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Atatiirk, Alman iktisad 
naz1r1n1 ka~ul buyurdular 

Bugiin ~Ankaradan Tahrana hareket edecek olan doktor 
~aht gazetecilere ·beyanat1nda Atatiirk i~in dedi ki: 

•· o, yaln1z Canakkale zaferini kazanan adam degil, ayn1 zamanda 
bugunku Turkiyeyi, maddi ve manevi bugunku varhklarile iktisad ve 
kultur bak1m1ndan yaratm1~ olan ve Turkiyeyi yepyeni bir buyuk devlet 

olarak yuksek istikbafe namzed yapan ~ahsiyettir . ., 

Ankara 18 (A.A.) - Reisicumhuru
muz AtatUrk bugiin. saat 18 de nezd
lerinde hm·iciye vekili doktor Tevfik 
Rii~tii Aras ve iktisat vekili Celtll Ba
yar bulundugu halde Alman iktisat 
nazzn vc Ray~bank reisi doktor fjahti 
kabul buyurmu~lardir. 

Ankara 18 (A.A.) - Ray~bank ba~ 
kam doktor l?aht saat 20 de Ankara
palasm y~il salonunda matbuat mil
messillerini kabul etmi~tir. 

Doktor ~aht biraz cvvel Atatiirk ta
rafmdan kabul edilmi~ bulunuyordu. 
Beyanatma: ¢$U dakikada o bilyilk 
ve harikul§.de ~ahsiyetin tesiri altm
da bui.unrns.ktay1rn» sozleri ile ba~h
yan baknn, Atatiirk i~in: 

«O, yalmz <;anakkale zaferini ka
zanan adam degll, ayni zamanda bu
giinkii Tilrkiyeyi, maddi ve manevf 
bugiinkil varliklarllc iktisat ve kiiltiir 
ba1czmzndan yaratmt~ olan ve Tiirki
yeyi yepyeni bir biiyiik devlet olarak 
Yilksek istikbale namzet yapan ~ah
siyettir.» 

Dedikten sonra, sozlerine ~u suret
le devam etmi~tir: 

- Tilrkiye benim i~in yabanc1 bir 
memleket degildir. onu otuz seneden-

beri tamyorum. imparatorluk Tilrld
yesini tan1d1gun gibi, gen~ Tilrkler l 
devrini de hatlrhyorum. 0 zaman da 
iki defa gelmi~tim. ~imdi bilhassa ~u .. 
nu tebarilze lilzum hissediyorum Id, 
hi~blr memlekette bir milletin manevl 
varhgmda bu kadar silratli, bu kadar 
derin bir degi~iklik olma~t1r. Size 
bilhassa benim faaliyet ~ubemi alAka
dar eden sahaya ait bir misal verc
yim: 

· istanbulda, bizim Alman bankalan
nm direktorlerlle goril~i.irken bana de
tliler ki: 

Bugiin Tiirkiyede kurulm~ olan 
bi.iyi.ik banka milesseseleri bankacJ.lJk 
bak1mmdan ve bilhassa o kadar biiyilk 
bir presiziyon ile ~all~maktad1rlar 

ki, bir ~ok Avrupa bankalar1 bunu 
.kendilerine ornek olarak kabul ede
bilirler. 

Boyle bir ~eye eskiden ihtimal bile 
verilmezdi. Evvelce Tilrkiyenin Adana 
ve Mersin gibi bir ~ok ~ehirlerini 
gorrnii~fun, fakat Ankarayi maaeset 
tan1manu~tim. Faknn buna teessiif 
mil etmck Hizxm yoksa aksi mi, orasi
m pek tayin edemiyecegim. Zira, An
karada bir ~61 ortasmda oyle bir um-

ran merkezi yaratnu~ bulunuyorsu
nuz ki, bu tarzda bir ~ehir yaratmak 
i~ine Avrupada degil, olsa olsa :;iimal 
Amerikasmda rast gelmek kabild.ir. 

Bilhassa Ankarada kurmu~ oldu
gunuz devlet mahallesi, bana Va~ing
tonda mevcud olan devlet mahallesi
ni hatirlatiyor. 

Eminim ki, ~ok az milddet i~inde 
Ankara en gilzcl ve en rnadern devlet 
~chir1erindcn biri olacaktlr. 
BU SEFERKi SEYAHATfl\liN SEBEBt 

$imdi her hnlde benim bu sef erld 
seyahatim hakkmda da benden bazi 
~yler ogrenmck 1stiyeccksiniz. 

Bu seyahatim bazi Turk ricalinin, 
bilhassa rnerkez bankas1 umum mii
dtirii B. Selfilladdinin Berlinde bize 
yaptig1 ziyarete bir muknbele rnanast 
ta~1ma.ktad1r. Buna binaen, buradald 
ziyaretim herhangi bir mlizakere esa
s1 gibi bir mevzua temas etmemekte
dir. Ziyaretimdeki mana, daha ziyade 
Tiirkiycnln bu yilkseli~ne kar~ olan 
alftkam1zi vc bu yiikseli~in banlsi bu
lunan zevata knr~ besledigimiz hiir
metl lfadedir. 

(Devam1 6 nc1 sahifede) 
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Yukanda Atatiirk biistiine konan ~elen k ~aflda deniz okulu talebesi f stiklil 
ma~m s0yliiyor 

[Merastm tafsilM1 v e resimler dokuzuncu sahifededir) 

FranS1z dahiliye 
naz1r1 intihar etti 

Berutta geniden Madrid alevler i'1(inde, bir 
karz§zklzklar oldu r k h II I · - .~o ma a e er yan1yor 

S ag cenah kendisini asker ka~agi 
olmakla ittiham edigordu 

Bu yuzden . mebusan meclisinde gurultulu 
muzakereler olmu~. kabine itimat reyi almu;t1 
Lille 18 (A.A.) - Dahiliye nazin 

M. Roger Salangro, diin gece odasm· 
daki biltiin havagaz1 musluklanru a
~lk b1rakarak intlhar ctm.t.,tir. Kcndi
sl, 47 y~mda idi. 

Karde~i gazetecilere bcyanatta bu
lunarak milntehirin, kansmm Olii
miinden dolayi ~ok miltessesir oldugu
nu ve bu tcesssiirilniin son gilnlerde 
nilesi tarafmdan bir ~ogunun olmesi 
ilc biisbiltiin artrn1~ bulundugunu 
saylemi~tir. 

Bunun tizerine M. Salangronun slll4 

hati bozulmu~ ve gc~enlerde sag ce
nah gazetelerindcn ·birinin kendislni 
harpte firar etrni!? olmakla ittlham 
ctmesi iizerine biisbiltiin bitkin bir 
hale gelmi~trr. 

l3undan bil' ka~ hafta evvel esld 
muhariplerden milrekkep hususl blr 
juri milntehirin masumiyetini ilA.n 
etmi~ ve mebusan meclisi kendlsine 
63 reye kar~1 421 rey He itimad beyan 
etmi~tir. 

Bir miiddet sonra M. Roger Salan
gronun Almanyada harp esiri iken 
bir Alman askerl mahkemcsi tarafm
dan bir dokilmhanede ~ab~mak iste
mcdiginden dolayi mahkOm edilmi~ 
oldugu meydana ~1loru~ttr. 

M. Blum ile M. Daladier, bu sabah 
Lille'e hareket etmi~lerdir. Cenaze 
merasimi, cumartesi giinii yap1lacak
tir. 

[ Ak§am - Sag cenah M. Salangroyu 
harpte Almanlara ka~makla ittiham edi· 

M. Salangro 

yordu. Bu ittiham iizerine rnahkemeye 
miiracaatla dava edilmesi ileri siiriiliiyor
du. Mesele parlamentoya aksetmi~ ve 

yap1lan miizakerede bir kmm mebuslann 
hogaz bogaza gelmesine sebep olmu§· 
tu. M. Salangronun Lu vaziyettcn miite

essir oldt.~u anla,1lmaktad1r. M. Blumun 
F rnn11z kabinesinin vaziyeti iizerinde te
sir yapmasa ihtimali vardar. ) 

DiikkanJar yagma edildi, • --- ---------3o--
60 01u, 400 yarah var Fakat Oniversite mahallesinde elan 
Londra 18 (A.A.) - Berutta yeni-

den ~tkhklar olmu' ve bau map
zalar yaPia edilrni,tir. 

Nizam ve siikfmun tesisi i~in aske

ri kuvvete miiracaat edilmi~tir. 6 ki

~ olnt~, 70 ~ yaralanm1,ttr. 

Paris 18 (A.A.) - Beruttan Paris • 
Soiar gazetesine bildirildigine gore, 
g~enlerde hinstiyanlarla yahudiler 

arasmda vuku bulan ~arp1~malar ne
ticesinde altm1~ kii,;i olntii~, dort yiiz 
~i yaralamm~hr. 

Selim S1rr1 T arcan 
K1ymetli muharririn her hafta 

bir yaz1sm1 ne~redecegiz 
A~am bugiln-

den itibaren her 
hafta B. Selim 
Sirn Tarcarun 
blr yazis1m ne~ 
redecektir. Selim 
Sirn Tarcan ~ok 
gezmi~, ~ok gor
m ii ~ klymetli 
muharrirlerimiz
dendir. :Yaz1lan
nm karilerimiz 
tarafmdan zevk
le okunacagma 
eminiz.ilk yaz1s1: 

lsvec kad1nlar1 
hakkmdadlr. Bu yaz1yi Be~nci sahife
mizde bulacaksm1z. 

harp §iddetle devam ediyor 
Londra 18 (~) - Madrid a- ~ehrin her tarahna giilleler c1ii,il· 

teiJler i~indedir. yanmakta olan bina- yor. Sivil halk bundan ~k miiteessir 
Jar arasmda bir !J4tfarethane, blr oteJ, olmaktachr. Bil' ~ok kimseler mahzen· 
bir hastane de vardir. HiikUmet kuv- lere s1gmm~larcbr. Fakat bunlar yt-
vetleri ileri hareketini durdurmak i- ktlan binarun enkaz1 altmda kahyor· 
~in elinden gelen gayreti sarfediyor. Jar. (De\•anu 6 nc1 sahifede) 
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Son dakika 

Sancakta se~ime hi~ bir 
. Tiirk ittirak etmedi 

Y ap1lan biitiin yolsuzluklar bir ~ok 
teJgraflarla protesto edildi 

Antakyn 18 (Ak~am) - Suriye se
~tlne Sancak Tiirkleri ~tirak etme
m~erdir. Yalmz bi! ka~ vatan hai
ni rey venni~tir. Tiirkler biitiin taz
yiklere mukavemct etmi~lerdir. 
S~imde bir ~ok yolsuzluklar yaptl

~' sandiklara ba~kalan namma 
reyler nttlm1~t:ir. 

Antaltya 18 (Hususi muhabirimiz
den) - Suriye intihabatmda yap1lan 
yolsuzluklarm birc<>k telgraflarla Ali 
komiser nezdinde protesto edildigi ha
ber almnn~trr. Protesto edenler halkl 
bihakkm temsil eden belediye ve mcc
lisi idare reis ve azalan ve halk mil
messilleridir. 

Suphi Berekflt ailesinden, kendisin-

den maadnsi intihabata i~itak etme
mi~ir. 

Kilis 18 (A.A.) - Sancak intihaba
tmda Hactlar nahiyesi merkezi hal
kuun klsmcn, Kireci koylillerinin ya
nsuun, NarlI ve Arapll U~ag1 koylille
rinin hepsinin niifus kayitlan almml~ 
ve bunlar intihabata ~tirak etnli~ gi
bi gaster~erdir. Haltikatte bu koy
ler halkl intihabata ~tirak etmemi~
lerdir. 

Sancak halkJ.m temsil eden belediye 
meclisi idare reisleri ve Azalarlle di
ger halk miimssllleri fill komisere tel
grafiar ~ekerek intihabatta yapllan 
bu yolsuzlu.klardan ¢kAyet etmi~er
dir. 

F rans1z dahiliye naz1r1 
bir mektup b1rakb 

"Aleyhimdeki ne~riyata ~imdiye kadar 
sabrettim, fakat art1k tahammUIUm 

tUkendi,, diyor 
Paris 19 (~) - Dahiliye na

zm M. Salangro diin sabah Paristen 
Lile gitmi~i. Lil ~ehrinin belediye re
isi ve mebusu olan naz1r iptida Tica
rct fuanna gi~tir. Fuar pazar gii
nii bi.iytik merasimle a~tlacak, ba~e
ltil M. Blum bu miinasebetle bilyiik 
bir nutuk seyliyecckti. 

Fuardaki hazirhklan g0zden ge'.tir
clikten sonra belediye daircsine git
~ ve bir ~'.ti heyetini kabul etnilij
tir. Heyete, sag cennha rnensup bir 
gazetenin aleyhindeki ne¢yat1 ken
disini zannedildigtnden r;ok miltees
sir ettiglni soylemi~tir. 

Dahiliye nazm ogle yemegini kil
~Uk bir lokantada ycmi~, oradan evi
ne gitrni~tir. Bir muddet sonra eve 
gelen hizmetr;isi nazmn cesedini 
mutf akta, bir kar; ay evvel kansrmn 
anSJzm oldilgii yerde bulmu~tur. 

M. Salnngro baJ?vekil M. Bluma 
bir mektup b1raknn~t1r. Mektupta 
deniliyor ki: 

.Azizim Blum, 
Kanm birkag ay evvel oldu. Bu te

essilre aleyhimdeki iftiralar inzimam 
etti. $imdiye kadar sabrettim, f akat 
artzk tahammiilUm tii.kendi. Oliimum
den dil~manlanm mesul olacaklardir. 
~iinkii ne asker kaga§i, :ne hainim.» 

GAZETELERiN MAKALELERt 
Paris 19 (Ak~am) - Dahiliye na-

zm M. Salangronun alo.beti mtinase
betile gazeteler uzun yaztlar yaziyor
lar. Umum gazeteler buna teessill et
mektedir. Olii.mun kabinenin vaziye- · 
ti iizerinde ne gibi tesir yapacag1 bel
ll degildir. 

Soylendigine gore nazm harp es
nasmda cepheden Almanlara kar;
makla itham eden Gringoire gazete
si yeni bazt ne~riyata hazirlamyor
du. Bu ne~iyatm duracagi tahmin 
ediliyor. 

FA$fZM KURBANI 

Paris 19 ( .Ak~am) - M. Salangro 
mutfakta, 18 ay evvel zevcesinin Oldii
gil koltuk ilzerinde olil olarak bulun
m~tur. Biltun havagazz musluklan 
Q.flkti. 

M. Blum Lil ~ehrine gitmi~tir. Ba~
vekil Lil ahalisine hitaben bir beyan
name ne~retmi#ir. Bu beyannamede 
halki sakin olmaga davet etmektedir. 

Gringoire gazetesinin bu haf ta ~ka
calc nushasmzn int4an menedilmi$tir. 

Sosyalist partisi ne!iTettigi beyanna
mede M. Salangroyu fafizmin kurbam 
addetmektedir. 

Radikal sosyalist partisi de bir be
yanname nqretm4 ve iftiralann kur
bani olan M. Salangronun hatzrastni 
hiinnetle anm~tir. 

Madrid sokaklar1nda 
muharebe ba,Iad1 

Asiler baz1 sokaklan ele .gec;irdiler, $ehrin 
merkezine dogru ilerlemege c;ah$1yorlar 

Paris 19 (Ak~m) - Madridde 
tlniversite mahallesine giren asiler 
bir rniktar ilerilemi~lerdir. Dlger ta
raftan asiler FranSJzlar kopriisil nnn
takasmda da nehri ge~mi~!er ve bir 
miktar ilerllemi~lerdir. 

Tanklar Madridin rnerkezine dog
ru ilerliyor. ~chrin sokaklarmda ~id
dctli blr harp ba§lam1J?tlr. Asiler Ro
berto Capir sokagma kadar ilerile
mi~Ierdir. 

Sevilde <;1kan teblig asilerin Sant 
:Antonyo Lupez ve General Rokardo 
·60kaklanm !~gal ettiklerini bildiri
~r. 

Madlidde n~redilen tebllge gore 
top ate~i ve tayyare bombard1manla
n fas1las1z devam cdiyor. Dfin bom
bard1mandan 250 ki~i olmii~. 800 ki~i 
yaralanm1~tir. Asilerin tayyarelmi 
gilndiiz gecc bir ~ok defalar Madridi 
bombard1man ctmi~tir. Biiyiik _yan
gml::ir c;1km1~tir. Libertad gazetcsi-

nin matbaasi ve dlik Dalb sarayt ha
rab olmu~tur. 

ALMANYA VE iTALYA AsiLERI 
TANIYORLAR MI? 

Londra 18 ( Ak$am) - Almanya ile 
italyanzn ispanyada asilerin hiiku
metini tamyacaklarz haber veriliyor. 
Romada ne$redilen tebligde general 
Frankonun ispanyamn buyuk bir kzs
mznz 4gaZ ettigi, diger kiszmlarda hu
kumet 'l>ulunmadzgz bildirilm.ektedir. 

Ber linden gelen bir telgraf a gore 
Altmanya, lspanya hiikumeti nezdin
de bulunan maslahatgiizanm geri ~a
§trrm~ttr. 

ADEMi MUDAllALE KO:\liSYOXU 
DAGJLACAK 1\11? 

Berlin 19 (Ak~am) - Almanya ve 
italya ispanyada Franko hiikumeti
ni tammtJ?lardir. Berlirlde bu husus
ta rcsmi bir teblig ne~redilmistir. Bu 
tnmma, ispanya i~lerine bn~ma
mak esasma nihayet vermektedir. 

19 Te;;rinisani 1936 

1 ( Ba Sabahki- Telgraflar ) 

Komiinizme kar§I cephe 
Alrnanya ile Japonya aras1nda bir 
anla!?rna yap1ld1 - Times ne diyor? 

Biikre$ 18 - Tass ajansmm Tokyo
·dan vuku bulan istihbaratma Japon
ya Ha1iciye nazm M. Arita Tokyodaki 
Sovyet sefiri M. Yurenef ile yapt1gi 
millAkatta komilnist aleyhtan bir cep
henin kurulmas1 i'.tin bir anl~ma mev
cud oldugunu itiraf etmi~, bOyle blr 
cephenin kurulmas1 ne bilvas1ta ve ne 
de bilavas1ta Japon - Sovyet miinase
bati ilzerine hie; bir tesir yapam1ya
cagm1 ilavc etmi~tir. 

Maamafih Tass ajallSi salahiyettar 
bir mcmbadan alarak teblig ettigine 
gore, komtinist aleyhtar1 blokun tcJ?ki
llne ait olan anl~ma da iki devletten 

biri harbe girdigi takdirde Almanya ile 
Japonyanm mti~terek bir harekette 

Elektrik ~irketin-

bulunmalanna dair bir kayid vardir. 

l\lU~TEREK TEBLiG NE~RED1LECEK 

Londra 18 - Japonya ile Almanya
nm komiinizme kar~1 m~tcreken mu
kavem"'et etmege karar verdiklelini bil
diren resmi bir t.ebligi yakmda ne~et
meleri bekleniyor. Yaptlacak · tebligin 
metni hakkmda ketumiyet muhafa
za edilmekle beraber, Londrada diplo
masi mahafili, bunun arkasmda vasi 
anl~ma prnnlan mevcud oldugu fik
rindedir. 

Diger taraftan inglltere, kendisini 
Sovyet aleyhtan bir bloka girmege 
scvkcdecck herhangi te~ebbiise kar~ 
koymaga kati surette karar vermi~tir. 

Times gazetesi Alman - Japon iti-

Kii~ii sanatla 
-----

den mi/yon/area Sergide kimler 

lira geri alznacak A:~~!f~tA~az~~?:il~r kii-

~irket ihtilafh i§leri ~ilk sanatlar sergisi jiiri heyeti bu ak-
~amki toplant15mda cvvelce milkfifa

gorii~mek i~in hiikumete ta milstahak olarak intihap ettigi 40 
ba§vurdu namzet arasmda kur'a ile isim ve ad

resleri yaz1ll dokuz ki~ye ~g1daki 
Ankara 18 - istanbul elektrik ~- milkaf atlarm verilmesine karar ver-

ketinin mu.kavelesi hllaflna olarak mi~tir: 

halktan milyonlarca lira tahsil etti- Kundurac1 ismail Kemal - istan-
gi anla~llnn~tir. Nafia veklli Ali c;e- bul - Atatiirk miikafat1 ikin bin lira, 
tinkaya demi~tir ki: ' Saran - istanbul - htikfunet muklifatl 

- Elektrik fil"ketinin gilmruk res- bin be~ yiiz lira, Zehra Kum _ Ankara -
mi v~eden g~irdigi malzemeyi Ankara mlik.0.fatl ~in lira, Miizeyyen 
b~a yerde kullanmasi hakkmdaki Orer - istanbul - 250 lira, ihsan .: An-
tahkikat bitmek iizeredir. Kofre bag- kara _ 250, cevad omek - Ankara -
lama, sant kutusu gibi ~eyler ic;in 250, ihsnn Ozbaylar - Erzurum - 250, 
halktan fazla para aldlg1 ve diger ba- Beyoglu kiz akl}run ertik okulu - ts-
Zl yolsuz hareketler hakkmdaki tah- tanbul - 250, Halli usta - istanbul -
kikat inki~a! etmi~tir. Tahkik komis- 250. 
yonu i~ni bitirmek iizercclir. 

~irket kofreler i~in halktan iki 
mil yon lira f azla para alrn1~tir. Bu 
paramn istirdad1 lazimgelmektedir. 
Dlger buna benzer bir taklm f azla 
para.Jar almdlgi iddia ediliyor. Bun
lann hepsi halka a.ittir. 

Elektrik ~irketi milnakal?Uh mese
lelcri konu~mak i<;in vekalete istida 
ile mi.iracaat etmi~tir. ihtilaflann 
ba.~mda 1926 munzam mukavelesi 
meselesi vard1r, ~irket sermayesini 
isvi<;re frangma tebdil etmek sureti
le bi.iyilk temettli elde ctmektcdir. 
Bu mesele de yeniden goril~iilecektir. 
Miizakere ir;in Belc;ikadan yakmda 
murahhaslar geleccktir. 

KOmUryolu 
Dun merasimle ac1ld1 

komur yuklu tren 
An karaya hareket etti 
Filyos 18 (Ak~am) - Filyos - <;a

talagzi hath nafia vekili namma Zon
guldak valisi Halit Aksoy tarafmdan 
bugi.in merasimle i~letmeye a'.t1ldlr. 

Mcrasime Zonguldak ve civar koy
lerden gelen binlrce halk l~tirak etti. 
Komiir haznelerimizin kap1s1 olan <;a
talagz1 trene kavu~mamn sevinci ile 
silslenmi~, her taraf donan~tir. Me
rasime valinin c;ok al~lanan bir nut
ku ile ba~lanrm~tir. 

Bundan sonra vali, ~Iar arasm
da kordeia.y1 Usrek hattl ~letmeye 
a.r;ti. Biiyiiklerimize saygi ve ~iikran 
telgraflan ~ekildi ve Ankaraya komil
ril ilk goturecek tren saat 16 da hal
km heyecanl1 tezahi.irati arasmda ha
rket etti. 

Komilrii Zonguldak valisinin b~
kanhgmda 35 ~ik bir heyet gotilr
mektedir. 

Ecnebi dil mektebine devam 
etmiyecek talebe 

Universiteye yeni kaydedilen talebe
den ecnebi dil mektebine devamdan 
maaf olacaklar i~in bir imtihan ar;1-
lacakt1r. Bu imtihana girmek istiycn
ler bu aym yinni birine kadar mensup 
olduklari fakiiltelerc muracaat etmi~ 
olacaklardir. Bunlann 23 te~rinisani

de Jmtihanlan yap1lacaktir. 

Ziraat bankas1 
Dun umumi heyet 

topland1 
Ankara 18 - Ziraat bankasi umu

mi heyeti bugiin ak~nm iizeri toplan
<i1. Evvela idare mcclisinin raporu 
okundu. Rapora gore 1935 yilmda 
mahsulilmlizun s:Lb~1 iyi ~erait da
hilinde olmu~tur. 1935 bilan~osu 

685,276 lira 75 kuru~ kfl.rla kapatll
mnktad1r. 

idare meclisinden sonra rnurak"lb 
raporlan okunmu~ ve miizakereler 
olmu~ur. Bilanc;o aynen kabui edil
mi~, muraklblar se~lerek Bilyiik 
Ondcre, meclis reisine ve Ba~vekile 
tazim telgraflan. ~1'.?kilmesi kararla~

tml~br. 

Yugoslavya 
hudutlarinz muha
f azaya hazirdzr 

Yugoslav ba~vekili miihim 
bir nutuk soyledi 

Belgrad 18 (~am) - Yugoslav
ya i~de bir seyahatten donen b~ve
!dl M. Stoyadinovir; Skup~nada mu
him bir nutuk irad etmi~tir. B~vekll 
nutkunda Ankara ve Sofya seyahatle
rinden, buralarda gordiigu iyi kabul
den, Tftrk - Yugoslav dostlugundan 
bahsettikten sonra demi~tlr lti: 
cBir~ gun evvel tiskilpte irad 

ettigim nutukta sayledigim gibi Yu
goslavyanzn harU;teki prestiji ~ok bu
yil.ktilr. Bu, Yugoslavyanm kuvvetli 
bir orduya malik olmasmm neticesidir. 

Hududlann tadili sozlerine gelince, 
Yugoslavya bugii.nkii. hududlanm her 
tiirlii. taarruza kar~i mildafaaya hazir
dir. Yugoslavya diinyamn en miikem
mel askerine maliktir. Askerimiz iyi 
milselMhtir, techizati miikemmeldir, 
cephanesi boldur. Hududlan muha
fazaya mecbur olursa vazifesini yapa
caktir. Boyle bir vaziyette biltii.n mil
let 1914 de oldugu gibi ayaklanacak
~ir.» 

lft.fmdan bahsederken Japonyamn 
dostlanm ve du~manlnnn1 se~mekte 
serbes bulundugunu fakat bu defa 
mevsimsiz ve yanl~ bir :vol intihap e
dilmi~ oldugwm yaz1oyr ve diyor ki: 
c:Bu anla~amn hilkUml ... li mugHi.k
tir. Japonya, muhim bir taviz temin 
etmeden Rusya ilc nuinascbatm1 boz
makta acele ediyor.~ 

l\1U$TEitEK B1R BEYANNAl\1E 
NE~REDiLI:CEK 

Berlin 18 (A.A.) - Havas ajansm
dan: Bazi siyasi ma'hafil, yakmda Al· 

mnnyn ilc Japonyamn mil~tcrck bir 

miihim beymummc ne~Tecleccklerinc 

dair ortal1ga bir ~yia ~1knnlm1~1r. 

ingilterenin dz§ 
politikasL 

lngiltere er ge~, Italy, 
Almanya ve Japonya ile 
harbe mecbur olacakm1§ 

Londra 18 (A.A.) - Lordlar ka
uiaras1, milli mudafaa progrrumm mii
zakere etmi~ir. Lord Strabolgi, amele 
firkasl namma bir takrir vermi~tir. Bu 
tak1irde hiikfunetten Milletler cemi
yetine karJ?I takip etmekte oldugu hnt
t1 hareket ve alelumum harici siyaset 
hakkmda sarih beyanatta. bulunmas1 
talep edilmektedir. 

