu llk okulunda a~1lan Pansiyona ikinci taksit bati olan 

Birinci kinundan itibaren de talebe almacakbr. 
2 - Panaiyonun y1lhk iicreti 80, iki ayhk \icreti 20 lirad1r. Buyiik 

tatilde okulda kalacaklardan ayda 12,S lira ahn1r. 
3 - Y az1lmak ve fazla maltimat almak iateyenlerin okul dbektOrlii

PM ... ~ lizmubr • . (2813) 

Sahifc 11 

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

Dahiliye Vekiletinden: 
Kiitahya telirine 4,4 kilometre meaafeden au iaalesi ve tehir dahilin

deki tebeke i~in icabeden malzemelerin tedariki ve boru f ertiyabn1n 
icra11 ile aair buna miiteferri imalihn yap1lmas1 ve tehir dahilinde bir. 
depo intaa1 kapah zarf uaulile eluiltmeye konulmuttur. 

1 - ltin muhammen bedeli 914431ira 25 kuruftur. 
2 - lstekliler bu ife aid tartname, proje vesair evrak1 460 kuruf 

mukabilinde Dahiliye V~l:aleti Belediyeler tmar heyeti fen ~fliginden 
alabilirler . 

3 - Eksiltme 23/Birinci kanun/936 tarilainde rashyan ~artamba gii
nii saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Be-o 
lediyeler imar heyetince yap1lacakbr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in iateklilerin afag1da yaz1h teminat 
ve vesaiki ayni giin saat ona kadar komisyon reisligine teslim etmis ol-
malar1 laz1md1r. ' 

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

B - Kanunun tayin ettigi veaikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddeai mucibince el4jltmeye girmeye bir ma· 

ni hulunmad1gma dair imzah bir mcktup. 
D - Naf1a Vekaletinden tasdikli fenni ehli.fet vesikas1. 
5 - Teklif mektuplari ihale giinii saat ona ~adar makbuz mukabi

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

Bu it hakkmda fazla izahat almak isteyenletin Belediyeler lmar he
yeti fen fefligine miiracaat etmeleri. (1538) (2517) 

lktisat V ekiletinden: 
1 - Vekaletimiz Deniz Ticareti Miiste~arhg1 i~in beher niisha11 

21X29 eb'admda tahminen (50) formadan ibaret olmak ilzere (1200) 
niisha (ARSIULUSAL) itaret kitabmrn bastmlmas1 sartnamesi muci
bince on be, gun milddetle yeniden milnakasaya kon~lmui;tur. 

2 - ~artnameyi gormek uteyenlerin Jstanbulda Deniz Ticaret ve An
karada vekalet levaz1m miidiirliiklerine miiracaat etmeleri. 

3 - Miinakasa 27 /11/936 cuma giinii saat 10 da Ankarada vekalet 
Deniz Nakliyab Umum Miidiirliigiindc toplanacak komisyonda icra 
edilecektir. lsteklilerin 4500 liradan ibaret olan muhammen bedelin 
% 7,5 hesabiyle tutan olan (337) bu'ruk lirahk muvakkat teminab 
yabrmak i~in Levaz1m mi.idiirliigiine mi.iracaat etmeleri ilan olunur. 

(1702) (2886) 

I lnhisarlar ff. Ml1di1rlD.i,OnJen: 1i I 
1 - Cibalide idaremize aid Nakliyat ~ubesi oniin.Je mevcut iskele

nin matbaa amban oniine temdidi iti paz3rhkla eksiltmeye konulmut
tur. 

2 - Ketif bedeli «989,23» Ii ~~Jilt' ~/11 /936 tarihine 
rasthyan Cumartesi giinii saat 11 de Kabtatta Levaz1m ve Miibayaat 
tubesindeki Ahm komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - $artnameler paras1z <?larak bergiin sozii g~en ,ubeden alma.hi· 
lir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gin ve aaatte o/o 7,S gg. 
venme parlariyle ibirlikte ad1 ge~en komiayona gelmeleri ilan olunur. 