Lord Stl·abolgi, ingiltcrenin, ¢kii.
yetlerini izah ve te~1ih etmesi i~in Al
manyay1 Milletler cemiyetine davet 
etmesi lazim gelmekte oldugunu soy
lemi~tir. ispanyadan bahseden Lord 
~oyle demi~tir: 
<F~stlcrin kazanacaklan zafer, in

gilterenin Akdenizdeki vazlyetini pek 
ziyade zafa ugratacaktir.~ 

Mi.itekiben Lord Lothian, soz nla
rak ~oyle <lemi~tir: 

«Milletler Cemiyeti siyaseti ne de
mektir? Benim fikrimce bunun manasi 
~dur: «ingiltere erge<;, ayni zaman
da italya, Almanya ve Japonyaya kar
~i harp etmek. mecb-uriyetindedir.» 

Lord Lothian, bundan sonra Fran
siz - Sovyet misakm1 tenkit etmi~tir. 
<;iinkii Almanyanm bu misalu bir teh
did addetmekte oldugunu. halbukl 
Almanyanm Fransa ve ingiltereye 
ka~ katiyen tecaviiz niyetinde bu
lunmadlgiru bel'an eylemiJ?tir. 

Marsilya infilak1 
Oliiler i~in milli cenaze 

merasimi yapilacak 
Saint Chamas 18 (A.A.) - Harblye 

nazm M. Daladicr, tayyare ile buraya 
gelmi~tir. Nazir, baruthane facias1 fe
l!lketzedelerini ziyaret etmi~ ve sonra 
bir taklm yara!Jlann tedavi ediimekte 
olduklan Aix-En-Lcbruna gltml tir. 
Felaket kurbanlarmm milli c naze 
merasiminin cuma veya cumartesi gU
nu yap1lmasi muhtemeldir. 

Reisicumhur M. Lebrun, bu mera
simde hazir bulunacaktir. M. Daladier, 
bugiin tayyare ile Parise donecek ve 
cenaze merasiminde bulunmak iizere 
tekrar buraya gelecektir. 

lngilterenin hava kuvvetleri 
Londra 19 (Ak~m) - 1935 mayi. 

smdanberi ingilterenin hava kuvvet
leri yi.izde elliden fazla artm1~t1r. Bu
giin 992 tayyareden mlirekkcb 80 !i
lo vard1r. Yeniden 50 tayyare karar
gfilu yap1lacaktrr. Bunun otuz doku
zunun in~ma b~anmIJ?tlr. 

lngiltere fa~istlerin karan 
Londra 19 (Ak~am) - ingiliz fa

~istleri gelecek se~imde 100 namzed 
gostermcge karar vermi~tir. ~imdi
den 12 namzed kararlnJ?hrilm1J?t1r. 

Kont Ciano Romaya dondQ 
Roma 18 (Ak{;arn) - Kont Ciano Ile 

refikas1 Buda}>el1teden buraya donm~
Ierclir. 



Vall ve Beledlye 
IRelsinln mektubu 
Gazetemizde birka~ gun evvel «Ak

Jcmdan ak$am.a» siituri.unda ve «Ak
~am Cl> imzasile ~zkan bir fzkra hak
k.mda l'ali ve Belediye Reisi Muhiddin 
'tistilndag imzasile bir mektup almi1-
itzk Uektubun bazi fzkralan Jiakkzrida 
muridetumumfligin mii.taleasmi almak 
ia.zz.n geldiginden matbuat kanunu
nun 48 inci maddesi mucibince bu ce
Vabi mektubu milddeiumitmilik yuksek 
makamma terdi etmi$tik. 

Milddeiumumilik mektubu, b'1Zt fik· 
ralanni tayyederek, bize dii.n ak$am 
iade etmi$tir. Matbuat kanununa 
tcvftkan nep-ediyori1z: 

t\k,arn gazet~i Yllf•iflM IJl~d~lijgjipe 
Cumhuriyct, Tan ve A~am gazete

lerinin 8 ' 11/ 936 tarihli nushalarmda 
(Kopril in~ bedeli) olarak tnp:qvay 
(kretlerine znmmedilen on paradan blr 
Jnilyon se!W: yiiz bin lira biriktigi, kop· 
tiiniin ihale bedeli bir mlyon altl yiiz 
bn lira oldugu1 fakat diger masarflan 
k u~llamak i~in iki milyon liraya va
r ncaya kadar on paramn bclediyece 
almmasma devam edilcce&i yazilmI§tlr. 

Bu haberler kokilnden ve topu bir
d~n yanl~tir. 

Gazi koprilsilniln yap1 paras1 kar~1-
l.igi olarak nakil vas1talarmm ber bi
lctine hususi bir kanunla miistakilen 
2!lmmedilen on para 1 11azir,an 928 ta
rihlnden bir haziran 930 tarihine ka
dar yalmz iki sene tahsil edilmi~tir. On
dan 1?gnra ba~ka bir ~wila koprii 
llluru1iyesi ilga ve belpdiyenin bu kay
naktan geliri, nakil vas1talarmm be
hcr biletine mw-uriye muadili olarak 
zammedilen kirk para ile temin edilir
ken, koprti in~asma mahsus olan ver
gi, bu son kirk para ic;erisinde mevcut 
Ve mundemi~ ad ve farzedilmi~tir. Ev
Velki on para da yine bu kanun1a kal
d1rllm1~tir. 

Kop1iiniln yapdmasma elverecek ka
dar para belcdiye bilt<;esinden aynla- · 
rak her sene bankaya (Bloke) edile-
2·ek muayyen bir mcblagla temini de 
kanun huh.-Umlerine girmi!itir. Birikcn 
Para bu suretle elde edilmi~tir ve be
lcdiye 930 senesindenbcrl gazetelere 
mcvzu te~kil eden on para zammi al
mamaktadir. 

Hal bukadar ac;1k ve herti.irlii tcrcd
titide ve iltibasa musait degilken bu ha
berleri ele alan ve gazcteniiin (ak§am
c1 si.itununa bay Hi.i.seyin Cahit aglk
ca meydana varamadrg1 igindeki kin 
gayzini teskin igin aball sand1g1 - bc
lediycye ve. onun dilrilst ve l1ayatlan
n1 i{>Ierine baglrum{l olan hadimlerine 
ve sanki bi.iyiik bir ma1ifet yap1yormu~ 
gibi iztihza ve istihfaf dolu bir eda ile 
tutununa do~enyQr, i~te bu yazidan bir 
Par ~a- (Muazzam bir :I>oprli bir mil
Yon nltyiizbin liraya yaptmllyor. Ona 
ait ufak tefek masraflar ise koprilnun 
dt:irtte biri kadar bir yekune yiikseli
yor. Anla~tlan kopril in~ masraf1 ara
~ma istimlak ve saire gibi masraflan 
da sokacaklar. Buna: hak varmi yok
lllu? dlye dil~ilnmeyi cok naz~ri ve ma
nas1z bulurum. <;iinkl 11ak olsa ne 
olur, olmazsa ne olur? 

Yalmz bir~eyden korkanm. i~tiha 
Yedikce gclir dediklerine gore ~u iki
lnUyon lira dolduktan sonra bizden 
kopril il)~aat ma~raf1 diye onar para 
fazla almakta devam cdecckler ve bu-
1'u trunamen b~ka ~ylere kullana
caklar. 
... . Burada gene nazariyata sal~cak de
?1lizn. T.ramva:y ilcrftlerine onar para 
zammederken belccliye buna kopril in-

OtobUs imtiyaz1 
Beledige niag1stan 
itibaren hakk1n1 

ku//gn4cak 
Belediye, mayis bir$len itibaren is

tanbulda otobiis ~letme~ ve bu su
retle kendisipe aid bulunan otoRliS 
imtiyazllll istirnal ctmeg~ kar;.r ver
mi~tir. $ehirde i~letmek i~in ka~ oto
bilse ihtiya~ oldugunu tesbit etmck
tedir. Bu i~ bittiktcn sonra ve en ~e¥ 
~ubat sonlarmda otobiisler, bu husus
ta d~a eyvcl kendisile UMµJa has1l 
olan bir ecnebi fmnaya sipali~ edlle
cektir. 

Belediye halen bu otobilsleri ~ehlr 
daijilinde ncreden nereye i~letecegi· 
ni bir proje ile tcsbit etmektedir. Va
kla bu servis rnuvakkat olacak ve ~e
hir plam tatbik edilince otobiis ~ebe
ksi degi~cek&ePe Belediye bu hu· 
susta bir kerc de ~ehircilik miitehas· 
sis1 M. Prostenln miltaleas1m almak
tad1r. 

~imdi ~ehrimizde 121 otobils i~le

mekte olup bclcdiye imtiyazi istirnal 
edince bunlar1 i~Ietmekten menede
cektir. Ve 121 P.tobilsiln iyine tramvay 
~irketinin TaksimJe Be~ikta~ arasm
da i§letmekte oldugu dort otqt;?ilsil ge 
dahildir. Yalmz bcl,ediye otobiis imti
yazm1 istimal ettig·i zaman bu oto
biislere milsnnde cdilccegi zannedll
mcktedir. 

Digerlerinin vilayetin mi.ilhakati 
arasmda i~letilmesine miisaade edile
cektir. 

••tHUlllltUHUUlflllll111tltllfllltlflllllltUllllflllllllllllllllllllfUIHIUllN• 

~aat kar~1llg1 dedi. 
Demese ne Iazim gelecekti? 
Belediyenin ozamanki nezaketini ka

ti bir scnet ittihaz ederek ~imdi oyun 
bQzanhga kalkmaktan ne fayda has1l 
olacak.) 

Bay yaZlCI al1~kanhgm verdigi bir 
kolayllkla cbuna hak varm1 yokmu di
ye dil~ilnmeyl gok naza1i ve manas1z 
bulurµm. yilnkil hak olsa ne olacak 
olmazsa ne olur;t buyuruyorlar. Tilrki
ye cumhuriyeti idarcsinde bu dii~iince 
ile hareket etmeg cilret cdecekler hak
kmda colacak 9eyin ~ok biiyilk oldu
gunu> kendisinin herkes ve herkesle 
bcraber Ak~ gazetcSi de bilirki vergi 
devletin hiiklimranl1k haklarmdandtr. 
Bilhassa bizde her tilrltisii ancak ka
nunun verecegi selahiyete binaen tah
sil edilir. Ve tahsis olundugu y.erden 
b~kasma sarf cdilemez. Edenler ag1r 
su~ cczasma Qarptmrlar. 

f?µhalde Bay liiiscyin Cahit istanbul 
belediycsini cfkft.n umumiyeye «Hak
ka> kanuna chcmmiyet vermez bildi
gini dileqigj gibi Yru>an pa~1 bo~ bir 
rnliessese ve bu hilkmiin tabii netl
cesi olarak Tilrkiye cumhuriyeti ida
resini kendi btinyesinde boyle anar~ik 
hir kurumu muh~f aza eden bir qevleb 
<llye arzetme.kte ner~den cesaret a11-
yor ve bundan bekledigi maksat nedir? 

J\~1k ve kati olarak efkan umumi
yeye bildirrneyi ihznali caiz olma~'an 
bir vazife sayanm. 

istanbul vqli ve belediJle reisi 

Muhiddin t.istiin~ag 

::::--
~ 
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... Bir kanto.cu .klz ~q\1neye ~1Khi*z 
nu... . 

F eci bir vaka 

Dµn sapah Ma(;ka civarmda f eci bir 
kaza olm~, bir geni; kadm doktoru
muz Qturdugu apartimanm penccre
sinden dfl~erek pargalamp Olmti~tilr. 
Kaza ctrafmdan yap1lan tahkikat ~u
dur: 

Magkada cruni civarmdan izz~t pa· 
~a apartimamnda eski birinci f1rka 
kmnandap1 general izzet ilc allesi ve 
27 ya~lqnnsiaki ll'.Jz1 doh-tor Afif e otur
maktadirlar. Iki scne evvel tibbiye
qen me;rnn olaq bayan Afire bir mi.id
detten beri Dariila'cezede gocuk dok
tqrlugu yapmaktad.Ir. Diin sabah ba· 
yan Afife yatagmdan kalm1~. odada 
dol~1rken penperenin on.iinde siislii 
bir kelcbck U!ttugunu gormii~tiir. Ba
yan Afife bu kelebegi tutrnak hevc
sine dti~erek pencereyi ag.qu~ ve hay
varu yakalama~ i~in kolunu uzatm1s
tlr. O sll'ada kelcbek pencerenin k~
narlarmdan kalkarak biraz dana ile
riye konrnu{>tur. Bayan Afife kelebe
gl behcmehal y~kl.llamak i,gin kolu
nu biraz daha uzatm1s ve vilcudunun 
yar1s1m nencercden g1k1p·aralc ileriye 
dogru sarkm1~t1r. 

Bu sarkn}a ?leticcsinde rnuvazane
sini k!lybecI.en bayan Afife apartima
nm altmc1 katmdan a~ag1ya yuvar
la:onu~tir. Ma~kanm altmdaki bos
tanlara a~1lan 'Qu pencercnin alt ta
rafmda bcton sivah bir su yolu var
d1r. Bayan Aafife pcncercdcn bu be
tonun iizerinc dil~iince kafasi ve vi.i
cudu par~alannu~ ve derhal Olmii~
t-iir. Feci kazayi ev halk1 ve biraz son-

mda biltiln mahalleli duyiµu~lar, mtid
dci umumilik ve zab1ta tahkikata cl 
koymu~lard1r. Bayan Aafifcnin cese
di muayene edildiktcn sonra gomiil
mesine ruhsat verilmi~tir. Feci kaza
da kimsenin nlftkasi olmad1gi anl~r;il
nu~1r. 

Bir kagik 
par~alandz 

l~ind~ki bahkc1lar 
guclukle kurtanld1lar 
Ohanis ve Huisto adlarmda iki ba

llk~I diln gece Uskiidarla. Bc~ikta~ a
rasmda kay1kla bihk tutarlarkcn Bo
gaz istikarnetinden gelen bir motor 
~arparak kay1g1 pal'~alarm~tir. 

Kazayi ctraftan gorcn diger babk
~lar ycti~erek Hlristo ile Ohanisi bo
gulmak tizcrc ikcn kurtanm~lard1r. 
Zab1ta kazayi yaptiktnn sonra kagan 
matOril aramaktad1r. 

Sat~Oler bugun toplamyorlar 
Sucular cemiyeti idare heyeti inti

hab1 di.in yap1lrm~t1r. Heyet azasi ya
ri yanya degi~tirilmi~tir. Bugiln de 
Siit~iiler cemiyeti umumi heyetl top
lanacakbr, 

Bu toplantmm bir hayh miinaka
~ah olaca~ anla~1ImaktftQir. iqare 
hcyeti intihabmdan evyel silt~iilerle 
milstahsiller arasmda goril~i.ilecek ba
z1 mesclclerden bahs'3diliyor. Bunlann 
ba~hcasm1 hiyleli siitlcr te~kll edecek
tir. Silt~tilcrlc miistahsillcrin bu defa 
tekrar aynlacaklan muhakak goni
lilyor. 

-
•.. Yer yerinden ~~rl .. :" 
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Ilk tatil 
gunii §enlik 
gapacaklar 

Berberlerin nihayet hafta tatiline ka
~9mnlan kendilerini ~ok sevindi~~ 
tir. Bcrberler ccmiyeU ?"eisinin bu hu
susta Ankarada yaptig1 temaslarda 
miisbet neticc vcrrnis :vc i·eis idarc he
ycti azalarma ltlz1rn' gelcn izahatta 
bulunmu~tur. 

Bu milnascbetle diln berberler ce
miyetinde bir tQplant1 yap1lm1~ vc bii
yilklcrc te§ekkiir teliiraflan ~ckllmcsi
nc karar verilmi~tir. Ayr~ca blr de ilk 

tatil haftas1 i~il1 pro~ram haz1rlan
rn1$tlr. Bcrberlerin hafta tatili hak
kmdaki kanunun tatbikine gegilmesl 
igin rcsmi cel"idede nc~rcdilmcsi bek
Ie!JPigindcn ilk tatil oniimiizdeki p~
zar gJ.inil yapllacq.ktir. Gclecek pazar 
berberl$!r cemiyeti tara!mdan haz1r
lanan programa gore ~enlik yapqcak-
1ar ve senelerden beri arzu ettikleri 
tatilin nihayet tahakkuk etmesindcn 
mi.itevcllid sevjn9le Cuml}uriyet abi
desine (;clen¥ koyacaklard1r. Bu suret
le ilk tatil programla tcsid edileccktir. 

Belediye resimleri 
Tahsilat1 arttlrmak ic;;in 

tedbir ahn1yor 

Bclediye ve vilayetin son seneler 
zarfmdaki umurni tahsilat1 tahakkuka 
nazaran yiizde sekscn bc~le seksen 

sekiz arasmda oynamaktadlr. Bu tah
silatm daha yukanya g1kmamasmm 
b~~I~ca sebeplc1indcn bid de yol, te
m12l1k, t~lk vcrgi resimJerlle kontura
to iicretlcrini:ll lily11Plc tahsil cdilme
mesidir. 

Bunu nazari dikkate alan bclediyei 
yeni baZl kararlar. ittihaz etmi~ ve 
keyfiyeti ~~belerc bildirmi~tir. Bu ka
rarlara gore bclcdiyc memurlan yol 
vergisinin tahakkuk vc tahsill i~in 

mahnlle milmessilleri ve mmtaka ka
rakollarilc s1k1 tcmasta bulunacaklar, 
ikametgahlm1m degi~tirenlcr ile tas
raya vcya ccnebi memlekctlcre gide~ 
milkellefleri hemen tesbit edecekler 
ve bu:qlan yeni nakil ettiklcri yerde 
bulup tahsilata devam cdeceklerdir. 

l)Iger tarartan i~k ve temfzlik re
simlerinin tahsil edilcmcmesinden 
ba~llca mahzurun bu rcsmin aidati 
kirac1larla mal sahipleri arasmdaki 
itilaftan ileri gcldigi garulmiis bu bu-

" susta kunturato ahkfunma gore tah-
f.ilat yap1lmas1 ve konturatolarda 
sarahat yoksa bu re.slmlerin dogru
df-ll qo&"ruya 1na1 sahfpiorioden alm
mas1 muvaf1k gortilmil~tiir. Bu itibar
la kunturato yoklamalan da bfrlikte 
yep1lm1~ olacakbr. Kiracllann me
mur evlerine gittigi zaman mukavelc-
nameled tetkik edebilmeleri i~in bun
lan cvlerinde b1rakmalan kararla~ti
r1lm1~hr. Aksi halde kirac1 kontura
tosuz addedilcrck taklbata ugrayacak
br. 

... Biz de dram oynad1g1m1z gecelc
rin z1yanim on karttolar yuzunllen 
kapahr:izl. .. $imdi kanto ya.Sak edll
di, eger biz gobek atmazsak top ata-

~t 

Sahife 3 

tSTANBUL IIA YA•fI 

"GordUn mu 
yapt1g1m1z 1$.i?,, 

Iloga~i1'iJ\dc oturaq bir abbaba ya
t1 mh;afjrligipe gittim. Ertesi sabah 
bilitiu cy halk1 ilc birlikte istanb~ 
gc~cfcktik. Erkenden kalkhk. Biziln 
all\tapta bir tela~, bir tela~ .. ltahva!
t1yn otumrken e\·dekilcri kas1p ka
vunuaya ba~ladI. 

«- Haydi, ~abuk olunuz. Gcs ka
Ja~ag1z .. 

Er iskele,re ~·akm, n1purun haro
kctffie daha ~i saat v~r. Ah~abun~ 
~u te1a~ma mfuia ,·~r<:medint. Sor· 
dum. l·ava~~a kulagnna i~rildi: 

«- Ah karde~int. Sen biJlmkilerin 
halini bilmeisin. Ben bu kadar teIAJ 
etmczsem1 bugiin ak!?ama kadar da 
evdcn !rtkamay-.z .. 

Sofradan kalkar kalmaz l1erkes 
bazirlanmafa ba~lad.J. f;(ocuklar giy
dirildiler. Bayanlar tm•aJetlerini bl· 
tir_dil.:r. Sa9te baktun. VaP.urun ha· 
re}$etine bir ~aat far. KJJptp.m oniin
<leki bab~eye ~11'hk. Qi,ekleri tet)f3 
eHi~, aga~mra bakbk, tavuk kiime
sini, )Jatta duvar ii$tiinden ko~· 
nun bah~esini gozden g~~irdik. Ev· 
~e~ilcr bala ~ikamad.Jlar. Nihayet 
'ftlz1m al ba!Jm hidj!etli bir bagmnasa 
iizcrinc merdivcn~en ayak seslcri du· 
yuld'!. Biiyijl,i; bay~n l'll}'arlana, yu· 
var~ana inerken bir taraftan da sqy
le.n•,Yor: 

«- Jlllah ixiligjni 1·ersin. A oglum 
ne acele ediyorsun?. l}z kaldt teli
~undan terliklerle ~ik1yprclm11 .. 

Bin mii~kiilitla bcpsini onilmUze 
katlj> sokaga c1kt1k. Tam ko!iC)i dO
nerkcn buyiik bayan birdcnbirc dur· 
du, tela~la gcriye donerek hayklrdi: l 

«- Gordiin mii bir defa yaphg1m1z 
~i?. Acclc ile aptestligin muslugunu 
a~1k b1raklp ~1kt1m. ~imdi ak~ama 

kadar sular ak1p gidccek .. 

ICO!jc ba~mda bcklcdik. Hizmct~l 

lnz eve }io~tu. Bir bayli beklemcden 
soura muslugu kapayip dondti. iske
lcyc yakla~rken biiytik bayan gene 
durup geriyc donmez mi?. Yere ro· 
mcJm{~, iki elini dizlerine vurarak 
haylarayor: 

«- Eyvahlar olsun. Hele ~u ba~
ma gclenlcre bak. Mangnlm iizcrin! 
l<iillcdik de kapakJaruu knpamadan 
~1ktik. Tu tµ tu Allahun sen mu
hafaza et. Evimiz barklm1z yamp ta
rii111ar olacnk. Vallnhi diinyalarda 
gitmem. Kendi eJcegezimle evimi ya· 
kamam .. 

Hizmet~i k1z gene C\"e ko~h1ruldu. 
Fakat bliyiik bayan bir tilrlii rnz1 ol· 
muyor. l\langah kemli clile kapamaz· 
sa i~i rahat ctmczmi!i. Yuvarlana yu
varlana bizmet~inin nrkasma dii~il: 

«- Tabakanu da unutmu~um. 

llem clhnle mangah ortcrim, hem de 
tabakam1 almm .. 

Diye soylene SO) Jene gozdcn kay
boldu. Ve onlar evdcn doniinciye ka· 
<lar ikinci vapur da iskeleden kalkb. 
Onlar da istnnbul scyabatini crtesl 
hnftaya b1rakarak hep beraber tek· 
rar e\'e dondiiJcr. c. R. 

•1111111uu11n111uu11nu1111111111111111111111u11uun111111111111 u 11111111111u,.. 

Alacak meselesinden kavga 
Kocamustafap~"\ civannda araba

c1 ~ilkil ve Zeki adlannda iki k~ 
alaca,l{ meselesinden kavga etmi~ler
dir. Kavgada ~ukrli, Zekiyi ba~m
drn tehlikeli surette yaralam1~tir . 
Zcki ifadc veremiyecek bir halde has
taneye kaldmhm~, ~ab1ta ~Ukrtiyil 

yakahyar\lk tahk;ikata ba~am1~trr. 

.='.,..BU .0 .._ 

11 nu ~ J .: DllllllJJ :=: 
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. . . Ne yapacag1z bUmem? ... 
B. A. - Uzillme dostum, ope1·et o.,. 

narsimz! ... 



SahUe 4 

KARI MEKTUPLARI: 

1937 Izmir sergisi 
mUnasebetile 

Okuyucularumzdan Ahmed Yiiregir 
yaziyor: 1937 senesi 1zmir fuan hazrr
llklarma b~land1grm cAk~armda o
kudum. Bu seneki izmir sergisini gez
digim i¢n gozilme ~arpan bazi nok
sanlari 1937 scrglsinde tel§.fisi ii;In ala
kadarlann dikkat gozune arzediyo-
rum: ,,,.,,-. 

1 - Panaym ziyaret edenlere pai·a 
ile ve yahud meccanen bir rehber tan
zim edilerek tevzi edilmemesi, kendi
lerini mu~kill bir mevkide brraknu~t1r. 
Fuara i~tirak edenlere dag1ttlan 
kui;Uk plamn ziyaretcilere de verilme
si icap ederdi. 

2 - Sergide ma! te~hir edenlerin i~
gal ettikleri yerleri beher metre mu
rabbama, yerlne gore alman 10-15-25 

lira iicrct fazla oldugundan bir~ok esna· 
fm panay1ra i~tirakine mani olmu~
tur. 1937 sergisinin panayira i~tirak 
ticretlerinin indirilmesi icap eder. 

3 - Bursa vlldyeti i~in muhtelif 
mahallerde on bir aded baraka a~tla
cak ycrde bunlann hepsini bir araya 
toplayip Bursanm biltful mamulat ve 
mahsulatm1 bir arada t~hir etmek 
acaba kabil dcgil mi idi?. 

4 - Bu seneki sergide blitiin istan
bul sanayU i~in tahsis edilen 15-20 
metre murabbai bliyiiklliglindeki pav
yon kAfi degildir, tevsii H\.z1mdlr. 

• 

Aleni ve candan 
te§ekkur 

Karim, mun zamandanberi kammda· 
ki bir dertten tikiyet elmekte ve ~ok 
11hrap ~ekmekte idi. Y aptlan miiteaddit 
muayene ve tedaviye raimen iyi olama

... BU AK~AM 

MELEK 
Sinemas1nda 

19 T~nisani 1936 

SENENiN EN MUAZZAM 
EN M0DHi$ VE EN G0ZEL 
$AHESERLERiN $AHESER1 

orkusuz 
J 

apt an 
F rans1zca sozlii Metro - Goldwyn - Mayer ekstra siiperfilm. Ba~ ~ollerde : 
KLARK GABLE • CHARLES LAUGHTON • FRANCHOT TONE 

ve Tahltlll IKI DUNYA GUZELI MAMO ve MOVITA 
DIKKAT: Saym halk1m1z1 lzdihamdan korumak i~in bu film yarm matinelerden itibaren 

i PE K Sinemas1nda da gosterilecektir. 
Bu ak~am M E L E K l~in biletlerinizi erkenden aldmniz. Telefon : 40868 

Bu ak~am 

SARAY 
sinemas1nda 
Yerlerinlzi evvelden 

ald1r1 n·1z. 

J E A N K i E P U R A' nm 
FRIEDL CZEP A • THEO LINGEN ve biitiin Viyana 

Grand Operasa trupunun i~tirakile oynad1g1 

A$K GiJNE$i 
Sonnenschein) (Im 

tarml§lll'. Memleketin vucudiJe bibakkin Telefon: 41656 filmi, bu me~hur tenorun §imdiye kadar yaratt1g1 en biiyiik ~ark1h filmidir.· 

' 

5 - izmir sergisinin ai;tlma zamaru 
mekteplerin tatil zamamna rasladlg1-
dan panayira yakm ohm biiyUk, hava
dar erkek ve klz llseselerinden birini ve. 
yahud ikisini bir ay i~n muvakkat bir 
otel haline koymak ve izmir sergisini 
gezmege ve kurtulu~ bayramuu gorme
ge geleceklerl muayyen bir iicret mu
kabilindc banndmnak elzemdir. 

d1. En nihayet Ankarada dogum evinin 
~ok luymetli ve sevimli bat bekimi bay 
Zeki.i Tahir, ~ok isabetli bir tqhis neti· I 
cesinde ameliyat yapmak suretile kur· 

iftihar etmesi lazun gelen bu fedakir ve Grand operanm oynad1g1 Turandotun iki perdesi, bu muhte§em filmin en nefis ve fevkalade par~as1d1r. 
~ok luymetli bekime candan minnet ve L~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...-~ll~a~v~e~te~n~: ~F~O~X~~J~U~R~N~A~L:.'~i n~~e~n~s~o~n~h~a~v~a~d~ls~l~e~ri;. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I~ 
tUkranlannn taktim ederken bu haYll' -
muessesesinin pek degerli asistam bay Bu ak~am TURAN Tiyatrosu r Bu ak~am s u M E R slnemasmda 

Hilaliamer pullarm1 tahrif eden 
biri yakaland1 

Ali R1:u.ya ve bat hem§ire ile dig.er hem- N A ~ t D H A L i D E F A H R t 
1irelere, gerek karun ve gerelue bi1umum iistad bestekAr Muh- // r;r. ~1 ! Me§hur Parisli muganni ve kadmlarm mahbubu 
bastalara karf1 l'Osterdiklerlne ,ahit ol- lis Sabahaddin bir· . T n N ~ fE5) <O> CE!!. le DD ~D oa 
dugum ihtima.m ve tefkatten dolayi ay- ~ ~ ~ o;;;J) ;;;;;;D Y/ 
n ayr1 te1ekkiirii bir vecibe hilirim. likde 

Atft.eddin admda bir adamm bir ku
ru~luk hilaliahmer pullarmm iizerine 
sahte blr damga lle 5 kuru~ yazarak 
satl~a ~1kard1g1 haber almm1~br. 

Eminonu polls merkezi ve ikinci ~ube 
miidiirlilgil bu adam hakklnda tah
kikata b~am1~br. Uzerlne b~ ku
ru~luk damga vurulm~ bir miktar 
d8j pul bulunmu~tur. Tahkikat de
vam ediyor. 

Orta mekteplerle liselere 
meccanen kabul edilecekler 

Orta mekteplerle liselere bu yil 
meccanen kabul edilecekler hakkm
da gec;en eylill b~mda bir miisaba
ka imtiharu ac;1lm1~b. 

Bu imtiham kazananlardan 16 ki
~i Istanbul mektcplerine dagit··-.1~, 
bunlann emri diln maari! mu~t.ir
liigiine gelmi~tir. 

Kendilerl bir kdnunuevelden iti
baren kadroda gosterilen mekteple
re devam edeceklerdir. 

... 

Bir otomobil bir ~ocugun 
bacagm1 k1rd1 

~of or BOrhamn idaresindeki oto-
mobil Kalyoncukullugu caddesinden 
gei;erken Mustafa adlnda bir ~ocu
!a sarparak bacag1m klrrru~tir. Mus
tafa hastaneye kaldmlm1~, ~o!Or Bfu

Ankara Belediyesi Fen Heyeti Hat1r1m f cin 
Ba~ Katibi 

TEVFIK YURDSEVER 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Elim bir ziya 
Jstanbul ~ehir Meclisi azasmdan ve 

tiiccardan HILMl NAILl'nin hem,ire 
zadesi ve Evrenoa ogullar1ndan JHSAN 
ALl'nin yegane evlad1 ~f..RlFE ~lKA 
Avrupada vefat etmi, ve cenazesi lstan
bula getirilmiotir. Bugiinkil per1embe 
giinil oile vakti cenaze namaz1 Beyaztd 
camiinde k1hnd1ktan sonra Edimekap1-
da ~ehitlikdeki makberesine defnoluna· 
caktir. Cenab1 hak rahmet eyliye. 

Ac;1k muhabere 
Bay Basri Yaman - Bayan Necile 

Tevfik - Bay Server Ziya. 

(AK~AM) - kitap servisine emanet 

olarak kitap birakmt$ olan yukanda 

isimlerl yazili zevatm matbaa mudiir

liigiine bizzat ve yahud mektupla bir 
an evvel miiracatlan Tica olunur. 

operet 3 perde 
'\ Biiyiik orkestra 

Tepeb~1 dram 
klSIDl bu ~ 

saat 20, 30 da 
AYAK TAKIMI 

ARASINDA 
Yerler: 30, 40, 50 
Fransiz tlyatrosu 
operet klsnu bu 
ak~m S. 20, 30 da 

MAS KARA 

Taksimde Maksim 
Varyete tiyatrosunda 
Pazar matinesinden 

ltibaren 
ZOZO DALMAS ve 

FOMAKOSLA 
PIPl<;A 

Yunan artistinin 
gecikmesi dala}'lsile 

Bu ak,am: 

SAKARY A (Eski Elhamra) slnemas1 
Her vakitten daha sehhar, daha cazip olan biiyiik artist 

JOAN CRAWFORD'u 
Frans1zca sozlii 

YVETTE LEBON ve 40 korsikah kitaristin i~tirakile oynand1g1 

MARiNELLl 
ilk filminde teganni edecegi en giizel §ark1lanm dinlemek ve 

alk1§lamak i~in biitiin Istanbul halka ko~acakhr. 
llaveten: FOKS JURNAL, yerlerinizi evvelden aldmmz. Tel. 42851 

Yar1n ak,am T U R K slnemas1nda 
DANIELLE DARRIEUX ve CHARLES VANEL 

taraf mdan yaratalan 

YE$ i L D 0 M I N·o 
Buyiik Frans1z filminin ilk iraesidir. :J 

Asrt sinema iizerinde yaz1lm1~ alakabah~ bir tarih~edir. Zamamm1zm en me~· 
hur artisti olan DANIELLE DARRIEUX'niin en miikemmel filmlerinden biridir. 

ll!veten: Frans1zca EKLER JURNAL: En son diinya havadisleri 

..-- <;ok garan~IO ... Cok e~lenceli ... Cok ne§eli bir film --. 

ERKEK HALA 
LUCIEN BAROUX .... MARGUERITTE MORENO .. ve GEORGES RIGAUD 

tarafmdan me§hur ve bOyOk Frans1z vodvili 
Pek yak1nda Y I L D 1 ·z sinemas1nda 

han yakalanm1~tir. 
Istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1rma 

[B 0 R S A I O i ~.~. ~.~~ci E~ adal!.!. ~e!ilmii ~U~k ~fk~h!.~ M Zon~~ ~~~!.!~~11n~~~~~Ta~1!0!:!~~:ve air 
- _ ve etlence filminde takdim ediyor. malzeme a~ik ekailtmeye konuldu. 
Istanbul 18 T I · · 1g3• Yerlerinizi evvelden aldmlmas1 rica olunur. Tel. 41341 e§r msam u I 1 - Ekailtme Cagwalogwlunda S1hhat ve lrtimai muavenet mu··du··rlu .. aii 
(AK~AM KAP FIA ~----- laveten: Paramount Jurnal ve Mickey -----~ T • ANI~ TLERI) bina1mda kurulu komisyonda 2/12/936 C•rtamba siinii saat 16,30 da 

remize miiracaatlar1. ~ , 
1 - Lise mezunu olmali, . 

Esham ve Tahvllit yap1lacakbr. 

lat. dahilt 94,50 r,.B. Hamiline 10,- Den1·zc1·1ere 1·1aA n 2-Tahmini fiat 1021 lira 90 kuni .. tur •. 
Kuponsuz 1933 » Miieasis 83,- 3 - Muvakkat garanti, 76 lira 65 kuruttur. · 
istikrazi 96,50 T. C. Merkez 
Onitiirk I 24,22,50 Bankasi 88,7S Tahlisiye Um um Mu·· du··r1u··g" iinden·. 4 - lstekliler f&rtnameyi ve numuneyi her ciin komisyondan aore-

» II 22,30,- Anadolu hisse 25,20 . bilirler. 
• Ill 22,50,- Telefon 6,50 Tamirat miinuebetile bir miiddettenberi faaliyeti durdurulmut olan 5 - latekliler cari aeneye ait ticaret oda1i ve1ika1i ile 2490 l&Jlh ka-

_M~euil 1~ !~·: ~erkos 11,7S Yetilkoy 1ia dildiigiiniin 20/11/936 tarihinden itibaren aiali ve tipili nunda yaz1h belceler ve bu i,e yeter muvakkat earanti makbuz veya 
• •• ~1 .,..imento l3,50 havalarda malum karakteri dahilinde yine faaliyete bathyacait ilin banka mektubu ile birlikte belli Pn ve aaatte komi1yona aelmeleri. 
» Ill -, !~~hat deR'ir. 10,25 

It Bankasi 10,- Sark .,.- ..... ~.75 I _::-o-iolu':"n_u_r_. _______ .c_~_o_23_>_.::.------------- ---:--------------------:-----(296 __ 1_)_ 
Para <Cek 11at1er1> Istanbul Kambiyo Mudurlugunden:" 

h~ 17,15,- ~~ ~~.15 .. l_·-~l~_;_~-·-·~-"-b_u_l~b_e_l_e_d_l~y_e_s_i_!_JA~n_l_•~'~'~~·'~-·~I D~~m~miiRbak'h~l~~~illb~me~r~muak~ 
londra 613,- Berlin ~ Atai1da yaz1h ev1af1 haiz olanlarin tahsil, a1kerlik vesikalan ve nii-
Nev York 79,82,- Madrit ~:~:~~ :V-eni ~op kamyonlarina liizumu ~Ian 62000 litre motorin ~ik ek- fua cuzdan1 ve bon1ervi1lerini raptedilerek el yaz1larile yaz1hn1t tercii-
Millno 15, 14,50 Belarad u 

66 
SO 1iltmeye ~t1lmu!tur. Bir litre motorine 6 kurut fiat tahmin olunmUf- mei hallerini bildirir bir i1tida ile .I>Ordilncii :valuf banmda kain dai-

Ati 88 98 75 6
• ~. • d na • • Zl r · tur. ~artnamesi levaz1m mii iirliii"Unde soriilebilir. latekliler 2490 No. 

Cenevre S,46,75 ° 1 .C,23,-

I 

Bniksel 4,71,50 Pengo 4,,3,SO lu kanunda yaz1h ve1ika ve 279 lirahk teminat makbuz veya mektu-
Amsterdam 1,47,60 B6Jcre1 109,29,75 bile beraber 20/11/936 cuma pnii aaat 14 de daimi enciimende bu· 
Sofya 65,25,25 Mo::.Cova 24,7',- lunmabd1rlar. (8.) (2716)1 

2 - Fran1izc.a, Almanca, veya lnJilizce lii&anlarindan birini bil~k 
3 - Aakerliiini if a etmit bulunmak. 

• 
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Haftal1k borsa • ve p1yasa 
·-------

Kambiyo borsas1nda siikiinet var 
tiitiin sat1~la~1 devam ediyor 

Bu hafta i<;lnde de kambiyo ve es
ham borsas1, umumiyet itibarile sa
kin ge<;mi~tir. Amerika hiikftmetinin 
dolan dil~Urecegi hakkmdaki haberi, 
borsada biiyiik bir alikayla kar~Ilan
mi~tir. Fakat bu haberlei· de henilz 
teeyyild etmemi~tir. Romanya para
smm da dil~i.irillccegi hakkmdaki 
h~berlerin ash <;1kmami~br. 

Eham ve tahvilat fiatlerinde de ge
~en haftaya nisbetle degi~iklik gorill
memi~tir. Unittirk flatleri ge<;en haf
ta oldugu gibi 23 lira 85 kuru~ ilze
rindedir. Anadolu dcmiryollan tah
villeri de 25 lira 10 kuru~tur. 

Anonim ~irkct tnhvilleri arasmda 
~imento ~irketi tnllvillerinin fiatleri 
13 lira 60 kuru~tur. 

PiYASADA Ul\IUMI VAZiYET 

Bu hafta i<;lnde piyasayi en ziya
de alakad.lr eden hadiselerden birl 
de, doktor $ah.tin Ankarayi ziyaret 
ctmesiydi. Hentiz bu ziyaretin mahi
yeti hakkmda etrafh mahimat alma
mrum~t1r. Boyle olmakla beraber, 
Alman iktisa t nazm ve Dev let bankas1 
direktOrilniln zlyaretinden, iki memle
ket arusmdaki ticari mUnasebetle-
rin daha ziyadc ink!~af cdecegi yol
lunda bir netice <;1karmak kabildir. 

Digcr taraftan Hollanda sermaye
d~r1annm Tiirkiyede dcnizcilik ile 
alakadar olacaklan, bu arada Eregli 
llmarum yapmak i!tin hilkumetle 
mtizakereye glrl~ccekleri haberi de, 
1~ adamlan tarafmdan bilyiik blr 
alakayla kar~ilanrm~tir. 

flffiACAT MADDELERhliZfN 
VAZiYETI 

ri ~yia ~eklinde de kabul ctmek dog
ru degildir. Bir ispanyol vapurunun 
~ransadan bugday alarak, yerine 
F:mchk verdigi dogrudur. Alman fir
rnalanmn, ispanyollarla miinasebet
te bulundugu haldtmdaki haberlere 
inanmamak IAztmdrr. Fmchk ihrac 
eden limanlar hiikumet kuvvetleri
nin ellnde oldugu i~in, Alman firma
larfle aylardanberi hi!; blr temas kal
marn1~tlr. 

2 - Bir sebep te ~dur: Rama
zen miinasebetilc, Karadeniz sahille-

. rinde, fmd1k rniistahsili koylliler, 
i;;ehre gelmemektedir. Bu da, piyasa
nm durgunluguna sebebiyet vermi~
tir. 

3 - B~ka bir sebep daha var. 
Llretln sukutunda...1 sonra italyan 
fmd1klari da daha ucuza sntllm1~t1r. 
Bu da Tiirkiye fmd1k piyasasma te
sir yapm1~tir. 

Tiitiin - Piyasadaki sab$lar de
vam etmektedir. Tiirk ttitiln limited 
$irketi, Qekoslovakyaya bir miktar 
tlitiin satm1~tlr, Polonya rejisi de til
t iin almak i!tin Tiirkiyeye bir heyet 
gondermi$ti. Heyet tiitiin depolarm
daki balyeleri muayene ctmi?lerdir. 
Hcnilz musbet bir cebap vcrmemi~
lcrdir. 

Frans1z rejisinin miinakasa mtid
deti bu aym on be~inde bitmi~ti. Fa
kat Frans1z frangmm sukutu tizeri
ne, Fransa maliye nezareti ile Fran
s1z rejisi arasmda ihtilat <;Ikm~

hr. Bu ihtilftfm halli i~in miinaka
sa rnilddeti gelecek aym bc~ine ka
dar uzattlm1~tir. Tiltful fiatleri ge
c;en seneye nazaran biraz dii~kilndilr. 
Bunun da sebebi, rekoltenin ge!ten 

Bu hafta iginde ihracat maddele- s~neye nisbetlc bir milyon 200 bin 
rimizin ge9lrdigi vaziyeti birer birer kilo fazla olmasmdan ileri gelmekte-
a~ag1ya yaz1yoruz: dir. · 

Bugday - Piya.sada gegen haftaya Yumurta - Gec;en hafta i<;inde 
nisbetle degi$iklik yoktur. Almanya- Almanyaya ve diger memleketlere 
ya Mersin yolile 1hracat devam et- 1230 sand1k kadar yumurta gonderil-
mektedir. mi~tir. Yunanistan ve italyadan si-

1U1s1r - Ge!;en haftaya nisbetle bir pari~ler beklenmcktedir. 
·tahavvill goriiimemi~tir. Afyon - Uyu~turucu maddelcr in-

Tiftik - Bu hafta i9inde Alman- hisan, muhtelif mmtakalarda afyon 
yaya 1400 balya kadar satI~ olmu$- milbayaatma devam etmektedir. Fi-
tur. Fiatler gegen haftaya nlsbetle ::>.tlerde degi~ilklik yoktur. 
blraz tlti~kiindiir. Yapag1 ilzerine 1$ Ya~ meyva - Gec;en hafta yazdi-
yok gibidlr. g1miz gibi Almanyaya elma, portakal 

Fmd1k - Piyasada gev~klik de- ihracatt i<;in haz1rllklar yapllmakta-
vam ediyor. Bunun sebepleri ~unlar- dir. Yalmz bir firma tarafmdan Al-
dir.· 1250 manyaya sand1k kadar Rizenin 

.1 - isp~nya~an Fra~saya miihim ck~i clmalarmdan gonderilmi~tir. 
nuktarda s1pari~ olduguna dair ~a- Mersindcn portakal uzerine de bir 
yia ~1km1~tir. Maamafih bu haberle- ka~ parti ihracat olmu~tur A o 
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l'ESi BiR l\IEZHEB 
Atinada yeni bir mczhep tilredi; 

amma pek te yeni say1lmaz, biri kalk
h ve halki yine eski ilahlar, Zeus, 
Pallas Atene, Afrodite tapmaga te~
vik ettl. 

Bu zat yeni mezhep ayinle1ini ge
ce ve giiriiltiilti yapt1g1 igin yakayi 
ele verdi. Birkac giin sonra da Dimit
riils Astiriotos admdaki peygamber 
mahkeme huzuruna !tlkacak. 

~AliGILI DiLENCiLER 
Palisln kii!;iik Ia.tarnalar !;alarak 

dilenen sefilleli me~hurdur. 
Son zamanlarda, lcltamall dilenci

ler azalm1~, bunun yerine gramofon
lu dilenciler peyda olmus. 

intransigeant gazetesi
0 

diyor ki: 
On altmc1 dairede bir <;ocuk, bir kO

~ye bir gramofon koymu~. boyuna 
Plak ~abyor ve gelip ge!;enlere de kas
ketini uzatiyordu ... 

NEDEN SoGUK 
<;obanm biri gcce ~ardagma girip 

Yatiyor, fakat bir tilrlii uyuyallllyor, 
ayaklan bir ttirlil 1smrnad1gi igin 
Uyku tutmuyor. K:tlk1yor, ayak ucu-
1,a baklyor. Bir de l1C gorsiin, !kl ko
caman y1lan coreklenmi~ yatiyor ... 

<;oban yatagmm altm1 d:i arastm
Yor ve <;alllar arasmda on bir ·tane 
Y1Ian dnha goriiyor ... 

Hayir, korkulu rilya degil, hald
.katl .• 

11111111- --

? 
TEVAZU 

Dilnyanm en mUtevaz1 adamlarm
di:m biri 80 ya~mda Nev - Yorkta 
o!dil: Kundur:ic1 Jan Liisey. 

Bu adam csld reisicumhur Ku
li~in samimi arkada~iydi. Se!tim 
devresinde, Koli<;in propagandas1m 
yapmak ir;in haz1rlanan teskilatm 
b~ma ~ah~t1. Kuti~ cumhurreisi 
oldu. Ondan sonra Li.isey tekrar ki.i
((i.ik diikkanma dondi.i ve gene kun
duracihga b~lad1, son nefesine ka
dar kundur~c1llkla ge~indi. .. 
Arkada~1 rcisicumhur oldugu mild

detc;e s1k s1k sarnya gider, fakat on
dan hi(( bir ~ey istemezdi. 

Ender bulunur bir insan degil 
mi? 

REN NEHRi 

Berlin klmyag.;?!·lerinden blri Ren 
nehrinde bir metre mikAb1 suda blr 
mlligramm iii; milyonda biri nisbe
tinde altm bulundugunu meydana 
c;1kard1. 

Bu k1myagere gbre Ren nehri su
lan senede 200 ki!o altm ahp gotii
riiyor. 

200 kilo altm bir ~ey ifade etmez, 
!;ilnkil Ren nehrindcn senede 200 
kilo altm g1karmak ic;in tesisat ya
pllmaga knlk1~Ilsa senede 2000 kilo 
altm harcamak rn.zimd1r. 

Balzk~zlar kon-
gresine hazzrlzk 
Bahk~ilarin dilekleri , 
fiatleri ucuzlatmak i§i 
Kflnunuevvel ba~mda Ankarada top

lanacak olan b'1ik<;J.lar kongresi i<;in 
haz1rllklara b~lanm~t1r. Bu ayin yir
mi yedisinde toplanacak olan ba1Ik<;1-
lar cemiyetl umumi heyeti, Ankara
daki bi.iyilk kongre mevzuuna da te
mas edecek ve deniz mahsuliiniin in
ki~f1, bahk<;1hk sanaylinin daha mo
dem vas1talarla techiz edilmesi yolun
da d~iinceleri dinleyecektir. Se~len 
murahhaslar btiin istanbul bahk~la
nm temsilen Ankaraya gidecekler ve 
kongrede dileklerini soyliyeceklerdir. 

Bizde en ucuz satilan bahk cvveW. 
palamut ve sonra da toriktir. iyicc 
cins bahklar her mevsimde daima pa
ha1Id1r. Bahkc;1lar bu pahahllgm yega
ne sebcbini iyi cins ballklarm az <;1k
masmda gorilyorlar. cBu ballklarm u
cuzlatilmas1 i<;in istihsali arttirmak 
Jazundir:• diyorlar. Bunun tahakkuku 
i<;in bahk~1larm daha miikcmmel vc
saitle mO.cehhez olmalan lazimdtr. 

Tayfalar, tutulan bahgm yiizde el
lisine ortak olmaktadlrlar. Ballkc1lar 
bu masraf kaqnsmda tuttuklanm ~m
diki fiatlerden daha ~agi satarlarsa 
zarar edeceklerinl soylilyorlar. 

Bahk<;1lar, ba1Ik~1hk sanayiinln, ba
hk istihsal, istihlc1k ve ihracatmm in
ki~af1 i<;in kil~O.k sanat erbabma ol
dugu gibi kendilerine de krcdi temini
ne taraftardirlar. 

Bizde bir de mevcudiyetine mut
lak ~ekilde lilzum hissedilen sanat 
konserveciliktir. Bu i~ daha genl~ bir 
t~kilatla yap1Id1g1 takclirde muhtelif 
nevideki ballklarm ihrac1 inki~af cde
cektir. Soylendigine gore italya bizden 
aldlg1 toriklerln milhim bir klsnnru 
memleketinde konserve yap1p Ameri
kaya sevketmektedir. Halbuki bunu 
dogrudan dogruya bizim yapmam1z 
imkan hariclnde gorillmemektedir. 
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StYASI 1CMAL 

Sil8.hlanma yan~1 
Umumi ha.rpten sonra ingiltere ile 

Fransa arasznda. ~ilah politikasmda 
derin bir zuidiyet peyda olmu~tu. tn
giltere umumi harbin b~lzca sebep
lerinden biri de hadden f azla devlet
lerin silahlanmasi oldugu kanatinde 
oldu§undan ve mali ve siyasi vaziyeti 
de biiyiik mikyastaki gayri miismir 
masraflara miitehammil bulunmadt
gzndan bir taraf tan kendi silahlanni 
azaltzyor, ve diger taraftan bii.tiln 
diinyanzn silahlarmi asgari hadde in
dirmesi i<;in <;alt$tyordu. Bunun i<;in 
sildhlan. tahdid i<;in toplanan konfe
ranslar zahirde Milletler cemiyeti ta
raftndan davet edilm4 ise de hakikatte 
ingllterenin gayreti ile meydana gel
m4ti. Fransa ise bir taraf tan kendi
disinin ve miittefiklerinin silahlarzni 
hi<; durmaksiztn arttirmt$ ve diger ta
raf tan silcihlan. btrakma konf eransla
nnm daima akim kalmasma sebep ol
mu#u. 

$imdi ise i$ aksinedir. ingiltere bii
tiin kuvvet ve gayretile silahlanmak
tadzr. Silfthlarz bzrakma lconf erans
larmdan da iimidi kesmi:J gibidir. Bu
giin Ingiltere her meseleden ziyade de
nizden ve havadan silahlanni arttir
magz ve hattft ordusunu bile bir<;ok ye
ni fzrkalar ile kuvvetlendirmegi dil
~iiniiyor. Bu suretle ingiltere ile Fran
sa araszndaki ziddiyet gene devam et
mektedir. Yalmz $ekil ve mahiyeti de
§4mi$tir. Yani ko$e kapmaca oynar 
gibi yerlerini. degi$iirm4lerdir. 

Bu garabetin esbabzm izah edelim: 
Umumi harpten sonra Fransa politi
kasmi ancak silcihintn kuvveti ve fai
kiyeti sayesinde yiiriidiiyordu. ~imdi 
ise Fransa kendi miidaf aasmi tamam
lama.kla iktif a etmekte ve sildh yan
$t.nda Almanya ve Italya ile b~a <;i
kamzyacagzm dilfiinerek sildhlarzn 
tahdid edilmesini ve azaltilmasinz iste
mektedir. 

ingiltere ise politikasmz yilriitmek 
ifin f evkaldde silahlanmaktan ba$ka 
bir <;are bulunmadtgz kanaatine gel
mi$tir. Fransa ba$1Jekili M. Blum son 
nutkunda Avrupamn siUihlanmakta 
devam etmek yahud harbe siiriiklen
mek $1klarzndan birini kabul etmek 
mecb_uriyetinde bulundugunu soyler
ken Ingiliz b~vekili sulhun muhafa
zasi i<;in ingilterenin fevkalade silah
Zanmasi zar.urf oldugunu anlatmz$itr. 

Sahife 5 

( M l\'.dJ ~©\ lh ©1 IQ> l® ) 
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lsvec kad1nlar1 
«Hayat sava~1nda kad1n erkegin 

degil, arkada~1d1r.» rakibi 
Bir dakika bile dii~ilnmeden soyli

yebilirim ki, diinyanm en hilr kadm
lan isve~tedir. Ordu ve kilise i~lerln
den ba~ka kadmm girmedigi ne bir 
memuriyet, ne bir meslek vard1r. Siya
si, igtimai ve ilmi sahada kadm ora
da daima erkeklc beraberdir. Parla
mentoda kadm mebuslarm adedi on 
ikidir. Nezaretlerin hepsinde, banka
larda, ticarct cvlcrindc her yerdc ka
dmm yeri erkegin aynidir. Bu gi.izel
lik ve dogruluk diyannda kadm tam 
manasile crkegin yans1dir. Yalmz dik
kate ~ayan olan cihet bu imtiyaz1 ken
dilerine erkekler miirilvveten vermi~ 
dcgillerdir. Onlar bu hakka J§.y1k ol
duklanm iskandinavya tarihinin tA 
b~langicmda isbat etmi~lerdir. Bun
dan binlcrce yJ.l evvel (Viking) ler yel
kenlilerle korsanhga veya civardaki 
memleketleri fethe gittiklerl vakit, 
kadmlar yalmz evlerinde nakl~ i~le

mek, diki~ dikmek, yemek p~irmek, 

((Ocuk bilyutmekle kalmam1~lar, tarla
lari bellemi~ler, mahsul toplanu~lar, 
ticaret yapm1~lar, rnemleketlcrini y1l
larca erkeksiz idare etmi~Ier. 