(2840) 

280 Adet Kova 
6 » Kanca 

11 » Balta 
27 • y angm sondiirme aleti 

100 Metre hortum 

4 Aclet Y ans•n ~-· 
1 » Merdiven 6 met. 

* ( 

. 
1 - Yukar1da cins ve miktarlar1 yaz1h 7 kalem yangm malzcme1i 

,artnameai mucibince pazarhkla aabn ahnacakbr. 
2 - Pazarhk, 17 /11 /936 tarihine rastlayan sah giinii saat 14 de Ka

batatda levaz1m ve miibayaat f.Uhesindeki ahm komisyonunda yap1la
caktir. 

3 - ~artnameler paraSIZ olarak hergiin IOZU ge~en fUbeden ahnabi
Jir. 

4 - lateklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 gii
venme paralariyle birlikte ad1 ge~en komi:syona gelmeleri laz1md1r. 

(2604) 

Karacabey Merinos Y eti§tirme 
~iftligi Direktorliigiinden : 

1 - Cifliiin Gerdeme me't'kiinde inta edilecej( yem anbar1 kapali 
.zarf uaulile ekailtmeye komnuttur. 

2 - Ketif bedeli (15.069) on bet bin altm•f dokuz lira (98) dokaa• 

eekiz kuruftur. 
3 - Ekailtme 24 son tetrin 936 tarihine miiaadif Sah giinii aaat 15 ta 

Buraada Baytar Miidiirliigii binaunda toplanacak Merinos (;ifliii inf&• 

at komiayonunca yap1lacaktir. 
4 - Muva:kkat teminat miktar1 (1.133) bin yiiz otuz ii~ lirad1r. 
5 - latekliler proje, mali ve f enni 1artname~i ~iflik miidiriyetin~ 

ye Buna Baytar miidiirliigiinde goreceklerdir. "JS 

6 - latekliler teraiti kanuniyeyi haiz bulunmu1 ve 2490 aay1b k .. 
pun tarifab dabilinde ekailtmeye iftirakleri ilin olunur. (2782) 
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Di~ f1r~alar1n1n serti ve 
dokiilmiyeni makbuldiir FR Birinciligi diplomalarla 

tasdik olmu~tur. 
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Hasan deposu : 
Ankara, Istanbul, 

Beyoj'lu 

TEKEMMOLUN EN YUKSEii 

DAHA UZUN ••• 

.. 
w 

DAHA RAHAT ••• 

DA ERi ••• 

UICK 
-w 

OT A M E ~ H E.R i N D E GORONOZ 

lstiklal caddesi 239, Tokathyan kar~1s1nda 

ADEMi iKTiDAR 
BELGEV$EKLIGINE KAR$1 

-Her eczanede araym1z. ( Posta kutusu 1255 Hormobin ) 