Muharebelerden, ~apulculuktan dO
nen e~eri kadmm bu igtimai mevcu
diyetini tamm1~ ve onu candan bir 
yard1mc1 arkad~ bilm~tir. 9ok uzak
lara gitmege hacet yok ... Bundan elli 
yJ.l once Avruparun hemen her yanm
da kadmm hayat sahasmda btiyiik bir 
rolii yokken, isve<; kadmlan her tnr
lii hak ve imtiyazlarmdan istifade e
diyorlardl. Bugiln isve~in umumi nti
fusu 6 milyon iki ytiz bindir. isve~ 
fabrika ve tezgahlarmda ~ah9an ka
dmlarm miktan ise tam 82,000 dir. Ti
caret aleminde 53,000 isvecli kachn 
hayatm1 kazanmaktadlr. isve~in pek 
me~hur olan ilk mekteplerinin hepsi 
kadlnlann elindedir. Tababette, hu
kukta, miihendislikte, muallimlikte 
hil!Asa ekmek paras1 getiren her i~
te yeri olan kadm erkegin kar~1sma 
bir rakip gibi <;tkmarm~tir. Ne kad1-
mnda ,ne erkeginde csen kalk ta bcn 
oturayim! > fikri yoktur. Kadmlarm 
ekse1iyeti haricte galI~tlklan halde ne 
cccuklanru, ne kocalanm ihmal et
mezler. Tam manas1 ile bir ev kadm1-
chrlar. 

Evlenme i~inde isvei; klzlan tama
mile milstakildirler. Gen<;ler ne bir 
ticaret i~ine, ne bir asalet davasma 
kurban edilmezler. Anl~1rlar, sevi~ir
le1 ve evlenirler. Orada sevl~me ~ark
ta oldugu gibi mutlaka ru;;k manasma 
gelmez. Romantik ~klar pek azd1r. 
Mektep stralarmda b~layan dostluk
lar, samimi bir arkad~llktan ileri git
mez. 

(Upsala) ilniversitesini ziyaret eden
ler bu, giizel, ne~eli, san~m gen~lerin 
onda dokuzunun biribirini candan 
seven arkada~ olduklarnu anlamakla 
gecikmezler. 

tsve~te cvlcnmek birlikte y~amak 
i~in anla~mak manas1m ifade eder. 
Anla.5an ~iftler eksriya hayatlarmm 
son gilnlerine kadar birtbirlerini incit
meden ya$arlar. Ellincl izdivac y1hm 
tesid eden, altm dtigi.inti yapan ~iftler 
orada pek ~oktur. 

isve~te b~anmalar ba~ka memleket
Iere nisbeten daha azdlr. Yalmz evlen
me gibi bo~malan da biiyiik bir ter
biye ve nezahet dairesinde cereyan 
eder. Her ne sebeple olursa anla~ama
yan kar1 koca, biribirine k1zmadan, da· 
rllmadan, ag1r soz soylemeden dos~a 
aynhrlar. 

Erkeklerle kadmlar arasmda gayri 
m~ru bir rab1ta ytiziinden gebe kalan 
ve ~ocuk dtinyaya getiren bir gen~ .klzi 
ekseri medeni memleketlerde ailesi 
reddeder ve gocuga (pig) damgas1 vu
rulur. isve<;te ne ana olan gen~ klz, 
ne de yavrusu vebaya ugram1~ bir in
san gibi gorillmez. Cemiyet o diyarda 
hakiki miittehimc Ianet eder ve kadl
m masum, erkegi kabahath tutar. 

Orada kanun babahgm1 inkar eden 
bir erkege evladm1 kabul ettirmek ve 
ona nafaka bagiatmak ic;in kazaya 
ugrayan gen~ k1zm mahkemede ede
cegt yeminle iktifa eder. 

isv~Iiler cilzerinde bir lekesl olan 
~eftaliyi glin~ gormek hakkmdan 
mahrum etmek dogru degildir> derler. 
Onun i!;in k1z analar evlad dtinyaya ge
tirmi\i olduklan i~in bilyilk bir hicap 
duymazlar. Orada kazara geb~ kalan 

gene klzlar bu ka~ahati ( ! ) gizlemek i<;ln 
~ok kere kendi hayatlanna mal olan 
ilaglarla yavrunun hayatma kiymaz
lar. 

isvc<;tc kadlnlar erkekler kadar be
den terbiycsine dil~klindUrler. Gene 
k1zlar, orta ya~h bayanlar, llatta beyaz 
sagh biiytik valideler orada jimtastik 
salonlarma devam ederler. Hele ki~ 
sporlari o kadar gok tin alm1~tir ki, kn.· 
yaklara yavrular dart be~ ya~mda bin
mege ba~ariar. 

Bu jimnastik ve spor merakl orada
ki kadmlarm adalelerini sertlestirme
ml~ ve gene klzlan erkekle~th~eml~
tir. Jimnastik orada bir hi.iner ve 
marifet deb'i.l, bir ibadet ~eklini alm1~
hr. 

Mekteplerde, k1~lalarda, fabrikalar
da ~chirlerde oldugu gibi koylerde na
sll ahrette cenneti kazanmak i~in blr 
kilise veya bir mabed varsa, dilnyada 
((Ok yai;;mak, saglam ya~amak i<;in de 
blr jimnastik salonu vard1r. Hemen 
her evde sabahleyin radyoda verilen 
kumandalarla btiyilk ana, ana ve ev
ladlar jlmnastik yaparlar. As1rlardan 
beri kafasma ve vticudiine itina eden 
bu milletin kadmlan fikren, ruhen ve 
cismen giinden gilne yilkselmektedir
ler. 

isvecte kadmlarm talim ve terbiye
si bir lilks degil bir zarurettir. Orada 
tahsilini bitiren her gen!; k1zm ikl 
bilyi.ik dil~iinccsi vardlr: 

1 - Diinyanm dart bucagmda ha
yat miicadelesine fikren bedenen 

I I 

ahlaken hazrrlanmak. 

2 - Tam manasile blr ev kadm1 
olmak. 

Selim Strn Tarcan 

Orta tedrisatta Alman sistemi 
kabul edilecek 

Maari! vekaleti talim ve terbiye 
heyeti orta mekteplerle liselerde ta
kip edilmcsi iktiza eden maarif sis
temi hnkkmda epi zamandanberl 
yapmakta oldugu tedkik:itm1 ikmal 
ctmi~tir. 

~imdiye kadar orta mekteplerle 
lisclcrde bilhassa Frans1z terbiye ve 
tcdris sistemi tatbik ediliyordu. Ta
lim ve terbiyc heyeti Alman terbiye 
ve tedris sisteminin kabul edilmcsi
ni ve buna liselerin 12 sencye c1ka
r1lmas1 karalile ba~lamlmasm1 :ID'uva
f1k gormil~tilr. 

Keyfiyet maa1if vckaletince tedkik 
olunacak ve tasvip edildigi takdir
de orta tedrisat sisteminde mtihlm 
degi~iklikler y1placaktir. 

Batan motor kaptanmm 
te~ekkOru 

10/te~rinisan~/ 1936 salt gtinti Ru
meli f enerinden Ba!1k yuklcdigim mo
tor le Tophane hizalarma geldigim s1-
rada sise tutularak bizzarure n6'l.r, a
gir kopriiye ilerlemckte iken birden
bire kar~Ia~1gim Akay idaresinin Ka
lam1~ vapuru ile mi.isademenln onii
ne ge~mek kabil olamad1gtndan mo
torilm batm1~ idi. 

Bu kazada vapur kaptanmm hi<; 
bir hatas1 olmadlg1 halde mahza bu 
motorle <;arp1~arak sekiz insamn rna
i~etini temin eden bu ihtiyar denizcl
ye insani bir yard1m olmak uezere 
Akay idaresi motOrtimi.i dalg1<; marl
!etlle ve kendi vesaitile yirmi be~ ku
la~ derinlikten 9Ikararak bana tes
lim etmi~tir. 

Benl ve goluk cocugumu sefaletten 
kurtaran bu yard1mdan dolayi Cum
huriyet hiikumetine kar~1 duydugum 
de1in minnettarhk ve ~ilkran hi.irmet
lerime saym gazetenizin terctiman ol
masm1 rica ederim. 
Rumeli Fenerinde Dere mahallesinde 
64 uumarada. Derya KtifU Motorii sa-

hibi Eyiip 
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Atatiirk, Alman 
iktisat naz1r1n1 

kabul buyurdular 
(Ba~ taraf1 1 incl sahifede) 

Fakat biz de modem Tiirkiye rica
ll gibi pratik adamlar oldugumuz i~in 
tendi nezaretimin iki yilksek memu
runu, lilzumlu gorUlecek bazt mi.tza
m eleri idare i~in. beraberimde getir
dlm. Bu miizakereler mil.him degildir. 
birbirile milnasebette bulunan iki 
memleket arasmda, diinyamn diger 
memleketleri i~n de mevzuu bahls o
lan baz1 gii~lilkler tabii olarak bizim 
aranuzda da hadis olmaktadlr. i~c 
bu milzakereler bu gii~liiklerin halli
ne matuftur ve buna binaen iktisadi 
miinasebetlerlmizin esasma degil, tek
nik taraflanna tcmas etmcktcdir. 
MemnuniyeUe beyan edebellrlm kl, bu 
meselelerde beraberimdc getirdigim 
arkad~larla iktisad vekaletinizin a
lAkadar daireleri ve Mcrkez bankas1 
arasmda ild rnemleket arasmda esa
sen cari olan dostluk ruhu dairesin
de gorii~lerck bir tesviye tarzma bag
lannu~ bulunmaktadlr. 

iki meleket arasmda mevcud olan 
dostluk ruhu sa"yesinde ileride hadis 
olabilecek 

0

diger meselelerin de daima 
&~Qa ve dostQa halledileceginden e
rninim. 

Her iki memleketf n iktisadi bilnyesi 
o ~ekildedir Id, bunlar arasmda bir te
zad degil, ancak bir 1~ birligi ve bir
b1rlni tamamlama keyfyeti mevcut 
olabllir. 

Doktor ~aht, sozlerini ~ suretle bi
tirmi~tir: 

cBeni bilhassa sevindiren nokta, 
Ttirk hilkfunet1 erkanmdan bir~okla
rlle g6rii~erek fikir teati etmek imka
m bulrnu~ olmakhgundlr. Aramzdan 
tabll olarak teessilrle aynlmaktayun. 

Liderlerinlzin kanaatt ve karak
terleri benim 'ilzerimde derin bir tesir 
b1ralmu~tir. Bunu da araruzdan aynl
madan once bilhassa kaydetmek iste
rim. > 

BUGtlN ANKARADAN AYRILIYOR 

Ankara 18 (A.A.)- Alman iktlsat na-
zm ve Ray~bank direktOrii Dr. ~aht 
bugiin Qubuk barajrm, Ankara kale
s1nl, tsmet tnonu klz enstitiisilnii, 
Halkevini gez~ ve hariciye vekaleti 
genel sekreterl Numan Menemenci
ogiuna, Bulgar sefirine iadel ziyaret
te bulunrn~tur. 

Dr. ~aht ogle yemegini iran biiyiik 
el~Wginde ve ~ yemegini de Al
man bilyilk el~iliginde y~. 

Dr. ~ht yann (bugiin) saat sekiz
de tayyare ile Adana - Halep - Bag
dat ilzerinden Tahrana gitmek ilzcre 
~ehrimizden aynlacaklarcllr. 

Madrid alevler 
i~inde 

(BaJ tarab 1 inci sahifede) 

l?ehrin bilyilk magazalannm bulun
dugu cadde yanmaktadlr. Bir bomba 
Roman ya sef arethanesine is abet et
~tir. Fransa se!areti yaklnmda bir
~ defa yangm ~1lmu~br. Bu yangm
lar sandilrillmil~tiir. 
~hirde manzara ~ok fecidir. Sokak

larda sersem bir halde insanlara ras
laruyor. Olen ~ocuklanm n~n u
zerlne kapanIIID? annelere sik Sik te
sadftf ediliyor. 

HARP DEVAM EDiYOR 

Madrid 18 - Asiler yangm ~lkaran 
gfilleler kullanm~lardir. Bu yilzden 
bir~ok mahalleler alevler i~indedir. 
Merkez caddeler de yan1yor. Dtin ak
~am bir~ok infilaklar oldu. 

Telefon binasma ta:r,'}'arcler bomba 
atm1~lardlr. Fakat zarar yoktur. Olen
lcr 300, yaraltlar 700 kadardir. 

Universite mahallesinde harp devam 
ediyor. Asllcrin buradan ilerlernek te
~ebbtisleri akim kalm1~tlr. 

Paris 18 - Asilerin bir tebligine 
gore Universiteyi i~gal eden kuvvct bir 
miktar ilerlemi~, bazi binalan i~gal ct
~tir. Sol:alar cesedle doludur. Hiikii
met kuvvetlerinin rnukabil hilcumla
n tardedllmi~tir. Beynelmilcl milfre
ze denilcn miifreze bilyilk zayiat ver
rni~tlr. 

SEFiRLERiN BiR TE~EBBUSU 

v~ngton 18 (A.A.) - ispa,nya se
fareti, Madriddel:i sefirlerin, Madrid 
bombardrmanmm biltiinj dilnyanzn 
vicdanzm isyana scvketm~ oldugunu 
bildirmek ilzere asilerin yanma gitmek 
arzusunu tzhar etmi$ olduklarmi bll
dinnektedir. 

Sef aret, bu te~bbilsiin ingiliz mas
lahatgilzarlle Madriddeki .Arjantin ve 
Meksika sefirleri tarafmdan yapilmi$ 
oldugunu iUi.ve etmektedir. 

ARKASI KESiL"\liYEN 

BOMBARD IMAN 

Lizbon 18-Asilerin iiniversite ma
hallesindeki kuvvetleri bir miktar iler
l~tir. Fakat bunlar ~iddetli bir mu
kavemete rasl~ard.lr. Madrid ~h
rl miit.emadiyen top ate~ altmdadir. 
Arnsira tayyareler de bombalar abyor
lar. Montana lo~alarile nilmune ha
pishanesi yamyor. 

Madrid radyosu bugiln haber ver
memi~tlr. Radyo istasyonunun bom
bardlman neticesinde harap olmas1 
ihtimali vard1r. Halk yeraltmda va
kit gec,iriyor. 

Alman 1ktisat nazin, bu yolculugu 
esnasmda Adanada klsa bir miiddet 
tevakkuf edecek ve oradan Halep ve 
Bagdada gidecektiro. 

BARSELON 111\IANI KAPANIYOR l\IU? 

Yannki geceyi Bagdadda ge~recek, 
20 sabah1 Bagdaddan hareketle ayni 
gun ogle uzeri Tahrana varacaktir. 

Lizbon 18 (A.A.) - Hariciye ne7a

reti, Burgos hiikumeti tarafmdan 
gonderilmi~ bir teblifi nc~etmekte
dir. Bu tebligde Barselon limanmda 
bulunan ecnebi gemilerin hemen li-

r 
SEVEN LEH YOLU 

Edebi Roman BOrhan Cahid MORKAYA 
~---------------- Tefrikn No. 27 ___ , 

- izmire kadmla gideyim deme. 
Duyulrnak ihtimali varchr. Boyle bir 
ihtimal de v3.ziyctimizi bozar. 

-Ne olur? 
- Onlar bu seyahatini bir kadm-

Ja beraber yapt1gxm tesbit ederler. 
iddialan i~in vesika olur. 

Ahmed Melih bir bu~k ayllk be- I 
kar hayatmm verdigi gamsizllkla ba
~1 sallad1: 

- Daha iyi ya .. istedikleri olur. 
Riza Sedad bu fikirde degildi: 
- Istedikleri olsun. Fakat biz f1r

sat vermiyelim. tkiniz de i~timai rnev
ki sahiblsinlz. Ayr1Imak, ban~ak eli
nizde. Fakat her hareketin bir temiz 
ve dilriist ~ekll vard1r ya. Senin b~ka 
kadmlarla dil~tip kalktigm1 rnahkeme
~e isbat edip de aynlma karan alrna
• m dogru olur mu? Birak onlar baska 
~pier bulsun. Mesele bir haysiyet 
meselesidir. Anhyorsun ya! 

Ahmed Melih bu fikri dogru buldu. 
Ve bunun igin izrnir seyahatini ilk 

defa olarak yalmz ba~ma yapb. Izmir, 
Aydin, Odemi~ ve Nazillide birer ild.
iel' gw1 kald1ktan sonra istanbula 

dondilgii zaman kendini adeta gen~
le~~ buldu. Seyahat sinirlerini ya
t1~tirm1~, i~tihasm1 a~tru~. yiiziine renk 
v~ti. 

On iki giin sui:en bu kISa aynhk en 
ziyade i~lndeki tiziintiiyii dag1t~tl. 
On sekiz yilllk hayabnm ve sonra bir 
bu~uk ayllk o rengi, ~ekli belirsiz be
ka.rllgm verdigi karars1z1Ik ve ag1rllk 
kaybolmu~tu. Hele o bir bu~uk ayhk 
hayatI oyle garip bir faslla olmu~tu ki, 
sevin~Je keder arasmda ne oldugunu 
~nni.,t:I. 

Hayatmda bir ~luk vard1. Kendini 
A.deta birdenblre iizerinden paltosu, 
ceketi, gomlegi, ~am~n almm1~ bir 
adam gibi ~nl~plak hissettigi zaman
lar olm~tu. Fakat arka~an arasm
da ,hele NAz:lm Cemalln yanmda biis
butun de~yordu. O zaman i~indeki 
gizli iiziintiiye ragmen hayatmm da
ha iyile~tiginl, kendine daha sahlp 
oldugunu hissediyordu. Yalniz evde 
kaldlg1 geceler eski hatualar hatta ko
kular biitiln mukavemetini klr1yordu. 
Kansmm pek sevdigi bir ko!m vard1 
kl, blr bu~uk ay ge~tigi halde yatak o-

•• 
Uf kasa hzrszzz 

tutu/du 
Kasay1 deldiler, fakat 

ac;maga muvaffak 
olamad1lar 

Sovyet bankasnlln Bah~kap1daki 
binas1 dahillnde Neft sendikat ~rketi
ne aid bir kasarun h1rs1zlar tarafmdan 
matkapla delinmek istenildigi f akat 
buna muvaffak olunamadlgx yazllm1~ 
tl. Polis ildnct ~be miidiirliigu bu hu
susta tahkikat1m ikmal etmi~tir. Tah
kikata nazaran soyulmak istenilen ka
sa ¢rketin mudfuiiniin odasmda bu
lunmaktadlr. H1rs1zlar kasay1 a~1p soy
rnak isterni~ler ve matkaplarla kasa
nm yanmdan u~ santim derlnllgi.nde 
bir delik delmi~lerdir. Fakat bununla 
kasay1 a<;maga muvaffak olamam1~lar
d1r. 

Esasen kasanm iginde de para bu
Iunmayip banka muameiatma aid ve 
h1rs1zlann hi~ bir i~lerine yaranuya
cak evrak bulunmaktadlr. H1rs1zlar 
kasada para var zannile bu i~e te~eb
biis etmi~lerdir. Polis ikincl ~ube me
murlan tarafmdan yap1lan tedkikat 
vc ar~tlrmada bu i~n d1~andan gir
mek suretile yapllmayip igeride bulu
nan kimseler tarafmdan yaplld1g1 an
la~1ltru~tir. 

Tahkikat geni¥etilince geQen cu
ma.rtesi ve pazar giinleri bu dairede 
kalorifer tesisat1 yapmak i.izere Todorl 
ve Albert adlarmda iki ki~ ile Halil a
dmda diger bir ~inin ~~tiklari tes
bit edil~tir. 0 esnada ~rkette nO
be~i olarak Ahmed admda bir hademe 
bulunuyonnu~. 

Gene polis tahkikatmdan alman nc
ticeye nazaran Tod.ori, Albert ve Halil 
~rketteki memurlar ~1klp gittikten 
sonra haderne Ahmedin dalgmllgmdan 
istifade eedrek ~ket mudi.iri.iniln o
dasma girmi~ler ve kasayi a~mak i~in 
yukanda yazild1g1 ~ekilde aletlerle ug
ra~1~arsa da muvaffak olamam1~lar
d1r. Hadise bu .'?ekilde meydana ~Ikan
lmca zab1ta Todori, Albert ve Hallli 
yakalyarak adliyeye teslim etmi~tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mam terketmeleri ve ecnebilerle gay
ri muhariplerin ~ehirden ~1kmalan 

talep olunmaktadlr. 

FASTA YENiDEN ASKER 
TOPLUYORLAR 

Paris 18 (A.A.) - Havas ajansmm 
Tanca muhabirindcn: ispanyol Fasm
daki asilerin askeri makamat1, ispan
yada ilerlde yapt.lacak askeri harekat 
i~in yerlilerdcn asker toplamaktadlr. 

General Frankonun yakmda ispan
yaya on bin Fash asker gonderecek 
vaziyette oldugu s0ylenrnektedir. 

~imdiyc kadar CebeHlttank boga
zmdan 25,000 Fasll asker ge~mi~ olup 
ispanyada muharebe etmektedirler. 
Yc1lller, general Frankonun ispanyol 
Fasma muhtariyet verecegine kani bu
lunmaktadlrlar. 

dasmda hissediliyordu. 
Ahmed Melih birka~ kere Jozefine: 
- Odayi iyi havaland1rm1yorsu

nuz!. 
Diye ~ikayet cttigi halde bu kokuyu 

yok edememi~ti. Alman kadlm her
giin temizlik yap1yor. Pencereleri ak
~a kadar a~lk biraloyor. Fakat e~
yaya, ortillere sinen bu koku gene ka
l1yordu. Ve Ahmed Melih her ahf?8.m 
odaya girerken bu kokuyu hissediyor
du. Bu koku ona neler hatirlatm1yor
du. 

Herhalde hayatmda bir tatsizllk 
vardI. 

Ne evinin bozulmayan ahengi, near
ka~armm eksik olmayan davetleri, 
ne bu mevsimde !;Okl~an ii;;lerinin 
ehemmiyeti onu m~gul edemiyordu. 
Birdenbire ~Uk.ta kalmI!? gibiydi. 
Bir lld saat oyalaruyor, giiliip egleni
yor. Sonra ki.i~uk bir hatlra: He gene 
eski hayatma donilyor ve ag1r d~iin
celer altmda ezilip gidiyordu. 

izmir seyahatt om1 biraz tcskin et
U. i~ hayatmdaki eski heyecamm bul
mu~tu. izmlrin bu hiimmal1 sat1~ mev
siminde piyasamn i~de bulunmak 
onun ne zamandanberi gev~eyen tica
ret hevesle1ini klvilc11nland1rn11~ oldu. 
Yeni yeni tarudlgi i;ehrelcr, borsa i~le
ri, doviz, kambiyo, rnuameleleri, Zira
at bankasile temasl~· ne zamandan
beli ruhuna !;Oken Bgirhgi dagith. Es-

Sovgetlerin 
miidaf aa planz 

~a/1nmz1 

Bir lngiliz gazetesi 
bunu iddia ediyor 

Daily Ekspres gazetesi yaziyor: Ge
peu rnum verilen Sovyet gizli polis tet
kilM1 son giinler zarfmda, harbi umu
miden beri en sansasyonel caaualuk 
vak:asm1 meydana ~ bulunu
yor .. 

DOrt senedenberi Sovyet Rusya u
keri kuvvetlerini garpten gelecek blr 
hiicwna kani1 hazirhyorm~. $imdl 
bOyle bir mi.idafaa i~in bazlrlamru~ O

lan plimlann ~almm1~ oldugu iddia e
dlliyor. 

Eskiden bir Rus kontesi olup gizU 
polls te~kilatma: iren Mihailovna diye 
kaydedilen bir gen~ kadm ile ~igi 

ytiksek riitbell bir kJZ1l zabit tevkif e
dilmii;;tir. 

Bunlar Sovyet ordusunun planlar1-
ru yabanc1 bir devlete satmakla. itbam 
edilmekteclirlcr. 

Plftnlann sattldlgmm ke~fi son g{in· 
ler zarfmda yabancilar arasmda ya
p1ian tevkifata k1smen sebebiyet ver
mi~tir. 

Moskovadaki Alman sefiri Sulen
burg, yedi Almanm tevkif edilmesinl 
protesto etml~tir. Mevkuflar arasmda 
ingilizlerin bulundugu inkar edilmek
tedir. 

KlZll ordunun Minskte yaptig1 son 
manevralardan sonra mare~al Voro~l
lofun bilhassa kendi elile ~izdigi yeni 
plAnlar l~alm~ oldugu iddia edil
rnektedir. Bunlar Kremlin saraymda 
erkam harbiyenin kasalannda sakll 
bulunuyorlanm~. Erkftru harbiyenln 
yuksek zabitlerinden yalmz be~ kl~ 

kasanm nasll a\!tlabileceginl biliyor
lar~ 

On giln evvel bu zabi tlerdcn ikisi 
planlru'la oyn~ oldugunu gorii
yorlar. Gizll te~kilat ve istihbarat me
murlan ~a.gmI1yorlar. Memurlar plln
lann ~a11nm1~ ve kopye ed.Udikten son~ 
ra yerine konulmWl oldugunu meyda
na ~1kar1yor. 

~iiphe bu ~ zabitten biri ilzerinde 
temerkiiz ediyor. Zabitin odas1 iyice 
ara~tmllyor. Sonra zabit sevgilisi .Iron-. 
tes ile birlikte derhal tevkif edillyor. 
~imdiki halde Kremlinde s1kl bir istic
vap altmda bulunuyorlar. 
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KADIN KO~ESi 

Yiiksek 1apka 

Yans1 bej, yans1 kahve rengi yiikseli 
fapka. Online kahve rengi ince tilyler 
konm~tur. 
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Prenses Azzah 
kocas1ndan agrzldi 

Eski garson Hollivuta 
giderek yild1z olacakm1~ 

Di.inki.i posta ile gelen Parls-Soir ga
zeteslnde okunduguna gore Radosta 

Haralambo admda bir garsonla evlenmi.f 
olan Irakll prenses Azzah ge~en hafta. 

Kahirede ~anm1.'?br. Paris gazetesiniD 
verd.lgi rnalumata gore prensesin pa~ 
ralan tiikendiginden son zamanlarda 
kocasi lle aralannda kavgalar ba~lanu~ 
kumaz garson zengin olmak i!;ln Hol
livut sinema ~rketlerinden birine b~ 
vurarak a~k maceras1m filme QCvirmel 
teklifinde bulunmu~tur. 
Amcrika sinema ~irketlerinden biri, 
bu .filimde kar1 koca rol almak ~artile 
150,000 dolar bir ilcret teklif etnu~tir. 
Garson bu teklifi kabul, fakat zevcesl 
kati surette reddetmi~tir. Bu ihtil9.f 
iizerine kan koca arnsmda anl~

mazhk b~ gostermi~tir. Kan koca ~~ 
dild halde Kahirede bulunduklari ci
hetle, MIS1r hakimi meseleye el koy
mru; ve ~anmalarma karar vermii;;tir. 

Eski garson Hollivuta giderek sinc
ma ytld1zi olmak igin bagajlann1 ha
zirlamakta imi~. 

Samson viliyet mozesi a~1ld1 
Samsun (~) - Samsunda te~kil edilen vilayet milzesi bilyilk toren

te a<;1lm1~tir. Miizede ~k degerli eserler vardlr. Bunlar arasmda 270 sene ev
vel silliis hatla y~ ve sayfa kenarlan rninyattirlerle tezyin edilrni~ blr 
mushaf goze ~arpmaktadlr. Bu mushaf Koprillil Mehmed pa~anm damad1 
Fazil Ahmet p~amn kIZI Ane tarafmdan Bafra biiytik camiine hediye eclll
m~tir. Qok eskiden yaztlnu~ olmasma ragmen bugiin yazilm1~ gibi pml pml 
dunuaktadlr. Milzede bundan b~ka muhtelif paralar, eski mezar ta~lan ve 
bir~ok Ioymetli eserler daha bulunuyor. 

kl hayat adarm yava~ yava~ kendine 
geliyordu. istanbula dondilgi.i zaman 
s1hhati di.izelmi~, ne~esi canlanm1~t1. Ve 
art1k yatak odasmdaki koku bile dagxl
rn1~ti. Kokuyu zaman m1 kaybetmi~ti. 
Yoksa Ahmed Melihin duyru; ve sezi~ 
hassas1 rn1 kalmla~m1~tI. Bunu biran 
bile dil!10nmedi. 

Yalmz son defa: mahkemede kar~1-
la~tiklan zaman kalbinih i~n i~n s1z
ladlgxru hissetmi~tl. 

Kansma kar~ dargm1Ig1 yoktu. Ay
nlan ka11s1 idi. Kendisi on sekiz yilhk 
hayatmda bunu bir giin bile d~iinmii~ 
degildi. Onun ic;in bu ant aynll~a gil~
li.ikle ah~1yordu. Onu bir bu~uk ay 
gormedikten sonra eger mahkemede 
degil bir b~ka yerde, bir dost evinde 
hatta sokakta tesadiif etmi~ olsayd1 bel
ki de yanma gidecek, bu rnunasebetsiz 
hareketinden vaz ge~irmek iQin rica: 
edecBk, yalvaracak, her ~yi yapacak
tI. 

Mahkemede kar~lla..~nu~ olmalan 
onu bu zay1f hareketlerden kurtanw~ 
oldu. Kar1smm incele~en viicudil ve 
rnahkeme koridoruna da yaytlan o gii
zel kokusu biran i~in sinirlerini g1d1k
ladI. Fakat milb~irin sesi, siyah ci.ib
beli avukatlarm gidip geli~i ona bura
ya ni11in geldib,rini ve kimin tarafmdan 
getilildigini hatirlatmca ii;indeki bu 
yumu~ak. tatll heyecanlar ~ozliliiver
di ve yerini adeta bir kin ve hiddet 

kapladl. Bunun i~indi kl, davamn ne
ticesl hakkmda avukati izahat verir
ken: 

- Ne olursa olsun!. 
Der gibi omuzlanru silkmi~ti. 
~mdi dallan, yapraklar1 budanm1~ 

bir aga~ gibi ~1plali.: kald1gm1 hisset
mekle beraber yav~ yav~ yeni ve ta
ze filizlerle eski halini bulacagm1 da 
tahmin ediyordu. 

Onu yalruz b1rakrnayan NaZim Ce
mal ariad~mm ge~rdigi buhranlara 
kar~1 onu mukavemete a11~tiracak for
miiller buluyor, muhendis Ragipla 
beraber eglenmek, vakit ge~irmek l~n 
.f1rsaUar icad ediyordu. 

Onun kadmlar ve hayat hakkllldald 
kandlnci felsef esi Ahmed Melihin ara
sira ta~kml1k gosteren evlilik heyecan
lanm uyu~turuyordu. itiyadlarma 
sunsik1 baglanan ve hayatlannda en 
kii~iik blr degi~klikten blle miltcessir 
olan 1nsan1ar gibi Ahmed Melih de on 
seltiz yilhk omriini.in blrdenblre ~ozil
len, gev~yen baglan arasmda once ne 
yapacag1m, ne oldugunu ~~rd1gx hal
de yav~ yava~ yeni b~layan hayat1-
na da al1~yor, Naznn Cemalin, mu
hendis RagJbm arasmda onlarm hava
smda avunuyor. Arasira yap1lan ye
nl alemlerin zevkini daha iyi tatabl
liyordu. 

.(Arkas1 var). 



Deniz o ulunun en es 1 

mezunu hat1ralar1n1 anlatiyor 
'' Mektepte topfuluk hocasigdim. Fakat hq.ddin 

varsa top kelimesini agzina al!,, 
Memleketin en eski irfan ocag1 olan 

demz okulu dun tamam 161 inci ytl1-
m kutlad1. 161 yll ... Iki asra yakm bir 
zaman... Dile bile kolay degil. .. 

Mekteplerinin 161 inci yllrmn bayra
mmda bulunmak i<;in bahriyenin en 
eski mezunlan diln Heybeliye gelmi~
lerdi. Mektebin eski, tarihi borazam 
divan borusunu ~ald1. Yani toplan bo
rusu .. 

Yammda bulunan bahriye mekte
binin en eski mczunlarmdan bir mil
tekaid miralaym gbzleri ya~arnu~ti: 

- Asker adama goz ya~armas1 ya
klsnaz amma ... dedi. Benim zamamm
da ~man bollt ... Duyunca dayana
mad1m ... Gen<;ligimin en ate~li <;aglan 
bu boiazamn se ile ge~~L i~te mek
tebin en cski mezunu bay Hamid Na
ci geldi... 

Amirallar: 
- Ho~ geldin hocam ... diye sanllp 

Hamid Naclnin clinl opliyorlar. Hamid 
Nac1 uzun muddet bah1iyeliler ara
smda hocahk ctmi~. kahramanhkla 
hikaycleri dillerde dol~an gok me~hur 
ihtiyar bir dcnizci. .. 

Mektebin 161 inci y11I kutlamrken 
hatira dcfterinin en ba~ma evvela o 
imzasm1 atacak ... 

Bay Hamid Naci ile mcktebin seref 
salonunda konu~aga b~lad1k: ' 

- Ka~ mezunusunuz?. 
- 1293 .. 1286 da mektebe girdim. 

Deniz ticaret mekteblni kuranlar 
arasmda bulunmak ~crefine de ul~
t1m .Biz nc mahrumiyctler i"inde ye
ti~tik "ocugum.. ne rnahrumiyetler ... 

Bize sahi, size masal... Mektepte 
top"uluk hocas1 idim. Emin olunuz 
ctop> kelimesini agz1ma alamazchm. 
Hele haddln varsa sm1fta cr,atih.in 
toplan Dolmabah~e onilnde .. > diye bir 
cilmle sarfet... Eceline kav~tugun 
giindil. 

93 muharebesi daha ba~lamanu~tl. 
Mektepten yeni ~1km1~tim. Beni cAsa
ri Tevfik> z1rhl1sile Batuma gonder
diler. Oradan Ruslann <;fuiiksuda kuv
vet topladlklarm1 haber ald1k. Me~hur 
Sohum kalesini bombardunan ettik. 

TUNA AGzlNDA 

Oradan Tunaya geldik. Tuna agzm
da yedi gemi yatlyorduk. cAsari Tev
fik>, cNecmi ~evkeb, «iclaliye», «Mu
ini Zafer»,cAvnullah>, cFethi Billend>. 
Geceleri etraf1m1zda: da «Kartal> vapu
ru karakol geziyordu. Bu Kartal vapu
runun koyu dumanlan arasmdan 
bir Rus torpidosu bizim gemilerin ara
sma ginni~. !claliyeyl tahrip etmek, 
torpillemek istemi~ .. iclaliyenin nObet
~isi gormil~ .. bir el bombas1 a~ .. biz 
gi.in.iltilyii i~itince ate~ b~lachk.. dU.,
man ka~ti. Sabah oldu. Saat 10 .. cAsa
ri Tevfik> de nbbetgiyim. Dilrbilnle 
bakarken Tunanm, H1zirilyas medha
linde 3 adamm su ilzerinde yiizdilgil
nil gordiim. Geml kumandanma ha
ber vel'dim. Bilyilk kumandan bana 
emir verdl,: 

- Git .. bu admlan al gel.. 7 ~iftelik 
bir filika ile gi ttim. Bak tun .. 3 adam .. 
bunlarm elbiseleri kllmilen mantarch. 
Hepsini sandala g1karchm. Ceplerinden 
de hirer kilo ekmek.. bunlar blzim 
gemileri berhava eb;nek te~ebbiisilnde 
fdiler. Sandala almca il~ilne birden 
sordum: 

- Sizin kumandammz )dm?. 
Biri gayet pilrtissilz pir ingilizce ile 

cevap verdi: 
- Ben .. Mister Pu~kin ... 
- Riltbeniz nedlr?. 
- Yilzb~1 .. 
- Bu fedakdrhg1 ne mukabilinde 

yaptimz .. 
Yan baygm olmasma rag~men gill

dil: 
- Eger dedi bir dakika daha ka

zanmasaydm1z ~mdi filonuzun mil
him bir kism1 gitmi~ti ... 

Yani bizim gemileri torpllleyecek
le~ .. bu ii~ cesur ~il~ruam ald1m. Ge
m1ye gotilrdilm. Kumandan da istic
vap etti. Pu~kin ayni ~yleri soyledi. 

Kendilerini istanbula gonderdik. 
Ondan sonra biz Kostenceyi bombar
dtman cttik. Orada bir gemi bat1rdlk. 

. 
Bir'Jok maceralardan sonra istanbula 
dondtik. 

Pu~kini Kas1m pa~a k1~lasmda pek 
peri~an bir halde buldum. Ceketi !i
lan yoktu. Morah Ibrahim pa~adan 
kenidisi igin ceket ve saire alchm. Ara
s1ra da Pu~kini alir Beyogluna gez
mcge gotiirilr, bira fil~n i~rirdim. Bir 
giin Beyoglunda otururken bana: 

- Mister Hamid, dedi, eger taban
cam denize du~memi~ olsaydI sandalla 
bizl almaga gelirken mutlaka seni vur
maga karar vermi~tlm. Tabancamm 
dcnize dil~mesine dua et.. 

GRAN DtiK NiKOLA 1STANBULDA .• 
0 zamanlar qrandlik Nikola istan

bula gelmi~.. Abdillhamidi gonnege 
gidecekmi~ .. Mister Pu~kin: 

- Beni gormeden gitmez.. dedi. 
f?aka sand1m. Giildlim, ge~tim. Er

tesi gilnft KaraldSyden ~erken bak
tim. Grandillc: Nikola saraya gidlyor. 
Pu~kini gordilm. Haber verdim: 

- Grandiik saraya gittt .. seni gor
medcn hem de .. 

Omuzlanm silkti: 
- Nankonnu~ .. dedi. 
Biz boyle konu~rken yarim saa.t 

gec;ti gegmedi. Saraym yaverleri gel
di: 

- Mister P~kini sarayda Grandiik 
Nikola bekliyor .. dedi. P~kin gitti. 

Grandiik Nikola ona: 
- Seni binb~1hga tern ettiriyorum 

v~ Balt1k donanmasma tayin etUm. 
~1mdlden serbestsin.. diye tebligatta 
bulundu ... 

Mister Pu~kin hemen gitti... 
Ya i~te daha ben de boyle ne hatira

lar var. 
. Bay Hamid Naciden sonra mekte

bm en eski mezunlarmdan orada ha
z1r bulunan ntiralay bay Sl<lla vardl 
1301 mezunu .. kendlsile gorii~tiim. · 

- Numaram 1 dedi .. o zamanki 
mektep hayatm1 soruyorsunuz. Ahir 
gibi teneffilshanelel' ... KapIS1r.ua siin
gillii nobetgiler bekleyen karanh.k ha
pishaneler .. bizim zamamm1zda mek
tepten ~1kacak talebe ile yeni gelen 
talebe arasmda ne iddialar, ne kavga
Iar olur\f u:ldezun olacak talebenin 
biriblrlerine zlya!et ~ekme Usuliinil 
ilk deta biz ortaya koyduk. Mezun ola
eak sllUl Qt.eki ar,ka<iaflanna gece te
neffii~iinde ziyafet ~kerdl. Ziyafet te 
ne billyor musunuz? Limonata, yemt,, 
kavrulmu~. patlatllm~ rrusir .. 

Bahriye mektebinin ~ok n;iefhur 
yemekleri vardlr. 50..60 seneden beri bu 
me~hur yemeklerin saltanatI mekt.ep 
yemekhaneslnde surer .. b~ta patates
li et ve fasulya pilAkisi.. hele fasulya 
pilakisi gok m~urdur. 

Al\llRAL VASIFIN HATIRALARI 
Eskl Bogazlar kumandani amiral 

Vas1f eskilikte il~ilncil geliyordu, sor
dum: 

-Amira11m .. hif; hapsedildiniz mi? 
- Hapis cezas1 almadun. 2 kere da~ 

Y~ yedim .. bhi kavga ettigim i~in, bi
n namaza gitmedigimden ... 

Defter! imzalamak if;in en eski me
zunlarm yoklamasm1 yap1yorlar: 

t 1 

Deniz okulunun en eski me· 
r;unu miitekaid amiral Hamid 
Naci defteri imza ederken, 

kendisine verilen hediyeyi a
hrken \'e mektebe girerken 

- 1293 Hamid .. 
-Burada. 
- 1301 S1dkt. 
-Burada. 
-1309 Mahmud .• 
- Burada. 
- 1310 Vas1t .. 
- Burada. 
Yoklamadan anla~Ild.! kl, mektebin 

1288 de ~lkan en eski mezunu cBasra:. 
komodoru bay Tevfik hasta oldugu i~ 
gelememi~ .. 

Tarlhi bakla denize atlld1. Bahriyede 
bakla dlye bilytik blr zincirin bir hal
kasma deniliyor. Mektep her sene bir 
y~na basmea uzun bir zinclrln blr 
baklas1 yani bir halkas1 'denize atih
yor ... f?imdiye kadar denize 161 halka 
atilm1~ .. 

KARAVANA BORUSU 

Bu arada yillardan beri ~alman ea
zip bir boru ~ ~m ottU: 

- Karavana borusu .. 
Mektebin talebelik adeti mucibince 

en btiyilk rlitbeli askerler bile yemek
haneye chorra> diye k~tular. Herkes 
tipkl talebe gibi hareket ediyordu. Ye
mekhaneye girdik. 

Burada 100 seneden beri idet ol
dugu il21ere nobet~i zabiti bir masa ii
zerine tahtaya ~eki~le ild defa ctak 
tak> vurdu.· Ve eski bir adeti tekrar
ladJ: 

- Allalun ismile b~ayrmz .. 
Bahriye mektebinde hep birden bu 

cilmle ile yeme~e b~laruyor... Sor
dum: 

- Bu tahta ~eki~ tam 100 senelik
tir .. dediler. 

Ortaya mektebin me~hur patatesll 
etile me~hur fasulya pilakisi geldi... 

Eski mezunlar: 
- Aman fasulya pilakisi.. mekte

bin pilakisi... 
PilA.kiler milthi~ bir i~tiha ile yendl. 

Galatasaraym mefbur pilavi, Bahrlye 
mektebinin m~ur pilA.kis ... Mektep 
komutanma sorduk, komutan: 

- Bundan sonra her sene, toplan1p 
biitiin mezunlar pl9.ldmlzi ylyeeegiz ... 
dedi. 

Bu arada eski talebe Adetleri ean
Iandmlch. Btiytik riitbell blr denizci, 
ark~m tatl1.S1m a.,irdl. Tatbs1 ~a
Iman ihtiyar dehiz kurdu: 

- Tatllm .. tathm .. diye masalar et
ratmda fir doniiyordu .. 

- Tatbyi ~alchk amma .. blzde bunu 
ylyecek talebe midesi kalmadl. Perhi
zim .. nastl yiyecegim bilmem .. dlyordu. 

Mektep komutant bay Ertugru! bu 
s1rada bir talebelik muzipligmt daha 
canlandirch: 

- Var mt bir anahtar kaybeden .. 
Var m1 bir anahtar kaybeden diye 

yemektekilerine talebeler arasmda 
me~hur bir anahtar oyununu yapti .. 

Yemekler bitince gene tahta ~eki~ 
masrun iizerinde taklach... Eski bir 
ldeti tekrar ettik: 

- <;ok ~Ukiir ... <;ok ~iiklir .. diye bag
~t1k. t~te deniz kurtlannuzm 161 
inci bayranu bOyle ne~U g~ti .. 

llikmet Ferldun Es 

VENEDiKLI BAFFA 
11Saflye Sultan,, 

Yazan: Ahmed Refik 
Tefrika No: 27 

1111111!11~1!!!!!111, 

Sinan pa~a kab1na s1gm1yordu, o da Ferhad 
pa~a gibi seferde kendini gostermek istiyordu . . 

Budin kaJeai 

- Sadareti eyanunda iki defa di
varu hiimayuna askerin hiicumu 
ayagmm ugursuzlugundanchr. Hula
sa kcndisi ugursuz bir adamdlr. 

Demi~lerdl. 

Bu sadaret artik Siyavil~ p~amn 
son sadareti idi. Fakat mi.ihrii kime 
vereceklerdi? Saray halkl dli~ilndti.

Ier. Malkaraya siiriilen Koca Sinan 
P•YI miinasib gordiiler. Milhril ~ 
rifi ona gijnderdiler. Siyavii~ pa~yi 
da tekaild uliilesile g1rag ettirdiler. 

Sinan p~a istanbula geldi. Divana 
riyaset etmege ba~lach. Divan erkAru, 
o devfrde en ziyade ~ohret bulan 
zatlard1: Birinci vezir Sinan p~a, 
ikinci Ferhad pa~. i;ilncii ibrahim 
P• (Venedikli Baffanm damach), 
dordiinci.i c;(igalezade Sinan ~. 
bc~inci eerrah Mehmed paf&, altmci 
Boyal1 Mehmed p~. yedincl Hlz1r 
pa~ ... Tam yedi vezir. 

Avusturya ile sefer b~la~1. Fa
kat Fethad P•· sefer i~in acele edil
memesf flkrfnde .idl, ve hakh idl. Ru
meU serhadlcri Kanunt devrinde ol
dugu gibi degerli bcylerle dolu degil
di. Serhad dirlikleri i~elde bulundu- ' 
gu i¢n bu dirlikler hep saray men
suplanrun ellerine ge~mi~ti. Serhad 
i~leri bu yiizden kamilen bozulmu~
tu. Vaktlle Tiirk akmc1lan serhadle
re dair daima malumat nllrlard1. f?im
di dil~ ahvalinden haberdar adam 
da k~tJ. ~ yakla~~t1. Fer
had p~ De beraber sair blr ~ok kim
seler: 

- Babara sabrolunsun, ve tamam 
milhlmmat gortilsiin dediler. 

Sinan ~ kabma s1gnuyordu. o 
da, Ferhad pa~a gibl, seferde kendl
ni gostermek istiyordu. Hatta Fer
had pa~mn bu miitaler..sma ~ok Ioz
dl. Scfere mfmi olanlar hakkmda 
ckafirlerdir. di ye f etvalar bile ~kart
tI. Sef ere ~1kmak i~in o kadar ace le 
etti kt, on be~ giin f~inde biltun ha
zirhguu g6rdil. ticiincil Murada kal
sa, btr feY yapam!lzdl. Fakat Sinan 
p~ c;rok zengindl. Alb bOliikten dort 
bOltigiln ayllklanru iic;r gi.inde sara
yinda dagltti. tkl ooliik tstanbulda 
kalch. Ferhad p~yi yerine kayma
kam b1rakh. fki bui;uk ay, yoUarda 
asker tophyarak, hanlar, camiler 
imaretler ve hamamlar tamlr ettire: 
rek nihayet Essek sahrasmda kon
maya muvaffak oldu. Artlk oradan 
kaleler tethine azimet edecekti. 

~inan P•· para kuvvetlle tt-;ilneil 
Muradm adamalalh goziine girmi~
tl. B~y~d .k~kii hAIA bitlrllemem~
ti. K~ esasen temelini Sinan pa
~ agtmm~. Ferhad p~a sadrazam 
olunca o da epeyce para sarf etmi~ti. 
Siyavii~ ~nm az himmeti dokun
manu~tl. Fakat bu sefer Sinan pa~a 
tekrar sadarcte ge~ince, k~iin it
mamma olanca gayretini sarf et ti. 
Biltiln mahalle imamlaruu getirtip 
her mahallede yeniden ev yaptiran
lann binalarmda ~ali~an dillgerleri 
ve duvarc1lan klmilen toplattl. Hat
ta Geliboludan bile Rum marangoz
lar getirterek ko~kii bitirdi. <;inileri
ni kamllen iznige sipar~ ederek 

U"iincii Murada zarif bir kosk tak-
dim etti. · 

Sinan pa~a, istanbuldan \!lkarken, 
yeni~eri agas1 yanmda degildi. <;iln
kil kanun varch: Padi~ah scfere git
mezse, defterhane ve yeni~erl agas1 
sef ere gidemezdi. Onun icin Si nan 
pa~. maiyetin~ yalmz on iki bin 
ycni~eri ile kethiida beyi alrm~I. 

Fakat seferin muvaffaklyetle neti
eelenecegi ~tiphell idi. Nitekim oyle 
oldu: ilk aylar muvaffakiyetlc ge~ti. 
Vcsprim ve Tata kaleleri almd1. Fa
kat biJJ.hare Avusturya imparatoru 
ikinci Rudolfun kard~i Hezog Mat
hias maiyetindeki askerin itanl Bel
grada hiicumu Sinan P• ordusunu 
azim mil~killAta ugrattl. Budin mu
haflZl Hasan p~a vaklft. aslanlar gi
bi dokil~tii. Fakat dil~marun daha 
yegin gell~i askeri fena halde ilrkilt
til. Pa~: 

.- Bire gaziler! Gayret vaktidlr. 
Diye bagmyordu. Kim dinler? As

ker alon akm Budine can atmaya 
gah~yordu. Hasan pa~run etrafm1 
ka.m!Ien dil~n sarch. P~a vak1A 
he.yli dii~man tepeledi. Fakat kendl
slne de oyle bir kW~ il~iirdiller ki, ar
kasmda z1rh1 olmasaych, lrurtulma
smm imkAru olarmyacaktJ. AtI yara
lanch. Kendisine bir at yeti~tirildl. 
MaiyeU ile beraber gill( belA camru 
kurtarabildl. 

Artlk ondan sonra bozgunlugun 
ard1 arasi kesilmedi. Askerler soyul
du, koyler yakllch. Halk akin akm et
rafa dagumaya ve ka~1~aya b~a
d1. K6yler yagma ed.ildi. Vak1A. dil'9 
man kar~smda ka~anlar ~ddetle ce
zalanchnld1. IA.kin bunun da hl9 
hilkm.u olmad1. Avusturyahlar ;Bu
din kalesini bile ku~atmaya hazirlan .. 
Illl~ardl. Hatvan ve Estergon zaten 
ku~hlmi~t1. Tiirkler Hatvanda elle
rinden gelen gayreti gosterdiler. Ha
san pa.,a burada da rnertligini g0s
terd.J. Hatta d~manla ~rp1~1rken 

zirlumn gomlegi tutu~tu. Gene gay
reti elden komad1. istanbulda kahra
manllk satan Sinan P• kendl ma
iyetinde dii~manla ~arp1~ askeri 
bile cltiiffar askeri san1p> bayraguu 
toplach, Budine kagti. Sav~ yigit
lik g&teren, Hasan P8.{>a idl. o, bu 
bahachrll~. da oglu Mehmed ~YJ 
mal ettl. U~iinci.i Murad.clan bir mu
rassa altln kll11t ve bfr samur hilf\t 
koparrnaga muvaffak oldu. 

Estergon muhasarasi daha l?iddet
ll oldu. f?ehirdeki reaya, Tiirklere et
medik ihanetl b1rakmadllar. Faka.t 
Tiirkler de merdllklerini elden koma
chlar. · Dii~arun biltiln hiicumlanna 
kar~ durdular. Dil~an, kale crlerl-
ne: • 

- Yire ile sag ~lklp kaleyl verinl 
Diye haber yollad1. 
Razi olmadilar: 
- Biz Rumen gazileri :ve !~el tJa. 

had1rlanyuz. Vire bilmezizl 
Diye cevap verdiler. 
DU~man: 

- i~te Tatar askcriniz kaplumba
gaya binmi~, imdachruza geliyor. 

Diye alay ettik~e. onlar da: 
.(Arkas1 var) 
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I Eskl $eyler I 
Hariciye nezareti celilesi evrak mii.

meyyizi A#r ef endi tekaiid old.uktan 
1onra bir per$embe a~ama deniz ke
nanna indi, agani atti, kendt de $Oule 
ki11111a uzandi. 

Balik boldu. Bfr hamlede ag doldu, 
fafdi. A#r efendi oralarda degildi. Ni
hayet uskumrulardan biri dayanama
di, dile geldi: 

- Ag doldu, dedi, biitiin hiisniini-
11etimize ragmen giremiyoruz yer yok. 

A#r efendi, o me$hur atlatma zih
zihniyetile $byle bir dogruldu; gerindi: 

- $imdi bakacak vaktim yok, dedi, 
pazartesi giinii. gel! 

••• 
$ehremaneti celilesi, yeni yapila.eak 

olan ah$ap binalarda tahtakurusu ol
mzyacagznz natzk bir talimatname ha-
21rlad1. Bu talimatname <;zktiktan son
ra biri yeni yapilmz$ bir ah$ap ev kira
ladi, i¢ne girdi. 

Ertesi sabah ev sahibini <;agzrtti: 
- Yahu, dedi, hani $ehremaneti 

celilesi talimatnamesi muczbince tah
takurusu olmzyacaktz. 

- Dogru, f akat tahtakurulan boy
le bir talimatname <;zktzgmi nerden 
bilsinler I .. 

••• 
Babuilide i<;tima eden meclisi mnu

mi vilayet, son gtlnlerde iireyen fare
lerin imhasmi komisyonu mahsusuna 
havale etti. 

Ertesi gunii farelere bunu haber 
t erdiler. Farelerden biri dedi ki: 

- Bakalzm biz mi uzun omiirliiyiiz 
komisyon mu?. 

••• 
Medresetulkuzatta hoca efendi der

si yanda bzrakti ve ko$a kO$a gitti. 
Sordular: 

- Nereye giti?. 
- tlmmiler i¢n yeni bir kurs a<;il-

di, oraya 
••• 

Umumi harp esnasmda ftnn'lann 
onii. bir mah$er halini alzyordu. 

Bir gii.n bo$ bir arsa On.uncle biriken 
halka sordular: 

- Ne bekliyorsumtz!. 
- Burada bir ftnn yapilmaga ba$-

lanacakmz$, #mdiden yer tutuyoruz!. --10 
Bir resim uzattilar ve sordular~ 
- Tamdm nu? 
- Evet, 10 ... 
- Ne onu yahu, i<;tlmaiyat<;1 uzun 

ismail Hakk1 ile, avukat ~i~man Ab
dulkadir. 

- iyi ya i~te 10... Biri upuzun, 
biri yuvarlak! .. 

Goz 
Kansmdan ~ikayet ediyordu: 
- Yaptigi kabahatlar gonnemezlik

ten gelinecek gibi degil ki .. hem hllkat 
biu kabahatlan gorelim diye goz ver-
mlf ... 

- Unutma kl, gozle beraber, gaz 
kapagi da vermif I .•. 

Panslyonda 
Pansiyonda yemekler pek azd1. Por

llyonlar yandan da kil<;iiktil. 
Bir giin yeni gelen kirac1 sofrada '°rba tabafuun i~e bakb: 
- Ne var bu tabakta acaba? dedi. 
Eski kiracllardan biri gilliimsedi: 
- ~rba olmah, g*n ay da bir ke-

re olmu~tu!. 