C A R P I N T I, N EV R 0 L 
MUHiM 
iLAN 

Me~hur Rus - fsve~ 

,c,\lMMi,c-4 *-'" ~;tJOL..f 8,p/. 

~~~~ .. ~ .. ~ .. 
MALM() 

L A S T :I: K ve 1J 0 S 0 K L A B I 
Tazc rnallanrruz1 bu sene de mil~terllerlmizi memnun etmek i~in bliytik 

!edakarllklarb gctirdik. Blitlin toptan ve perakcnde rnagazalannda 
bulabilirsiniz. 

isve~ « T R A P E Z • fab1·ikas1 

dan 20 damla almakla derhal g~er. 
Sinire, llafakana, teesstirle baytlan· 

Iara emsalsiz ila~tir. 

Ya~ad1g1m1z ekonomi 
devrinde size pahah .. 
ya mal edilmek iste
nen nasihatlara ~Qp .. 
heli gorunoz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertcv'i 
kullanabilirsiniz. Yanm 
saat zarfmda o tesirlni 
gostermi~tir, bile. 

Krem Pertev'in yarnn a
sirhk ~ohreti aslls1z de
gildir. Yl.izbinlerce ki~i· 
den Krem Pertev hak
klnda samimt kanaatle
rini sorabilirsiniz. ,. £~:.,~~m:.!~~!:.~!!n~ ~ Mcktep sokak 35 numaralr muayenehanesinde tedavi eder. ~ / 

Sinirli ve ciGerleri 
zay1f olanlar 

HOllaasile banyo 
yapm1z. 

~am agacuun biitiin ~ifai te ·irlerini haizdir. 9am banyosu teneffiisii ko· 
Iayla~hnr. Sinirleri tcskin eder. Cildi giizell~tirir. Kokulan izale eder. Ne· 
~enizi artmr. ~i~esi 60 kuru~tur. Her eczanede arayuuz. c;am ismine dikkat. 

~----~------------------~ 
Doktor - Operator --

FERiDUN ~EVKET EVRENSEL 
Haydarpa~a Niimune hastanesi ope
ratorii Beyo~lu, fstiklal caddesi No. 
284 Karl man yamnda Tel. 44 551 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sahibl Necmeddin Sadak 

Umumi nc¢yat miidilrii: Enis Til 
Ak!iam matbaas1 

K HAYA KURU 
BUYUK PIYANGOSU 

2 cl Ke§ide 11 Birincikanun 936 dadir 
~i!!?diye kadar binlcrcc ki~iyi zengin etmi~tir. 

BOyOk ikramiye 40.000 lirad1r. 
Ayrica: 15,000, 12,000, 10,000 lirahk ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) lirahk iki adet mOkafat Vard1r. 

DIKKAT: 
Bilet alan herkes 7/Birincikanun/936 gijnii ak~amma kadar biletini deki~

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

SATILIK KULLANILMI~ MUHTELIF E~YA 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikas1 
Turk Anonim ~irketinden: 

FahI'ikam1zda toplanm1' bulunan miistamcl derive me~inden ma
mul Cf.fa ve ko~um· aksam1, makine kay1~lar1, yiin tarak ve ma
kaslart, demir tokalar, nal~alar, teller, kundurac1 ~eki~leri, dikit 
makineleri ve par~alari, dinamolar, mutf ak ve ~amatir levaz1m1 ve 
digcr bir~ok miistamef Cfya 18 ikincitetrin 1936 tarihinde saat 13 te 
\ie bir giinde ikmal edilmedigi takdirde miiteakip giinlerde ogleden 
sonra devam olunmak iizere F abrikam1z Ticaret Servisinde bulu
nan lfateler mucibince acr1k artbrma ile sahlacak1r. 

Dellaliye resmi ahc1ya aiddir. Sablan maim bedeli dcrhal Fab
rikaya odenecektir. 

Etyayi gormek ve listeleri tetkik etmek istiyenler Fabrika ldare 
~efligine ve liizum gorecekleri tafsilat i~in de Fabrika Ticaret ser
visine miiracaat edebilirler. 

REVUE saatlan terakk1yat;"°' fenniyenln en ... .. -
son lcadlarlle mucehhezdlr.i 

REVUE 
saatinm bugunkU •tekAmUl-hall ....... .... -eo senelik tecrube" netlcesldlr. 

~ --..,,.. v:- ,. "' ...... -· 
Modeller en " son ve zarif .... "'ekildedlr. ,, ~ ,.,.. "' -Y. 
REVUE saatlar1 tanmm1~ saaty1lard~ 

sat1l~aktad1r. 
Umuml depo111 1 l1tanbul Bahcekap1, Tall Han, Btrlncl kat 19, Telef6n 21364 

I K T I 
A vukat, Doktor ve her i!} adamma lftzim olan tak
vim ve rna1Umatl1 E C E rnuhbra defterini araym1z. 
10 ~e~id iizerine zarif ~ekill erde haz1rlanrm~t1r. Bil\1-
rnum kftg1t ve kitapg1larda bulunur. Deposu: Ankara 
caddesl, AFiTAP IUAGAZASI No. 111 . 