Nasll yapllman llzun geldiginl 
&iisteren adana 

&ES 

Acemi pi•t - Acaba yeryiizii yukar1da m1 kald1 &'8itda nu? .. 

lstememi$ 
t~e namzed almacak gen<;leri slhhl 

muayeneden ge<;iriyorlard1. Biraz oon
ce bir gen<; de muayene edildi. Akfam 
babas1 sordu: 

- Ne oldu?. 
- Kabul etmediler. 
- Neye!. 
- Renkleri ayird edemiyorum diye. 
- Sen renkleri ayird edersih peka.Ia .. 
- Dogru baba, fakat terbiyemi mu-

hafaza ettim. Bana san bir i~k gaster
diler: K1rm1zi degil mi? dediler. Biiyiik
lerimi yalanc1 <;1karmarnak i<;in: Evet!. 
dedim. 

- Affedersiniz ama, bunun foks· 
trot olduguna emin misiniz? .. 

Karar 
irlandada yenl yap1lacak blna hak

kmda komfsyon ~ karan verdi: 
cYeni bir hapishane yap1lmas1 mu

karrerdir. Tahaisabn az olmas1 sebe
btle bu bina, yikllacak olan eak1 ba
pishane binasmm malzemesile yap1-
Jacak ve yeni hapishane yap1lmc1ya 
kadar da mahpuslar eski hapishane
de kalacaklard1r.> 

- Yann muh$kak tnmefe at
deceg:iz defil mi? 

- Evet, eger sabahJeyin yagmur 
yaprsa ogleden 90nr&, ogleden SOD· 

ra yafana sabahleyin gideris. 

MUbalAga 
~ocuk sevin~Ie i~eri girdi: 
- Anne, dedl, babam bana apar

bman kadar bilyiik bir otomobil aldl. 
Anneal ~ann ~tb; 
- Ben sana yUz milyon defa mUba- · 

Iaga etme demec:Um mi!. 

Satm1$ 
istanbula yeni gelen bir Amerika-

11 yolda, blr hafta evvel gelen Nev
Yorklu Salamona rasladl. 

- Ne ~ var burada Salamon?. 
- Dikili tq1 satin aldun. 
-~al. 
- Yilz bin dolara. 
- Ne olur, ytiz elli bin dolar vere· 

yim de bana sat. 
Uzun ~e.ki.fmeden sonra Salamon 

haklwu satt1, yUz elll bin dolar aldl. 
Ertesi g\inii Dikill ~ 80.killmek ilze
re iskeleler kuruldu. i~ derhal zab1ta 
miidahale etti. Amerikal1 taf1 satm al
d1gim soyledi... 

Hill Salamonu anyorlar ••• 

Kay1p 
Kocas1 o gece eve ell boll geldl. Ka

ns1 sordu: 
- Hani kum~1m?. 
- Sonna karic1gun, parayi kaybet-

tim. 
- Evet amma bu ii~ilncU oluyor ... Bu 

ne dnlgmhk .. yoksa cebin mi delik .. . 
- tizi.ilme, nas1l olsa paralan geri 

almm, Ahmedin tallhi boyuna devam 
edecek degil ya!. .. 

Hesap 
Giizel bayan lokantada yemeginl yedl 
ve hcsap gorecegi s1rada garsona h1zll 
sesle: 

- Eyvah, <;antanu evde unutmu
~um! dedi. 
Kar~1da oturan gen~ bir bay yerin

den kalkti: 
- Miisaade ederseniz hesab1mzi ve

reyim. 
- Hay1r, daha evvelki giin stz ver

diniz, b1rakm bugiin de b~ka bir bu
dela versin I .•. 

Sanm1$ 
Yilzbaf1 erlerden birinl fena halde 

azarlad1. 
E.ttesi sabah azan ii;;iten er yUzba
~ oniinden ~erken selAm verme
di. 

YU3bql seslencl: 
- l{ey, neye aellm ftl'Dlljorlun? 
- Bana dargmsmiz samyordbm! .• 

<;apk1nlarl 
Babas1 sordu: 
- Dtin aqam otomobill garajdan 

. -sen ml ~lkarchn? 
- Evet baba, ik1 erkek arkadqim

la gezmege gittim. 
Baba.SI giililmsedi. 
- Ala!.. o iki crkek arkad~!la 

s0yle, otomobilde oya i~lemeli kil~tik 
mendillerini buldum! .. 

Hay1r 
- Neye di!~iinilyorsunuz?. Bu kls

rak hi<; durmadan, soluksuz, on be~ 
kilometre yol gider, alm1yacak m1S1-
mz? 

- Hayir. 
- Neden? 
- Benim ~iflikle ~hir ar8.Sl on kl-

lometredir, geri kalan be' kilometre
yi ne yapayim? .. _...._ __ _ 

Su 
Agzma omriinde ~aptan b~ka 

bir f?CY koymayan biri anlatiyordu: 
- Qolde ~arap bitti, tek damla kal

madl. Dudaklarumz kurudu ... 
- Su bulamadmlz m1?. 
- Bulduk, bulduk amma yikanmak 

istemiyorduk Id ... 

- Allo! .• Allo! .• Buras1 radyo .. size 
tarif edecegim bareketleri benimle 
beraber yaparsamz, din~. giirbiiz, 
muntasana endamb olW'SUDuz! .. 

mektuplari 

lzmirliler orduya sekiz 
tayyare bediye ettiler 
Bu tayyarelere ad konma • resm1 

parlak surette yap1ld1 

l'ukandan •'8flya cloiru: Ad konma resminde vall Fazh Giil~ nutuk sCiy
liiyor. tzmirlilerin hediye ettikleri sekiz yeni tayyareden dordii, yeni tayyare
lerimizin oniinde laymetli pilotlan, Bal~ova ve Narbdere koyliileri satm 

ald1klan ve kendi koylerinin ad1m ta~1yan tayyarelerin oniinde 

Izmir (Ak~am) - izmirin hamiyetll 
halkmm bir ytl i~inde ordunwza he
diye etti~i sekiz tayyarenin ad konma 
merasimi, on binlerce izmirli ve koylii 
onilnde Gazemirde parlak bir ~ekilde 
yap1lm1~br. izmirin kadm ve erkek 
hallo, merasim yerine iki hususi tren
le gelm~lerdl. Tayyarecilerimlz, gelen
leri kar~tlayarak meydana goti.iriiyor-_ 
Jar ve yilksek bir nezaketle sorgulan
na cevap veriyorlard1. 

Vali FazlI Gille~. milstahkem mev
)d komutaru vekili, belediye reisi dok
tor Behcet Uz, Tiirk hava kurumu iz
mir i;ubesi mudiliii ~evki Demir ve 
daha pek <;ok uvat ve yiiksek bayanlar 
merasimde haz1r bulunmu~Jard1r. 

Bafbakamm1z ismet inoniiniln, ha
va kuvvetlerimize ehemmiyet verilmesi 
hakkmdaki i~tlerinden heniiz bir 
y1l ~meden tzmirln hamiyetli halkt
mn seldz tayyarelik milhim bir filoyu 
ordumuza hediye etmesi hakikaten 
miihim bir hadisedir. Merasimde bu
lunanlara haz1rlanan zengin btifede 
<;ay ikram edi~ ve sonra, ortada 
ka~1 kar41ya duran seklz tayyarenin 
oniinde merasime ba~lannu~tir. 

Ortada hazirlanan kiirsiiye ~1kan 

vali Fazll Giil~, ~ok veciz bir nutuk 
irad ederek hava kuvvetlerine yard1m 
etmenin ehemmiyetinden bahisle es
Id ve yeni idareler arasmda bir mu
kayese yapm1~tir. Tiirklerdeki asker
llk ruh ve meziyetinin vatan1 nas1l 
kurtarcbgim anlatan ve ~ok alkt~la
nan valinin nutkunu !zmir kadmlan 
nanuna bayan Ferhundenin nutku 
takip etmi~tir. 

Bayan Ferhunde, izmlr kadmlan
nm da vatani vazifelerlni yaptiklan
m ve yapacaklarm1 s<iylemi~, alk1~lan
DU~t1r. Daha sonra BucaWar namma 

Buca belediye reisi Naz1m Amk, 1zmir 
i~<;ileli namma i~<;i ve esnaf kurumlan 
birilgi reisi Galip, manifaturac1lar na
mma Hasan Fehmi, Balcova ve Narl1-
dereliler narnma Mehmed, izmir bahk
c1lan namma Ali reis ve bah~1vanJari 
narnma da Niyazi birer nutuk lrad et
mi~lerdir. Halk, fevkalil.dc yuksek te
zahilrat _yapm1~ ve se.kiz tayyarenin 
adlanm orten bezler, birer birer kald1-
nlarak tayyw·eler u~urulm~tur. Iz
mirliler, kendi paralarile yaptiklan 
tayyarelerin tzmir semasmda yapt1k
lan akrobatik hareketleri takdirlerle 
seyretmi_i;ler ve gogilsleri sevin~ ve gu
rur i~inde merasim yerinden aynlm1~
lardrr. Halktan isteyenler, bilhassa ba
yanlanl!lIZ, tayyarelerle UCuruln1U~lar· 
d1r. 

Bu tayyareler, tzmir kadmlan, iz
mir i~~ileri, tzmlr memurlan, izm1r 
manifaturac1lan, tzmir bal1k~an. 
Narlldere ve Bal~ova koyliileri ile Bu
calllar adm1 t~1maktad.lr. Ve bu ha
miyetli vatn~larm tebeniilerile alm
m1~br. tzmirliler, gelecek sene ordu
muza sekiz degil, on sekiz, hattA da
ha fazla tayyare hediye edeceklerdir. 

Kadakoy belediyesi kopek1er1' 
oldOruyor 

Kmltopiak, GOztepe, Ercnkoy :ve 
c:vannda kopekl "r ~ogalnu.~hr. 
Dilndcn itibaren Knd1koy bclediyesl 
bu kopekleri itlaf etmege b~lam1~tir. 

Seyahat acentelerinin 
bir mOracaatl 

Seyahat acentele mden bazilan be
led iyeye miiracaat ederek 936 - 937 
seyahat mevsimi i~in istanbulda. Is
tanbul bl€djyesin!n ne gibi eglence
Jcr tertip ettigini veya cdecegini sor
mu~tur. 



Deniz Harp o ulunda 
diinkii merasim 

Mektebi~ 1~1 __ inci y1l1 parlak 
Memlekete bir~ok yigitler kazandl

ran denlz okulu 161 inci yllllll diin bti
yilk meraslmle kutladl. Merasime bir-

• ~ok askeri erkan, askeri mektep mti
durleri ve hemen biltiln eski mezunlar 
gelrni~ti. Davetlileri mektep kapISmda 
sungulerinl taklm~ olduklari halde is
tikbalin gen~ denizclleri merasimle kar
~ladllar, selamladllar. Amiral Vas1f 
talebeyi tefti~ etti. Mektebin hmcahm~ 
dolu salonlarmda hep eski deniz ve 
kahramanhk hikayeleri anlatihyordu. 
Evvela divan borusu ~almdl. Mekte
bin kar~ISmda duran Hamidiye kruva
zorunden atilan blr topla merasime 
b~land1, istiklal mar~1 soylendi, mera. 
.simle bayrak ~ekildi. Evvela yarbay 
Ce\ad donanma komutam amiral ~ilk
ru Okan'm Malta seyahati miinase
betile merasime gelemedlgini ihtisas
Janm yazarak gonderdigini bildirdi. 

Amiral ~Ukrii Okan'm ihtisaslarllU 
okudu. Amiral ~ilkrii Okan ihtisasa
tmda diyordu kl: 

S ym arkada§lnnm baylar ve okurlar 
Deniz harp okulu ve lisemizin a~i.lma 

toreninin kutlanmasmda bulunama· 
m khg1mdan duydugum ac1y1; uzun y1l· 
I Tdanberi Akdenizin enginlerine a~11· 
mal 'Ii c T urkiin yiice sancagm1 bu aular· 
da dal aland1rmak fusatma bulam1yan 
deniz kuvvetlerimizi Malta sulanna go• 
turmek 'Ii azif esini nlmtl! bulunmakhiim 
haf1Aetiyor. 

Sulanm1zdan aynhrken benim ve 
butiin donanma subaylannm goniilleri 
izlerle beraberdir. Gidecegimiz engin• 

Jerde ~ok tnnli tarihimiz var. Ben ora
larda Tiirkii uzun y11lar egemen k1lan 
bi. uk dcnizcilerimizin ruhlanna sizler· 
den de selimlar gotiireceiim. 

Gen~ Turk denizcisi; teknigin ve bil
pinin derli toplu ogretildiii bu yuvanm 
191 y1lhk varl1gm1 kutlarken ileride 
eeni bckliyen biiyiik vazifelere c;ok iyi 
hazirlan. 

Bu okul Turk denizciliiinin, deniz 
kudretinin teme] tat1d1r, g~mittelti lto
mutanlar bu yuvanm feyzi altmda te
nemmiiv ederek yeti;mitler ve ilk mes
lclci terbiyelerini, ilhnmlarm1 buradan 
alm1slardir. 

Turk cumhuriyeti send en ~ok' biiyiik 
i:sl r bekliyor. 

Olkun, y1lmadan, dinlenmeden, dai· 
m 1lerilemek, amacm yurduna goz ko
ynbileceklere ta enginlerde cevap ver
m k, 'Ii e amacm1 enginlere gotiirmek, 
o~nlarda ym1amnk olsun. 

Bunun icrin de ruhun, maneviyattn, 
ce retin yiiksek, ve bilgin olmak lazim· 
d1r. 

Deniz harp oku]u ve lisesinin bir bu• 
cuk asn gec;en bugiinkii ac;1lma torenini 
kutlarken bizlere bu c;ok ,erefli ve 
iimitlerle dolu gi.ini.i ya~tttran ve ulvi 
amac; ve iilkiiyu tel kin eden Atatiirk' e 
fiikran vc tazimattm1z1 arzetmegi bir 
vazife bilirim. 

MEKTEP KOMUT ANININ NUTKU 
Bundan sonra rnektep komutam 

yarbay Ertugrul giizel blr nutukla 
mektebin tarlhr;esinl yapti ve sOzlerinl 
~Y,e bitirdi: 

Dk resmi mektep: 
I 6 inci yiiz y1]da garp devletleri de· 

niz harbinin ameli ve nazari yepi bilei· 
lerle kazamlacak bir fen haline aeldiii· 
ni takdir ettiler ve Deniz mektepleri a~
ttlar. Bu zamanlarda donanmam1zin 
ugrad1i1 baz1 muvaffak1yetsizlilderin bir 
aebebi de ilimsizlik oldugunu anhyan 
Cezairli gazi Hasan t*l~a ilk deniz mek· 
t~bimizi ac;makla tarihimizde c;ok iinlii 
bir mevki ald1. 

Bu buyi.ik deniz komutan1mmn hi..iku
mete yapt1ii teklif i.izerine bir buyruk 
yazild1 ve teraanei amirenin daragac1 
semtinde ve kad1rgalann c;ekildigi goz· 
Jerden birinde Hendeaehane adh ilk 
mcktebimiz yap1ld1, oiretmenler tayin 
edildi ve okurlar almd1. 

fyi bir tcaadiif, ilk deniz okulunu 
lturmak ferefini Cazayirli bir Hasan pa
pya verdigi gibi o okulun ilk hocal1k 
rnevkiini de ayni adh bR§ka bir Cezayir· 
liye vermittir ki birincisi komutan11k ve 
gorii1 kudretile nas1] temayuz etmi11 iae 
ikincisi de kaptanl1ia kadar yiikselm~. 
italyanca vc fran11zcay1 iyi bilir ve JYO· 

Yulmadan ~alt11r, gayretli ve k1ymetli 
ltocalanm1zdand1r. 

Deniz okulunun bu ilk a~1l1" 18/2. ci 

tOrenle kutland1 

1 
• \ 

' 

Yubn4a ba1ftk ~kiliyor, davetlller okula girerken, ortada talebeler lstikW llW'fUU liylilyor, Ataturt btistiine 
~ konuyor, esld memnlar, qaflda mekteb komutanJ nutuk &Oylilyor, ~eiaiile ~lenk atlbyoF 

teirin/1776 tuihidir. Bu deniz okulu· 1 hidleri namma denU.e san ~apa bi~i- Yemek yendi. Ogleden sonra mekte-
muzun hat hocalaiinda Gelenbevi lama. minde bir ~lenk atlldl. bin kurul~u tasvir eden tarihi bir 
ii Hakki, Palabiyik Mehmet, Behar Atatiirkiin bilstiine ~i~ekler kondu. piyesle, Atatiirk tablosu g0sterildi. 

efendiler gibi deierli iistadlanmaz bu- ... ------------------------------lunmu1tur. 

c- Okulumuzun ilk kurucusu Ce
zayirli Hasan p8f8Illll adlm saygi lle 
anarken yurdu kurtaran Atattirkiimti
ze yiireklertmlzln btiyiik bagllhk ve 
saygilanru fiikranla arzederim.> 

Bundm) sonra mektebin en eski me
zunu Hamid Naci kollannda ikl bah
riyeli lie hitabet yerlne getirildi. Mek
tep komutam: 

- Bu bizim ~uklann kendi elle
rile yapbklan ve goniillerinden kopan 
bir hediyedir. Kabul ederseniz minnet
tar oluruz .. dedi. 

Bay Hamid Naciye nikel ~er~eveli 
mektebin hediyeai verildi. Hamid Na
ci davetlllere ve talebeye ~k giizel blr 
nutuk 80yJOOi: 

- Ben bug\inil gormek i~in hasta 
yatagundan kalkbrn da geldim.. biz 
ne biiyilk mahrumiyetler i~inde ye~
tik. Bize bugtinleri gesteren Atatiir
ke «Y8'88In .. > diyorum. Hep birden 
bagrrdllar: 

- Y~m Atatiirk .. 
Bundan sonra biitiin eski mezunlar 

hatira detterini imzaladllar. Deniz~ 

Dort 9ocuklu asker 
Fransada Baille 

isminde btrt, bir- r 
~ sene tecil edll
dikten sonra aske
re aJmm•fbr. Pek 
gen~ Y8flllda evle
nen bu adamm dOrt 
c;ocugu vardlr, be-
1}1.ncl ~utu da 
dotmak ii?.eredir. 

Baille laflaya gt. 
derken yiyecekleri 
bulunmayan ailesl 
erkAmru da blrllk
te gOtiirmiifttir. 
Alay kumandam 
alaydaki teaviin 
kasasmdan nefere 
400 frank ve blr 

hafta izin ve~
tlr. Baille aileslnl 
bir odaya yerl~ti
recek ve bir mtid-

det y~amalan i~in DOrt ~uklu asker k1~laya gidiyor 
para b1rakarak donecektir. Alay kasasmdan bundan sonra da yardlmlarda 
bulunulacakt1r. 

Fatihte oturan hac1 
Mustafan1n ba~1na 

gelenler 

Zab1ta garip bir dolandlr1c1hk va
kasmm tahkikatma el koymu~tur. 
Hadise etrafmda ~u m:ilumati ald1k: 

Fatih civarmda Hac1 Mustafa a
dmda bir adam otunnaktad1r. Haci 
Mustafanm ko~sinde bir hayh da 
paraSI vardll'. 

Bir gun Hac1 Mustafaya bir adam 
gelmi~ bir miiddet btedcn, beriden 
konu~up ahbaphg-J ilerlettikten sonra 
sozii zcngin clmak bahsine c;evirerel.: 

<- Bayim. Birdenblre zengin olmall 
istersen sozfunii dinle. Ben yangm 
yerinde bir arsa buldum. Bu arsada 
miihim birdefine gomiiliidiir. Define
yi c;Ikarmak i<;in arsayi satm almak 
lb1m geliyor. Fakat benim param ol
rnad1gmdan bu 1~1 yapam1yorum. 
~imdi bu i~ seninle bcrabcr yapa11m. 
Arsayi satm alahm ve kazip dcfineyl 
~1karahm ... derni~tir. 

Define bahsi bay M.ustn.f amn ho~u
na gitmi~ takat bu i~e muvafakat 
etmek 1r;in evvela bir tccrtibe yap
mak istemi~, clifine ortag1 arkad~ 
buna da muvafakat etmi~, ertesi gitn 
yanmda diger bir arkadaple berabcr 
gelerek bay Mustafayi alm1~lar ve ak
~m uzeri yangm yerindcki arsaya 
gitmi~lerdir. Arsada iki ahbap kol
lar1 s1v1yarak toprag1 kazmaga bn~
lam1~1ar, bay Mustafa da ba!?lannda 
durup seyretro4>tir. Toprak blr mi.id
det kaz1lnu~ ve bir arahk ~urlar a
rasmdan bir ka~ altm ~1kmu~tir. B 
Mustafa bunu gorilnce son derece 
memnun olmu~ur. 0 sll"ada kendisi
Je pazarhga gi~en adam altmlan al
m1~ ve: 

c- GOrdiiniiz ya .. altmlar ~1kmaga 
ba~Iad1. Fakat astl define daha de
rindedir. Arsayi ahr da rahat rahat 
kazarsak kiiple.tle dolu altmlara sa
hip olacagiz .. 
Demi~ ve gent. beraber oradan ay

nlnu~lardlr. Bundan sonra i~ arsanm 
sntm ahnma.sma .kalm1~ ve bay Mus
tafa arsarun satin almmasi i~ln la-
21m gelen parayi vermeyi kabul et
mi~tir. Bu karar iizerine define ara
y1cllan taallyete b~lam1~lar, bay Mus
tafaya bir 90k uydurma evrak getire
rek adamcaiizm iki bin liradan f az
la paras1m ~ekmi~lerdir. Fakat arsa
r.m almmau i~i bir tiirlii bitirilip de
fineyi ~1karmaga girl~memi~lerdir, 

iki define miitehass1s1 paralan <;ek
tikten sonra blr daha bay Mustafa. 
nm yamna ugramam1l?lard1r. Bay 
:Mustafa bir muddct beklemi~. define 
mtitehassislarile iki bin lirayi mlite
caviiz paraamn da ur;up gittigini an
laymca zabJ.taya miiracaat etmi~tir. 

Polls ikinci ~e miidilrii tarafm
dan yap1lan ara~tirma neticesinde 
bu i~in Celat admda bir adamla Mch
med admda diger bir arkada.p tara
fmdan yapil~ t~bit cdil~tir. Za
b1ta bunlan y'h.kalanu..$, bay Mustafa
ya gesterilloce ikisini de tamm1~tir. 
Zab1ta tahkikabna nazaran bunlar
dan Celfllin bu fekilde daha bazi do
landlnc1hk t,lerile allkadar bulun
dugu anla.pldlgmdan tahkikat geni~ 
letilmi~tir. 

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

Kar1sn• yarahyan koca 
mahkOm oldu 

Edimekap1 civannda oturan Ya
f&l" adlilda bl9 kans1 Rebia ile kav
ga etmi~ ve kadm kendisine danla
rak evden c;1knu~tir. Ya~r tekrar 

ban~mak i~n bir ka~ defa haber 
gondermi~ de Rebia kabul etme
rni~tir. Bundan hiddetlenen Ya~r 
bir giin dakta Rcbiay1 yakalam1~ 
ve kedlslle b~adlg1 ic;in i.izerin
de ta~1d1g1 btiyiik b.ir ekmek b1~
le kadm1 dDrt yerinden yaralami~br. 

Diin agir ceza mahkemesinde Ya
~nn rnui:akemesi yapilm1~. su~u 
sabit oldugundan kendisi iki ay, yir-

rni gi.in miiddetle hapsinc ve ayn
ca b1~ak t~mak su~undan da blr 
lira ag1r para cezas1 00.emesine ka
rar vcrilmi~tir. Y~.~ar mahkiimiyet 
mildetini ikmal ctml~ oldugundan 
scrbes b1rak1l~tlr. 
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Talimatnamayi haz1rlarken Kafi gelmiyor! Paris yen di 
9ok dii~iinmek ve titiz 

davranmak IO.z1md1r 
Tilrk Spor kurumu nizamnamesi 

mucibince yap1lams1 Iaz1m gelen tali
matname, Berlin ve Rusya seyahatle
rinin araya girmesi yilztindcn bugtine 
kadar yap1lmadi. Bu ytizden hergtin 
bir suru ihtilaflar kar~1smda kallyo
ruz. Neyse ki Gene! Merkez son gunler
de, talimatnamenin haz1rlanmas1 i!(in 
bir heyet kurdu. Bu lleyette eski ni
zamnameyi yapmI!l olanlardan bir kls
mile tei;;kilfltm kuruldugu gi.indenbe
ri bu i~erde yogurulmui;; kimseler bu
lundugu gibi ,ag1k soyliyelim ki, bu i¢n 
mceliklerile hi~ me~gul olmanu~ kim
seler de var. 

Almanlar yeni bir stad 
yapbracaklarm1~ Sarosi'nin oynamas1 Macarlar1 2-1 

magliibiyetten kurtaramad1 

Bugiln, elimizde talimatname olma
chgi i!(in, bru,;vurdugumuz o rengarenk 
eski nizamname var. Eski nizamna.
me, bu t~n en ince teferrilatma kadnr 
nufuz ctmi~ kimseler tarafmdan ya
p1lm1i;;t1. Bunlarm arasmda ve hatttl. 
bru,;mda sporculann gok yakln
dan tarud1g1 Ali Sarni, Yusuf Ziya, 
Burhan Felek, merhum ~eref, Fethi 
Bru,;aran varcl.l. 0 nizamnamc uzun bir 
tetkik neticesi kaleme almd1. Hig blr 
~ey yoktu ki, onun ~crgevesi i!(ine gir
mi~ olmasm. Spor i~lerimizde blr gok 
aksakl1klarm meydana ~1kmas1 da es
ki nizamnamenin bu kadar teferrtiat11 
ve mufassal olmasmdan dogdu. <;tin
kti son senelerde usta klilpgiller her 
maddeyi bir tefsir meselesi haline ge
tirmenin ve her maddey.i kendileline 
gore tcfsir etmenin veya ettirmenin 
kolay1m buldular. Tabii bu yi.izdenclir 
ki, tefsir kolayhgrm bulanlar bulam1-
yanlan daima masa ba~mda maglO.p 
etti. Eger o nizamname htisnii niyetle 
ve muhtelif tefsirlcra ugratilmadan 
tatbik edilseydi spor i~lerimiz i~in bun· 
dan iyi bir nizamname aramaga lii
zum kalmazd1. 

Son kongre te!essilh ettirilmis olan 
eski nizamnameyi kaldm;lt. Yeni ni
zamnamc ise aksine olarak ~ok muh
tasar ve milpbem olduktan ba~ka pe
men her ~yi talimatnamcye b1rak
maktad1r. 

Eski nizamnameyi kaleme alanlardan 
f'C ycni nizamnamc azasmdan Biirhan ,,,__ __ _ 

Fclek f talya milli takmumn en iyi oyuncu· 
lanndan Ferrari 

igindc Burhan Felek, Fethi B~aran 
ve blr par~a da bu i~lerle mmtakadakl Almanya ve ttalya ntllli taklmlari-
ald1gi vazifelcr dolayisile yakmdan nm Berlinde pazar gilnii ynptlklan 
alakadar olmuli Necmi Ataman hari~ futbol ma~mm iki~er sayile berabere 
diger arkada$lar, kendileri de kabul et- neticelendigini radyo havadisi olarak 
meleri 1B.z1md1r kl bu tescil i$lerinin in· 
celiklerini bilmezler. Halbuki nlzam- okuyuculannuza bildirmi~tik. 

r 

namenin en milhim taraf1, hi~ i;;i.iphe- Evvela ~unu soyliyelim ki, bazi spar 
siz kl heyeti i~gal eedcek noktas1 da karileri Berllnde oynayan italya mllli 
btldur. takumm Berlin olimpiyatlarmda ~am-

Tescil i~lerindc astl dil~ilnillccek tjey piyonlugu alffil~ olan amatOr milli ta
kliip deg~Urme meseleleridir. Kliip de- kLm zannetm4>lerdir. Halbuld isimle-

TITKOS 

SA ROSI 

Macar miW takmunm oyuncularm
dan Titkos ve Sarosi 

n-f.,.tirecek bir idmancmm ayn1chg-I ul d 
~fuptcn~nservjs almas1 ve vermeyen rini ru;;agiya yazdigimiz oyunc ar an Paris ve Pe~te muhtelltleri pazar 
kli.ibiln bolge yollle bonservisin ne ~e- italya taklmmm yeni elemanlar da gilnii Pariste kaq1l~tilar. Pe~te takl-
kilde istenecegi noktalari iyi dil~Unill- sokulmU$ prof esyonel takrm oldugu m1 Parise ~ok kuvvetli gitigi ve boy-
melidir. Oyle bir ~ekil bulmallchr kl, anlru;;ihr. kotlu oldugu halde ingiltere - Maca-
ne o amator idmanc1 korkorUne bag- ristan ~1 i~in affedil~ bulunan 

Oliveri - Monzeglio, Allemand! - Sarosi de merkez muhaclm oynadlgi 
Iarum~ bulunsun, ne de 0 klup zarar Serrantonl, Andreolo, Varglien - Fa- · ht liti b k d 
gorsun. Jieyet bu noktada verilece)c ka- halde Paris mu e u ma~1 azan 1. 

rarda eger dii$iinerek hareket etmiye- sinati, Perrazzolo, Plola, Colaussi, Fer- Halbuki son maga gelinceye kadar Pa-
cek olursa en ziyade zarar gorecek kii- rari. ris ve P~te muhtelitlerl arasmda ya-
giik klilplerdir. Di.i~i.iniilmiyerek veri- Mom;eglio, Allemandi, Piola, Aile- pll.m1~ olan dort ma!(m hepsinl Ma-
lecek bir karar, baz1 kil~tik klilplerin mandl, Ferrari gjbi oyuncularm mev- carlar kazanmr~ oldugu 1cin bu se!er 
gok zarai- gormesine sebep olabillr. cudiyeti italya tak1mmm zannedildi- ~~~~~~r~~~anacag1 kuvvetle tah-

Bir nokta daha: Ceza meseleleri. Ye.. gt gibi amator olmad1gm1 gostermege 
Bizce, yeni nizamnamenin ilk sa~t n1 nizamname disiplln heyetlerl ku- kAficlir. Ma~a taklmlar ~u ~ekillerde ~1km111-

taraf1 heyetlerin vazifclerini ~ahISlar rulacagm1 rnadde ile gosteriyor. Bu Bu vesile ile bu ma~ esnasm~ teba- lardir: 
U.stilne birakmasidir. disiplin heytleri, cezalar1 ne .<:ekilde Paris: Hiden - Ortln, Dupuis - Gou-

"t riiz eden bir noktay1 da yazmadan 
Yap1lacak taUmatnamede lig hcyet- verecektir?. Yanilan harekete gore mi gain, Jordan, Meuris - Aston, Simonyi, 

bilh ~ gegemiyecegiz: lerinin ~kill noktasma assa cezalar tayin edecektir? Yoksa o ce- Couard, J'anin, Mathe. 
ehemmiyct vermek rnz1mdir ki, bu sa- zanm verilmesini isteyen ajanhk ve Ma~, aerlinde ollmpiyat stadmda P~te: S2abo - Biro, Polgar - Lazar, 
kat taraf biraz tamlr edilmi~ olsun. yahud bOige tarafmdan teemmfilden yaptllll)~tJ.r. J,Ju stad 100,000 ki.p al- Turay, Dudas - Titkos, Toldi, Sarosl, 

su! Fakat gal yapmak isterlerse gok 
ugr~mahd1rlar. • 

Macar fedrasyonu reisi doktor Fo
dorun da gene magtan evvelki soz eri 
~u olmu~tur: 

- Ingiltcre ma!(mdan once bu ma~ 
dort nala gidecegimlz son mactu·. 

Mag gok gtizel olm~, Macarlar ha
kim oynad1klan ve ~ok guzel paslar 
yapt1klan halde gol ~1ka1 amam1~

lardir. Frans1zlar cnerjik bir oyun g1-
karar::i.k ilk devrede Mathe'!lin yaptI!'h 
bir gol lle devreyi 1-0 gahp bitmm~ler
dir. 

Ikinci devre dahn hararetll olmu~ 
ve iki taraf ancak birer gol ynpabil
m1~lerdir. 

Rasih Paristen geldi. Bu 
baftadan itibaren tak1m

daki yerini alacakttr 

Gilne~in ~ok k1ymetu futbolculerin
den Rasih tahsil igin Parise git~ti. 
Ve bir senedenberi Pariste bulunmak
ta idi. Rasih bundan iki ay evvel Is
tanbula gelmi~ ve lig ma!(lannda ta
kundaki yerini almak ilzere idmanla
rma ba~lam1~t1r. Esascn Fransada fut· 
bolil b1rakmami~ olan Rasih bu hafta
dan itibaren yerlni alacaktir. 

Bu k1ymetli futbolcilniin iltihakile 
Giine11 mu.hacim hath en kuvvctli ~ek
le girmi~ oluyor. 

Yeni nizamnamenin ~u noktas1 da sonra m1 verecektir? Bu noktalar maktadir. Ha,lbuki m~ giiniinden gok Muller. Sas. 
· ··kt·· Bi f d 't .... karanru te il ·di Edeblyat fakOltesi bir voleybol curu ur. r e erasyouun maddelerle g5s r mell r. evvel biletler tamamen satllchgi hal- Paris muhtelltinin kalecillgini ya-

umumi merkez bBi~am resen istedigt Velhastl bu tallmatnamenin yeni ni· .. pan Avusturya mllll takumnm kale- mOsabakas1 tertip etti de 60000 ~i daha yer almak i~in mu-~ekilde tatll veya: reddedebiliyor. zamnamenin sakat taraflanm ortmek cisl Hiden, eski Auvsturya - Macaris- Universite edebiyat fakiiltesi tale-
. racaatta bulunmu~larchr. Bu vaziyet 

Federasyonun ba~kanlan tabiatile i¢.n iyi dil§iinillerek yaptlmasi lAzim- tan kar~1l~malarmda Macar mllli ve be cemiyeti klz ve erkek talebelcr de 
aid oldugu sporda ihtisas sahibidirler. chr. Diger bir yazlllllzda tescU j~lerinin kaq1smda: Almanya bu gibi miihim re~te muhtelit takunlari sol i~i m~hu:r; dahil olmak iizere fakilltenin muhte-
Olm1yanlar se~ilse dahi onu biz oyle l?ekillert ve diger noktalar hakklndakl ma~larda seyircilerin arzusunu kar~l· Toldi ile ~ok ugr~~ olmak sifatile, lif enstiti.ilerl arasmda bir voleybol 
kabul edecegiz. Federasyon uzun bir fikirlerimizi yazacagiz. Iayabilccek 200,000 ki~ yeni bir stad ma~tan evvcl demi~tir kl: miisabakas1 tertip edilmi~ ve mektil-
tedkik neticesi o sporun yiikselmest, M. Kemiil yaptirmak d~iincesindedir. - Told! yaman oyuncudur dogru- rini tanzim edilm~tir. 
k~kmmas1~nblrkITTarftri~~Ve -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ karar genel merkez ba~kanma gidi- . 
yor. B~kan fcderasyonun verdigi ka
ran isterse kabul etmiyor ve boza
biliyor. Demck oluyor ki, yeni nizam
name ihtisas kabul etmiyor, ihtisas1 
inkar ecliyor. Bu da gosterir kl, yenl 
nizamnamenin sakat taraflan var
d1r. Hergiin ihtilaflar f.~1smda kah
nacaktir. Bu nizamname Ue i~ gor
mek bizce bir par~ gilg.tilr. Taliiila.t
namenin hazirlanmasi i!;in kurulan 
heyetln bu noktalan goz oniinde bu
lundurmas1 laz1md1r, -Oy1e bir nizam
name hazirlanmahd1r ki, bir dereceye 
kadar olsun bu dogacak ih tilaflann a
nilne gecilebilsin- daha hangi noktalan 
gbz onntide bulundurmak Hl.Zim ol
dugu hususunda da hatmm1za gelen
leri ~urada k1saca kaydedelim. 

1 - Ajanlar ve onunla beraber ~
l1smas1 nlzamnamede gosterilecek llg 
heyetlerinin ~ekillerl ve ajanlarm fen
n! noktala1 da verecekleri kararlarm ve 
tatbike koyacaklari i~lerin bu lig he
yetlerinden ne ~ekilde ge!;ecegt. Bolge 
baskanlarmm ajanm vezaifine muda
hale edebilecegi noktalarla mudaha
le edemiyecegi noktalann tef1iki. 

2 - Tescil i~leri: Buglm bu heyet 

Futbolun cilveleri: Nakavt yalmz boksta olmaz. Zamansn bir plonjon tsnaamd1' ~ Ye hattA bazan kastt neticesi olarak gelen bir tekme veya top• 
yakalamak i~ havaya zrplaN s1rasmda sila bir ~arptJma, kaleciJl de b07lt nakavt ed,ebillr. Her sporun kendine has cilveleri oldufu gibi futbolun da 
bu taraflan varda. 
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Amerika reisicumhuru nasil ga~ar 

M. Ruzveltin · senelik cep 
har~l1g1 80,000 lira tutuyor 

F akat ~ma11r1ndan, tirq1na ve okudutu gazetelere kadar 
biitiin hususi masraflan Amerika devlet biit~esinden ~kar 

Amerlka cumhur reisligme yeniden 
intihap edllen M. Ruzveltin devletten 
aldlfl resmi ~, o kadar ~ok degil
dir. M. Ruzveltin senelik maa{iI vakla 
80,000 lirad1r. Fakat Amerika devlet 
rcisinin devlet hazinesinden aldlg-t pa
ra bundan ibaret degildir. Devlet rei
sinin biltiln hususi masraflari devlet 
hazinesinden ~11oyor. Bu hususta biraz 
izahat verelim: 

M. Ruzveltin oturdugu beyaz evin 
btiti.in masraflan, teshin ve tenviri, 
hadem~. memur ve diger miistahdem 
rnaa~an devletc aittir. Hatta reisi
cumhurun giydigi kostiimden yakall
gma kadar ~ama~r ve esvabmm yikan
ma ve titilleme masrafian da devlete 
aittir. ReISicumhurun maiyetinde' bu
lundurulan doktorun tahsisati, hasta
hgmda kulland1gi ila~lara kadar hep 
devlet hazinesinden ~tloyor. Amerika 
hazinesinin M . Ruzveltin esvap ve ~a
ma~ulan i~in aym:llg-t senelik tahsi
sat 6000 lira tutuyor. 

SEYAHAT l\IASRAFLARI 

RcISicumhurun seyahat masraf1 da 
devlete aittir. Bu seyahat masraf1 i~ 
de\ et btit~esinc konulan tahsisat 
30,000 liradir. 

Otomobil ve garaj masraflan bu 

M. Ruzvel ve 

heasptan hari~tir. Reisicumhurun oto- ~l't",, .,,.,,,\' '"'~ .. 
mobillerini kullanan ~oforlerin senelik 
rn~atl i~ln 22,000, i.inlformalan i~in 
3,000, otornobiller i~in 45,000 lira ka
dar bir para harcarur. 

Reisicurnlmrun emrinde m~lari 
ve masraflari hiikfunet tarafmdan 0-
denen bir doktor ile bir di~l de 
vard1r ki, bunJarm masraflan senede 
30,000 liray1 bulur. 

Reisicumhur seyahatlerinde indigi 
otell~rin masraflan, hatta garsonla
nn bah~i~Je1i de devlet hazinesinden 
~Jkar. 

BERBER AYLIGI, KOLONYA 
PARASI 

M. Ruzvelti her sabah ti~ eden ber
berin ayhgm1, tll'af i~in kullamlan sa
bun, ustura, kolonya paralanru gene 
hazine verir. Reisicumhurun mesai o
das1m ve kabul salonunu siisleyen !;i
!ieklcrin bedeli ve bahc;1vamn senede 
3000 lira tutan ayllklar1m da; devlet 
Oder. 
Ba~ bahc;1vanm maiyetinde kullam

Jan bah~1vanlann m~an bu he.saba 
dahil degildir. M. Ruzveltin hergiln 
okudugu gazetelerin, mecmualann, 
kitaplann paras1 da millet hazinesin
den !;Jkar. 

Reisicumhw·un seyahatleri i~in bir
~ok hususi trenler ve Potonal narmn
da mukellef bir yat daima emrine ama
de bulundurulur. Yalmz yatm hiikft
met hazinesinden Odenen senelik mas-

. ra!1 80-90 bin lira tutar. Yalmz 9u nok
ta vard1r ki, Ruzvclt yatla seyahat e
derken yedigi yemcklerin paras1m ken
disi oder. 

Reisicumhur, icabmda seyahatlerl 
l~in donanmadan ordunun nakil vas1-
talarmdan da istifade edebillr. Bu, ken
disinin mutlak bir hakkldlr. Velhasll 
Amerika reisicurnhurunun senede dev
let hazinesinden aldlgt 80,000 lira, sa
dece cep harc;hgtdlr. 

M. Buzvelt yemek yiyor 

BEYAZ SARAY NASIL BIR YER? 
Beyaz aarayda 21 yatak odasl. var

dlr. Bir j.llnnastikhane, bir yilzme ha
vuzu ve m\ikemmel kl~ bahc;eleri mev
cuttur. Beyaz eve 30,000,000 lira kly
met bic;ilmi~tir. Burada, bir vatand~ 
oturacak olsa senede 480,000 liraya ya-

, km vergi vermesi rn.zundlr. Reisicum
hur, bu vergiden muaftir. Beyaz saray
da milyonlar sarfile yaptlan son degi
~lkliklerin biri de reisicumhurun ka
binesi ile kabinenin ic;tima ettigi odJl
da yapllnu~t:Ir. Son zamanlara kadar 
reisicumhur vekill kabine igtimalarm
da bulunmazdl. Ruzvelt bunu degi~
tirdi ve ~deti vec;hile kendine sad1k ka
lan reisicumhur vekili Garneri kabine 
ic;timalanna kabul ettirerek taltif et
ti, mevkiinl yilkseltti. 

RUZVELT SADE YA~1\R 

Ruzvelt gayet baslt y~ar. Saat se
kizde kalbr. Ha!if bir kahvaltI eder, 
sonra sabah gazetelerini okur. 10,30 
dan 12 'Je ll:adar zlyaretleri kabul eder. 
Berg\in 11-20 ldfl De devlet lsleri hu-

Ameri.ka reisicumhurunUD oturduiu beyaz ev 

ailesi erkaru 

kmda gorii~iir. 
Saat 12 de ~orba-, salata ve kahveden 

ibaret hafif bir kahvalti yapar. Ondan 
sonra devlet i~Ierine bakar. Kablne 
erkAm ile go~iir. IAznn gelen evrala 
lmzalar. 

Aqam tistil onun i~in ~ edilmif 
olan h'-vuzda yiizer. Yemekten son
ra nutuklanm hazrrlamak ic;in dal
resine c;ekilir. 

Eglenceleri .sittir. Husust sinema-
81 vardlr. Haftada ild de!a filim sey
reder. Miki FaTeyi pek sever. En c;ok 
sevdigi yemek te omlettir. Bunu zev
cesi hazirlar. Otuz senelik mesud ev
llllk hayatlannda omleti da1ma o ha
ZJ.rlanuftir. 

Nobetci ·eczaneler 
Bu ak~am nobet~ ecza.neler fUn

lwrdir: 

$4li: Kurtulu~ caddesinde Nec
det, Taksim: Nizameddin, Beyog
Zu: Kanzuk, Yen4ehirde Baronak
yan, Bostanba~nda itimad, Gala
tada ismet, Kasim~a: Mii.eyyed, 
Haskiiy: Aseo, EminOn.ii: Be~r Ke
mal, Heybeliada: Halk, Bilyii.kada: 
Halk, Fatih: Veznecilerde Ontver
site, Karagii.mriik: Ahmed Suad, 
Bakirkoy: HiUil, Sanyer: Osman, 
Tarabya, Yenikoy, Emirgan, Ru
melihisarmdaki ecza.neler, Aksa
ray: Etem Pertev, Be#}cta$: Sii.
lcyman Recep, Kadzkoy: Pazaryo
lunda Rifat Muhtar, Modada Ala
eddin, Uskiidar: imrahor, Fener: 
Fenerde Emilyadi, Beyazid: Kum
kapida Belkis, Kiir;iikpazar: Hasan 
Hulusi, Samatya: Kocamustafa
~ada Ridvan, Alemdar: Ali Ri
za, ~ehremini: Topkapui.a Ndzim, 

AK SAM 
Abon1 Ucretleri 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 J\YUK 
I AYUK 

~irkiJI! l'cnebt 

1400 -., 2700-.. 
7IO • 14IO a 
400 • 800 • 
150 • -

Polta ittihadma dahiJ o1mayan 
ecuebi memlekctler: Senelitl -3600, eltt ayl1i1 1900, 6~ 

ayliiJ I 000 kufUftur. 

AdrM tebclili ~n :rirmi 0., 
lnaJUf]uk pul condermek llamcbr. 

Ramazan 4 - Ruzu Kas1m 12 
S. lmMk Cane, Olf, lkindi Akpm Yatw1 
r.. 12.23 2,M 1,12 9,45 12,00 1,:is 
Va. 5,09 6,Sl 11,59 14,32 16.18 18.24 
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SARAY ve BABli LiNiN iC YOZO 
Yazan: SOI.EYMAN KANI IRTEM - Terciime iktibas baklamahfuzdur. 

T efrika No. 782 

Mekkede 33 bin kif inf n olOmOne sebep 
olan 310 koleras• 

Hfcazda kolera ilk defa 1831 de gO
rillm'ilf, ondan sonra metrutiyete 
bdar bazan bir ~ senede bir, ba
zan da lki sene suaya on dokuz defa 
daha tekerrilr et~ir. Resmt kayid
lara nazaran bir ~k defasmda d6rt 
binden alb bine kadar telefat1 badl 
olan bu hutalik 1893 de pek flddet
lenerek otuz tic; bin kifinin &Omilne 
sebep olmu~ur. 

Hazlramn sekizincl - zilkadenln 
yirmi Q~uncil - gfinii ~l1yan ve 
(1310 koleras1) diye ~hret bulan bu 
kolera ilk gtinii ancak 31 ld~iyi 01-
diirmti~ iken sonra gittik<,;e ~iddeti 
artarak hacilar her sene oldugu gibi 
(Mini!-) mevkiinde iken bayramm 
ikincl, iic;ilncil giinl~rinde giinde iki 
bin be~ yiiz telefata kadar yiiksel
mf.ftil 0 sene mutnddan fazla gelmi' 
olan haCilar arasmda goriilen Oliim 
vakalannm ~klugu Insana deh~t 
vermemek kabll degildi. Cenaze yi

loyanlar i~lerinde ft.clz kalm1~lard1; 
mten bunlarm da bir klsrm olm~ii. 
Kesilen kurban l~elerinin defnlne 
memur olanlar ka~rm~lardl. Oline~ 
maruz kalan binle:ce 1a..,enin taaffii
nii tahammi.il edilecek dcreccyi a~
m1~1. 

Hicaz f1rkas1 kumandan1 D~vrikli 

ferik Osman ~ sskerin bqma ge
~ bu lAfeleri kuyula...ra defnl~ 
l.naanhk fevkinde gayretler sarfedi
yordu. (1) 

Hacllann (Mina) da ii~ giln kal
malan 18.zimcil. ~ ~da bulunan 
doktor Kasun izzedclin bey hastahk 
fstilAslmn vehametini ,,erif Avniirre
fik pqaya anlatmaga muvaffak ol
du. 

~rifin verdigi emir iizerine hac1-
lar kurban bayranunm u~iincu gil
nu sabaha kar~ Mekkeye avdete 
b~ladllar. Fakat bu hareket adeta 
bir ordu bozgununu andird1. Hasta 
diye develere baglanan hactlar sar
mnti ve gilnefin harareti lle yolda 
ijJQveriyorlanh. 

Kaflle Mekkcye girince Aletin deli
~ti bir kat daha fiddetle hissolun
mu~tu. OienlerLTI defni mfun.kiin 
olarmyordu; cenaz..iJer sokaklarda 
kahyordu. Kolera - Oliim ollnu~tu. 

Bu deh~et kar~ISmda hacllarda 
art1k dimag i~lemiyor gibi bir hal 
alnµ~ti; hepsi makine gibi bilmiye
rek hareket ediyorlard1. Sag kalan
larda yalmz bir arzu vardl · 

Mekkeden uzaklaipnakt 
Fakat kolera Mekkeden ~anla

nn da arkas1ru b1rakmarm~, onl:ln 
Medine, Yemen, Necid, Bagdad, earn 
yollannda da takib etmi~i! Hastal1-
tm bu istilAsl csnasmda Divrikli Os
man pa~ hac1lar1!1 arknsi almmc1-
ya kadar (Mina) da kalm1~ti. O da 
nihayet gozleri oniinde her an kar
~1la~tig1 aklbete ugrad1, ba)Tamm 
dordilncii giinu kolerad~.n Oldil. 

S1hhiye doktorlarmden Faik ve 
Muhiddin beyler de bu deh~et giinle
rindc gO.sterdikleri gayrctin kurbani 
oldular. 

Bu sene kolerarun icra ettigt bu 
tahribat Avrupada gazetelere biiyiik 
sermaye te~l et~, huktlmetin ha
cilar hakklndaki ihtimams1zhgm
dan ~lddetle ~ikayetler olmu~tu. Bu 
hal islii.m a.Ieminde de iufial uyan
d1rnu~ti. 

0 sene hac csnasmda durumu gO
rcrck selfunetle istanbula varab~ 
olnn ulemadan baz1lan mabeyine 
milracaat ederek gayet sert ifadeler 
ile hacilann Slhhatini muhafaza J~ 
A.ell tedbirler ittihazi liizumunu an
latnu~nrd1. 

Bu te~ebbtis tesirini g&te~, ko
leranm Hicazda bir daha ~1kmamas1 
ic;ln ne yapilmak lbun ise yapllmasl 
hakkmda irade sadir olmu¢u; bu
nun iizerine Hicazda Slhhiye te~ft.
tma chemmiyet verilmegc b~lanmi~
t1. Padi~m iradesini dinlemiyen 
kolera bundan sonra da Hicazda gO
rilnmekte devam etmi~ idise de 1893 
tahribatim bir daha icra edememl~ 
tir. 

( 1) Kas1m lzzeddin beyin izahatm-
dan. 

l Mekkeliler fehirlerinde kolera bu
lundutunun hari~te fUyuu henU. 
memleketlerinden yola ~kmanuf ha
Cllan hacdan feragat ettirebllecegtnl, 
bunun senelik ~tlerine fena te
afr edecegmi blld.ikleri l~in bu habe
rin duyulm88J.m hi~ lstemezlerdi. 

Hem bu sebeple, hem kendilerinl 
Slhhl tedblrler ~berl f~e girmek
ten korumak maksadile bir ~ok has
talan ve olilleri haber vermemi~ ola
caklan dii~ilnillecek olursa her defa
Blllda koleradan vaki olan telefat 
miktanmn rcsmen alman malumat
tan fazla oldugunu kabul etmek lft.
zimgelir. 

Bu ~rtlar ve bu durum ile hasta
Jlktan korunmak igiri hac1lara c:Alla
ha tevekkill> den ba~lm yap1lacak ~y 
yoktu! 

1895 de Mekkede ilk defa koleraya 
kar~ clddi ve miihim tahaffuz ted
birlerine miiracaat edilebilmi~ti. l3u
nun tesirile o sene ~ehlrde kolcradan 
gilndelik oJiim vakalan yirmi sekizt 
ge~memi~ti; ancak Mekkeden Medl
neye giderken on dort bin ki~lik btr 
hac1 kafilesinde be~ bin ki~i Olmti~tiil 
Hindistanda kolera. ycrli ve daimi bir 
hastahk halinde gortindi.igii i~in ce
nuptan gemi ile gelecek hac1lar hak
kmda tahaffuzt tcdbirlcr ittihaz 
olunmak uzere 1882 de Kameranda 
bir tahaffuzh!llle a<;ll~; 1892 de 
buraya buharb etiiv makineleri konul· 
m~. 1896 da su siizme ve buz maki
neleri getiril~, 1902 de bir de bak
teriyolojihane tesis edilmi~. 

Fakat tahaffuzhanenin slhhi icab
lara gore yap1Imann~ olmas1, bura
smm mukemmel bir hale getlrflmesl 
1~1n sarf1 icab eden para haklunda 
mallye nezaretne Slhhiye idaresi ara
smda 1htil8.f ~1kmas1, sihhtye polisi 
~l edilmemesi, hactlarm ve halkln 
S1hhi tedbirlere riayetten muctenib 
olm8.Sl gibi muhtelif sebepler yiiziin
den bula.p.c1 hastahgm oniine g~ile
mfyordu. Hae zamarunda araplara 
tevzi olunmak iizere bta.nbulca ma
llye nezaretinden (Hicaz milretteba
tJ.) namile her sene muayyen mlktar 
para gonderillrd1. 

Araplar evvelce bu tahsisati mun
tazaman ve tam a11rlard.1. On iki ay
llk iizerfne hesab edilen bu para son
ralan dokuz aybk olarak gonderildi
gi gibi hac esnasmda Mekkede topla
nan araplara vakit ve zamanile de tevzf 
edilmezdi. 

(Klrdlrma) usultine mtiracaate • 
meydan kalsm diye tevziat rnahsu
sen g~~irilirdi. c: Urban vekilleri
nln• tahsil haklan da araya kan~1r
dl. Paramn iii;, dort k1rdmlarak 
araplapn ellerine tahsisatm ancak 
yanSI gec;erdi. 

Bu rntirettebat ile ve hac mevst
mindeld kazan<;lnrile ge¢nen arap
lar bu sebeple de ~:;kavet ve garete 
bJr kat dahn dokii1iirlerdi. 

Mekke hulefayi Ra~idin devrinde 
ve ond~n sonra H 338 tarihine kadar 
hllli!ct vc saltanat merkezinden ta
yin olun:m (emir) ler tarafmdan ida
re edilmi~ti. Fakat bu emirler diger 
eynlctlere g0nderilen valllerden f ark
h bir iclare imtiyaz1m haiz degillerdi. 
Bicazm muhtariyeti yoktu. Yalmz 
hac ve sair dint merasim dolayislle 
Hicazm milsliimanlar arasindaki hu .. 
susi ehemmiyet!ne mebni emirlerin 
liyakat ve dirayetle beraber salah ve 
takvn sahibi olanlardan se~ilmesi iyi 
tesir yapard1. 

Abbasller B. 338 tarihlnden sonra 
Mekke emareti vazif esini ~riflerin 
uhdesine tevdi eylemege b~Iad1lar. 

Mekke ernareti 900 sene kadar 
miiddet terlflerden (Zeyd) haneda
mna tevdi olunmus tken Vehhabl 
galleslnden sonra daha ztyade (Avn) 
hanedam azas1na tevcih edilir ot-
mtl4tu. (ArkaSJ. var) 

T ASHbf: 7 81 numarah tefrikada 
Mekke emiri Avniirrcfik pqa diye ge. 

~CD fotograf Hicaz valisi Topal Osman 
p~aya aittir. Avniirrcfik pll§&nm re9-
mi 779 numarah tcfrikada intitar edem 
fotografidir. f tizar ile duzeltiriz. 
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Nihayet anya anya iyi bir apar
tlman buldular. Hemen taJ?mdllar. 
Yalmz yeni apartlmamn bir tek 
mahzuru vard1. Oteki clvar apartl
rnanlarla adeta i~ic;e gibi idi. Hele 
mevsim yaz vc pencereler ac;tk oldu
gu ic;in ev ic;inde biraz hizh konu~ul
sa ne soylediklerini biitiin kom~ular 
i~itiyordu. Nitekim ki onlar da apar
t1mana ta~mah blr hafta oldugu hal
de ko~ulann konm;rnalanndan bir 
c;ok s1rlarm1 ogrenmi~lerdi. 

Kans1 rnisafir salonuna gec;ince 
Hamid yatak odasmda her zamanki 
gibi cturnam .. turnam .. hen buralar
da durmam .. > ~arklsmr soylemege 
b~ladt. Her ncdense Hamid bu ~r
k1ya pck dadanrm~t1. Bazllan itiyad 
halinde parmaklannm ctrafmda zin
cir c;evirirler. baZJlan ceplerinde pa
ra ~1kirdatlrlar. Hamid de dalgmken 
bu cturnam! > ~ark1sm1 soylemegi iti
yad haline sokmu~tu. Lakin kans1 
Samihamn cturnam> ~arkls1m i~itin
ce, tepesi attt. 

- Eyvahlar olsun, dedi, bu herif 
bu adi ~rk1 ilc bizi konu kom~uya 
rezil ctti.. mnhvolduk. 

Bilyilk bir hiddetlc yatak odasma 
girdi. Klzgmhgma :.-agmen sesinl ha
!iflcterek: 

- Ayol uta.nm1yor musun sen? Bu 
bahk~1 ~ark1sm1 girtlagm yirbhrca
sma soyliyerek ne adi ruhta bir insan 
oldugunu bUti.in cihana ilan m1 ct
mek istiyorsun?. Kes sesini.. 

Hamid sustu. Lakin Samihanm 
i9ine bir kurd dti~mU~tti. Ya bu kor 
olasica cturnarn> ~ark1sm1 kom~ular 
i~itmi~e?. Hele o tck goz.ltiklii, yakl
~1kh, gilzcl bekar kom~u i~itmi~e? .. 
Kcndilerine nc numara vcrirlcrdi? .. 
Evet kocasmm klrd1g1 bu adi potu 
t::'.mir etmek laZJmd1. Konu kom~u 
onlan cturnam~ gibi ftdi ~ark1lardan 
b~ka musikiden anlamadlklanm sa- · 
myorln.rdi. Bu zanm ortadan kaldir
mak bazif esi Samihaya dil~ilyordu. 

Hemea a~k bir pcnccrenin onilnde 
ytiksek sesle ~ubertin cBltmemi~ sen
!onb sini soylemcgc baJ?ladi. Kocas1 
hayretler i~inde ona baklyordu. Sa
miha sanki binlercc ki~i onilnde blr 
konser veriyormu~ gibi pencerenin 
kar~1smda sesini perdc perde al9alta
rr.k, yerine gore perde perdc yilkscl
terek ~ark1y1 s0ylilyordu. 

Konscr bitince Hamid: 
- Ayol bu da ne? diyc sordu. Sa

miha sanki buyilk bir vazi!e, miithi~ 
b~r kahramnnllk yapm1~ gibi: 

- Ne olacak, dedi, ailenin haysiye
t!ni kurtard1m ... Ailcnin haysiyctine 
senln silrdtigiln lekeyi ortadan kal
d1rd1m .. 

Hamid: 
- Allah Allah .. dedl, tuhaf ~ey ... 
Fakat Samiha o gilnden sonra derd 

ve kasavct :~indeydi. Bu dili kuruya
s1ca kocas1 musiki namma hep adi 
~nrk1lan, hem de bagira bagira soy-

lilyordu. Fakat Snmiha ailenin hay
siyetini korumak ic;ln Hamid boyle 
bir ~arklya b~lar b~lamaz hemen 
onu susturuyor, bunu tamir maksa
dile a~lk pencerenin oniinde kendisi 
kibar, modern, alafranga bir · ~ark1 
soylemege ba~lJ.yordu. MeselA. Hamid 
yamhp ta pek sevdigi: cAman aman 
fmd1k ... <;1tir ~1tir klrdlk> ~rlasml 
soylemege kalkmasm ... Hemen Sami
ha yetiJ?ir: 

- Tuuu... Allah miistahaklill ver
sin.. haysiyctimiz bir paraltk oldu .. 
sus.. diye kocasmm keyifli keyifli 
Stiyledigi ~rkISinl kescr, bunu tamir 
ve ailenin haysiyctini mudafaa i<;in 
Bethofenin cKroy<;er sonab im soy
lcmegc b:i.~lard1. Hamid: cAdalardan 
b!r yar gelfr bizlere .. > .!?arklSinl SOJ
lcmck istese Samiha dcrhal onun ag
zm1 kilitlcr, a~1k penccrenin oniinde 
Marlene Ditrihin l:alm scsini taklid 
eclerek onun cMavi melek> filminde
ki mc9hur cSa~larimm tellerinden 
ayakl::mmm ucuna kadar a~kla do-
1 uyum .. > ~rk1sm1 soylerdi. 

Hamid yeni 91kan c Yetim kalasm 
Omen ~arktS1m mmldanmaga kalk· 
sa Samiha onu kestirir, bir milddet 
cvvel TepebUl?l bahc;csinde dinledigl 
ispanyol artistinin cKac;umbambey> 
~nrk1s1m ynhut ta c:;>en dub opere
tinden bildigi plrc;a!an avaz avaz 
hn.ykmr dururdu .. 

Zaman zaman durup dururkcn de 
HB.mide <;tk1~mag1 .hmal etmezdi: 

- Sen ne bir;im adamsm? .. Bak 
yukariki katta oturan tek gozlilklii 
sinema artistlerlnc benziyen kom9u
ya.. cnm ~ark1 istcdigi zaman hep 
agir ag1r opera parc;alari okuyor .. 
sen de oyle yapsana ... 

- Ben onun gibi c;atlak sesle e~ek
lcr gibi aruramam ... Ne yapay1m? 
Camm ~rk1 soylem~k isteyince aklI
ma hep soylcdiklcrim geliyor .. klrk 
ya~mdan sonra da operaya baJ?hya
c~.k d~gilim ya ... 

Lakin bu kor olas1ca apart1man 
yuzi.i.nden Hamidi.1 ~ektigi belalar 
artbk<;a artiyordu. Adamcagizm ca
m bir giln mu~mula istedi. Artik mev
sim gec;mi~,havala.:.· scrinlcmi~, son
bahar gelmi~. mu~mula da c;1km1~h. 
Mu9mulayi ald1. D3.ima pencerelcri 
a<;1k duran ko:·ido;:dan kansma ses
lcndi: 

- Kanc1g1m.. mu~mulalan kag1t
tt" n bo~alt tm rru? 

Samiha bunu duyunca hiddetin
den deli olacakt1. Gen<; kP.dm mu~
mulaya cf1kara lokmas1> derdi. Onun 
i<;in ffiU.!?mUl:J. 'UCUZ, adi, fakirlerin 
ycdigi bir yemi~ti. ~u ge1!esi dii~ilk 

kocas1 hem de bag1ra bagira ailenin 
bu cutamlacak s1rrmu, yani mu~

mula yedL"<lerini aleme ilan etmi~ti. 
i9tc Samiha buna tahammill ede
rnezdi. Vak1a Samiha ailenin hem de ne 
s1rla11m ale me teferruatilr, hem de 
balland1rn ballandira tekmil tam-

KEMAL REiSiN iSPANYA D0N0$ii 
Yazan: 1SKE~'DER F. SERTELLt No 20 

Santa Marya dilkii Don Hanri, 
kral Ferdinandm ihti~am ve debde
besine goz dikmi~ti. i~te bilti.in ihti
raslnr, biltiin c;ekememezlikler bun
dan doguyordu. 

Ferdinandm k1z1 Maryana hala has
ta do~eginde yat1yor .. anas1 izabel hA
lfl klzmm b~1 ucunda goz ya~1 dokc
re k aghyordu. 

Rahipler: 
- ispanya muzaffer oldugu gun kl

zm1z iyile~ecek! 
Diyorlard1. 
K1.9tale ba~ piskopqsu ise daha ile

riyc giderek: 

- Maryana me~ur bir Tiirk kor
samnm kamm i~meden iyil~miye
cek !. 

Demi~ti. Kral Ferdinandm muzaf
!er olmas1 vc Endilliis devletinl biran 
evvel y1kmas1 i<;in paraya ihtiyac1 var
d1. Yegeni Don Hanri vadettigi paray1 
gondermi~ olsayd1, hem beklenen za-

fer giiniine gabuk eri~mek, hem de Mar· 
yanay1 oliimden kurtaracak olan Tilrk 
kamm tedarlk etmek kolayla~acakt1. 

Kral Ferdinand yegcninin verdigi 

ccvab1 ogrcnince ate~ pilskilnnege 
b~lam1~t1. 

Maryanay1 Oliimden kurtarmak igin 
ras gele bir Tilrkiln kam yetseydi, 
Ferdinand bunu elde etmekte giiglilk 
~ekmlyecekti. Nasil olsa Mayorka ada
smdan bir Tilrk denizcisini oldi.irebile
cek bir ispanyol bulmak mfunkilndil. 
Gelgelelim ba~ plskopos bunu istemi· 
yordu. O: 

<- Bilyiik bir Tilrkiln, hie; olmazsa 
bir kaptanm kam laz1mdlr! • demi~tl. 

Bunun ic;in de Tiirklerle bir deniz 
harbi yapmak gerekti. 

Fakat nasll?. 
Krali~e !zabel bu filcre katiyen ta

raftar gorilnmilyordu. 
- Klz1rnm yiiziinii her gece goz ya

~la 1shyorum. Fakat, donanmam1-
zm Turk donanmasilc c;arp1~masma 

raz1 degilim. Eger Tilrkler denizde bi
ze iistiin gelir ve gemilerimizi batmr
larsa, o zaman karadaki ordumuz da 
mahvolmu~ demcktir. ispanya ordusu
nu da hasta k1zim kadar dil~iinmege 
mecburum ... 

Diyordu. Hazine nazm Don Rigo 

d1klanna anlatmh ama alcyml ye
meklerinde kilosu 10 kuru~a mu~mu
la yediklerini kimsenin duymasm1 
istemezdi. Ailenin kocas1 tarafmdan 
mahvedilen haysiyetini tamir etmek 
gene ona dil~ilyordu. Derhal mut!a
gm penceresini ac;ti. Bu ag1k pence
renin onilnden kocasma seslendi: 

- Hizmet~i i~in aldlgm mu~mu
layt kizlara verdim ... Bizim muzlan 
da yemi~lige koymalanru tenblh et· 
tim. 

Bunu soyleyinc:: kendi kendine 
cakhmla bin y~yayim .. > diye gill· 
dU. 

Kocas1 ~a~klnllktan aptallaJ?ml~ 

mutfaga ba~1m uzattI: 
- Ne muzu yahu? .. Rilya m1 goril

yorsun?. 
Samiha sinirli, ve gayet yava~: 
- Sus.. sus .. kimsc dilymasm ... 

Ne kalm kafall h~rlfsin .. ailcnin hay
siyetini korumm igin boyle soyledim. 

Bir giln kocas1 gene ayni koridor
dan seslendi: 

- Samiha palamut k1zard1 m1? 
Hay ~encsi tutulas1 hcrif .. bakm 

gene ailenin haysiyeti ilc oynam1~tl. 
Gene ailenin 9erefini iki paraltk et
mi~ti. S1miha hemen avaz avaz scs
lendi: 

- Barbunyalar k1zard1. 
i~te palamut gibi i;ifti 10 kuru~a 

ftdi bir bahg1 barbunya yaparak al
lcnin ~erefini gene lmrtarnu~tl. Hft.
mid: 

- KahV'l.ltI ic;in zeytin tancsinden 
ba~ka bir 9ey yok mu? .. diye seslense 
Samiha: 

- Siyah havy.u var .. yer misin? 
diye bagmyordu. 

Ve bu :;uretle ailc ~refi kurtulu
yordu. Samihanm zorile zavalll HA· 
mid evde artlk parolah blr lisanla 
konu~uyordu. Ev :~inde katiyycn adi, 
ucuz ~eylerln ismi gegmiyordu. 

- Kanc1g1m mutfaktan muzu gc
tidr misin?. diyc bagmyordu. Pala

. mutun pi~ip pi~mcdigini anlamak 
ic;in Y,ilksek sesle: 

- Barbunyamn tavas1 oldu mu? 
diyc soruyordu. Zeytinin ismi havyar 
olmu~tu. Bir giin para istemek ic;in 
kap1ya bir beki;i gelmi~ti. Bek~iye 50 
kuru~ ve1irlerdi. Hamid kansma ses
Icndi: 

- Benim bozuklugum yok .. cebim
de hep tek lira var .. 

Tuuu.. gene ailenin ~ercfi.. h~men 
bunu Samiha yilksek sesle tashih etti: 

- Camm sen hep boylesin i~te ... 
Kai; kerc tcnbih ettim. Eve gelirkcn 
sokakta c50• lirahklardan bir ikisi
ni bQzdur dcmcdim mi?. 

0 giindcn son;a tek liramn ad1 da 
ev iginde c50• lira olmu~tu. Hamid 
kap1ya gelen bir:si11e bozuklugu g1k
mud1g1 ic;in para vercmiyecek olsa 
sesleniyordu: 

- Bende biltiin dli limlardan ba~
ka bozukluk yok. 

$imdi civardaki kom~ular bu yeni 

krala ~oyle bir ogtid vermi~ti: 
- Ne yap1p yapmah, bir giin once 

Garnntaya girmeliyiz. EndiilUs hazi
ncsindeki dcgcrli milccvher ve Elham
ra saraymm degerli e~yas1 climizc ge
gerse, biltiln istediklerimizi yapmaga 
ve yaptirmaga muvaffak olabiliriz. 

Kral Ferdinand: 
- Ne demek istiyorsun? dedi. Gar

nataya hi.icum mu cdelim?. 
Don Rigo: 
- Bundan ba~ka bizi zafere ula~-

tiracak bir yol yoktur!. 
Diye cevap verdi. 
Ferdinand dii~i.inmege bal?lad1: 
- Ya Endilliis sultam ile yapllan 

konu~malar ne olacak?. 
- ~ilphcsiz hepsi suya dil~ccek. 
- Ordu harp cder mi dersin?. 
Garnatadan maada her cephede En

diililsliilerle dogti~en ordu Garnata 
iizcrine ytiriimckte neden tcredlttid ct
sin?. 

- Dogru soylilyorsun amma, Rigo! 
Garnata ba~ka cephelerc benzemez. 
Muhasara bir y1h gegti. Garnatahlar 
hala dayamyorlar .. ve bir y1l daha ge~
se. gene dayanacaklar. Ben bu isi an
l~~a yolile bitirmek ve lilzums~ ye
re Ispanyol kam dokrnek istcmiyorum. 

- Bu kan nas1I o!sa dokillccck, ha~
metmcab! Kan doklilmcdcn harp 
olmaz. 

- Sen Garnata surlanm uzaktan 
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Qeligm en serti oldugundan c;ok kolayllkla ve tathhkla oir dalnkada tlralJ 
eder. Diinyarun en kuvvetli ve hassas mikroskop Aletlle mil.kerrer surette 
tedkik olunduktan sonra piyasaya c;lkanlmi~tir. Ne Frans1zlar, ne tngillz. 
ler, ne de Amerikahlar, ne de biitiln dilnya aynlill yapamaz. AlAmeti hrl
kasile ihtira ~rat1 vardlr. 

Paslanmaz Hasan tir~ b1c;agi raldplerinl ~~1rtmi~ ve h!:!r tira~ b1c;agi 
!s.brikas1 paslanmaz yapmak isteml9tir. Fakat bu i~ kolay olmad.Igmdan 
hic;~ir fabrL'<a muvaffak olamam1~t1r. Yalmz Almanyada Fazen ve Tilrkl.ye
de yalruz Hasan bra~ b1~agi muvaffak olabihni~tir. Hasan markasnu ara
ym1z; israr ediniz. Fiati: Paslanmaz Hasan Tra~ b1~ag1 10 adcdi 50 kun~. 
Hasan Tra~ b1c;ag1 10 &dedi 35 kuru~a. Hasan deposu: Ankara, istan-
bul. Beyoglu. 

19 Te!jrinisani 1936 Per~ernbe 
istanbul - Ogle ne~riyati: 12,30 

Plakla Turk musikisi. 12,50 Havadis. 
13,5 Plakla hafif milzik. 13,25 - 14 
Muhtelif plak ne~riyati. 
Ak~m neJ1riyah: 18,30 Plakla dans 

muslkisi. 19,30 Monolog: Hazim tara
fmdan. 20 Rifat ve arkad~lan tara
fmdan Ti.irk musikisi ve Halk ~arkl· 
Ian. 20,30 Safiye vc arkadalllan tara
fmdan Tilrk musikisi ve Halk ?arkl
lari. 21 Orkestra. 1 - Suppe: (Hafif 
suvari) uvcrtilr. 2 - Strauss: (Dalga
lar valsi). 3 - Mare~al, Deidamis (Cor
tege antique). 4 - Wetzler: (Siz nas1l 
istcrscniz) operasmdan Dile. 5 - Le
har: (Libellentanz) operctinden par
c;alar. 22 Plakla sololar. 22,30 Hava
dis. 23 SON. 

20 Te~rinisani 936 Cuma 
lstanbul - Ogle ne~riyati: 12,30 

Plakla Turk musikisi, 12,50 Havadis, 
13,05 Plakla hafif milzik. 13,25-14 
Muhtelif plak ne~riyat1. 
A~am ne~riyati: 18,30 Plakla dans 

musikisi, 19,30 Spor milsahebeleri: E~
ref $efik tarafmdan, 20 Turk musiki 
heyeti, 20,30 Vedia Riza ve arkada~lari 
tarafmdan Turk musikisi vc halk i;;ar
kllari, 21 Orkestra, 1- Muzart: (Don 
Juan) uvertilr, 2- Tchaikowsky: (Cas
sc Noisette, suvitinden c;i<;eklcr valsi). 
3- Rich, Strauss: (Penbe silvari), 4-
Lehar: (Die blau Mazur) operetinden 
par~alar, 22 Plakla sololar, 22,30 Ha
vadis, 23 Son. 

••1tUllllllllllllllllllllfflttllUttlllllllllllllllUllllllUllllJltlllflllltlltlllllllt• 

aileyi - konu~malan~dan - son dere
cc zcngin biliyordu. Oyle ya daima 
havyar, muz yiyorlar ve 50 lirahklar
<.~an ba~k.l para kullanm1yorlar. Ni
hayct zenginliklc!·i o lmdm· me~hur 
oldu lti bir giln bir sincme donil~iin
dc eve h1rs1z girmi~. her ?CYi alip go
tilrmil~ gordiller. Hamid Samihaya: 

- Sayenizde i~tc, hi9 yoktan o ka
c1ar kibarla~acak, sozilm ona zengin
le~ecek ne vard1? 

Samiha omuz silkti: 
- E~yalar, para gitti ama .. a:Ienin 

.!?Crcfini kurtardlm ya ... Yalmz ic;im
dc bir ukde var .. hirs1za rezil olduk. 
0 hakikati anladl.. (Bir ylld1z) · 

bile gormemi~e benziyorsun! ... 
- Qok yaklndan gordiim. Muhasa

radan once bir kcre de Garnataya git
rni~tim. ~ehrin yilksck surlan, kalm 
duvarlari, sihirli bur<;lan vard1r. in
san kap1lanna kolay kolay sokula
maz. Bunlarm hepsini bilirim. Fakat, 
ben umumi bir hilcum yap1lacak olur
sa, zaten usanm1~ olan halkm bu hti
curndan korkarak ~ehir knp1lanm ken
di ellerile agacagm1 umuvorum . . 

Ve manah bir gtilil~le kralm yilzil
ne bakarak ila ve etti: 

- Garnataya hoca kiyafetile gon
derdigimiz rahibin de bugilnlcrde sul
tamn anas1 Ay~eyi oldilrmcsi muhtc
meldir. Ay~e ~abuk olilrsc, Garnata 
kalelerini ic;inden yendik dcmcktir!. 

Don Rigo yalan soylcmiyor ve yan
h.!? di.i~iinmiiyordu. Sitti Ay~enin olil
mil Endillilsiin y1kllmas1 ve Garnata 
kap1lannm derhal a~1Imasm1 temin 
edecekti. Bu, muhakkak boyle olacak
t1. Fakat, Gamataya hoca klyafetile 
girmege muvaffak olan rahip, acaba, 
Elhamra saraymda bir avu<; Endillils 
askerinin muhafazas1 altmda bulunan 
sultanm anas1m oldilrebilecek miy
dl?. 

PRENSES (~ATA) NIN YATAK 
ODASIXDA .. 

Santa Marya dlikU ve kralm yegeni 

BULMACAMIZ 

• 
s 

6 

7 

8 

9 

Soldan saga: 

1 - Bina harcmda kullamhr (5) 
Su yolu (4) 

2 - Goz rengi (3) MIS1r mabudu (2) 
3 - Kirec; silrme (6) Aga~ kolu (3). 
4 - Nota (2) 
5 - Kemiklerin birle~tigi yer (6) 
6 - Sert, kalm ( 4) 
7 - OlgU aleti (6) Sonuna bir cb 

koyun ~ans olsun (3) 
8 - Kii<;iik hububat (4) 
9 - Kat kat daireli bina (8) 
10 - Sual (2) Namaz k1ld1ran (4) 

Yu1~arda1~ a$agi : 

1 - K~ak (3) Askerin su kab1 (5) 
2 - Avuc; i<;i (3) 
3 - Kabul etmemek (3) GOz nuru 

(3) Zaman (2) 
4 - Goz rengi (3) Nota (2) 
5 - Bilyiik ~mgirak (3) Yeryiizii (3) 
6 - Nota (2) 
7 - Bir rakam (2) <;atI :iistii (3) 
8 - Bilyiik beygir (6) 
9 - Me~hur dag (4) <;algih mey-

hane (3) 
10 - Tenha degil (9) 

GE<;EN BULMACANIN HALLI 

Soldan saga 1 - Mikado - Ba 2 • Atak• 
Yeter 3- Yay - En - Ala 4 - Danimarka 
5 - Atalet 6 - Aile 7 - On - Antep 8 • 
Zeytin 9 - ir - Ki 10 - Tekir - Mi. 

Yukardan ai;;ag1 1 -Maydanoz 2 - ita
at - Neft 3 - Kaynak 4 • Ak - il - Atik 5-
Emel - iri 6 - Oynat - An 7 - An 8 - Tak· 
litc;i 9 - Bela - Le 10 - Ara - Tepeli. 

Don Hanrinin sarayma domiyoruz .... 
Prenscs Natanm yatak odas1. 
Gilzel prenses yatagmm kenarma 

uzanm1~ .. iki ispanyol carlycsi prense
sin dizlerini oguyor .. ba~1 ucunda yere 
diz ~okmil~ ak sa~h blr acuze, prense
sc kollarm1 sallayarak anlatiyor: 

- Hi~ merak etmeyin! Qok yakmda 
krali~e izabelin mevkiine sahlp ola
caksm1z!. 

Odanm ortasmda ttiten buyuk bir 
buhurdanllktan incc siltllll halinde 
c;1kan mavimt1rak dumanlar prense
sin b~m1 olduk~a dondilrmii~ .. 

Caliyelerin bile -ikide birde gozlerinl 
ugu~turduklarma bak1hrsa -ba~lan do· 
nilyor .. 

ihtiyar sihirbaz ortada tuten buhur
danhga bir miktar daha tiitsil atarak 
sozilnc devam ediyor: 

- istikbalinizi okuyorum, gi.izel 
prensesim! Muhterem zevciniz blr or
du ile K1~tale iizerine yilriiyor .. bUU.i.n 
cngellere, manialara kar~ llerliyecek 
ve te~bbiislerinde muvaffak olacak. 

- Ben izabelin yerlne g~ersem, ko
cam ne olacak?. 

- DUk hazretleri de Ferdinandm bI· 
rakacag1 tahta oturacak. ispanyaya 
kral olacak. 

- Rilya gormilyorsun .. hakikatten 
bahsediyorsun, degil mi?·. 

(Arkrun varJ 
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KOCOK ILANLAR 
«Ak1am»1n Pazar, Salt ve 

Per,embe nii•halarinda ftkar. 

-
1 - IQ ar1yanlar 

MARUF BIR ECNEBI AILEYE MEN
SUP - Fevkalade giizel referans vere_n 
bir bayan, fstanbulda veya ta§rada b1r 
veya iki kimsesiz Baylann blitiin cv 
ihtiyaclanm miikemmcl surctte deruhte 
eder aile icinde olmak §artile, gazcteyc 
K. I. P. riimuzile miiracaat. 

MUHASIB - Daktilo, Frans1zca, 
Almanca bilen c;ok tecriibeli bir muha
sib i§ anyor. Giinde bir kac saat ii;in 
dcfterinizi ve muhaberntm1zi temin 
cder. Ak~amda «Katib» riimuzile mek-
tupla miiracaat. - 6 

iNGIL TE REDE BULUNMUS - lngi
lizce (yiiksek derece), farns1zca ve tiirk· 
~e bilcn matmazel ciddi bir ailenin ~o
cukunu tahsiline bnkabilir. Yakm Ana
dolu §ehirlerine gider. Ak§am'a (815) e 
yaz1lmas1. 

BIR AILE NEZDINDE Gayet 
uygun iicretle bir miirebbiye Tiirkc;e 
ve Frans1zca lisanlan okretmek istiyor. 
Ta§rayada gider. Arzu edenler Ak§am
da P. P· riimuzuna tafsilatli adreslerile 
mektupla miiracaat. 

ts ARIYOR - Yiiksek ticaret mek
tebinden mezun, Almanca, Franstzca 
ve 1talyancaya vaktf bir Alman ticari 
muhaberatta cah§mak iizere i!] an
yor. Saat giin veya ayhkla cah§abilir. 
lhracat ve ithalat i§lerinde melekesi 
vard1r. Emniyetli faaldir. Avrupa ile 
iyi miinasebetleri vard1r. Ak§am gaze-
tesine (Serieu) riimuzuna mektupla 
miiracaat. - 1 

IS ARIYOR - Ticari, sanayi mu
hasebeye, Tiirkce. Frans1zca, Almanca
ya ve bu Jisanlarda miitekabil tercii
melere a§ina bir kAtip i~ anyor. Adres: 
Posta kutusu 1243 Galata. - 4 

JYI INGILIZCE BILEN Hukuk 
mezunu tecriibeli, eskl adliyeci bir gen~ 
bir miiessese veya firkette iicretli bir 
i§ anyor. (Ak§am) da N. G. 19 riimu-
zuna mektupla miiracaat. - 8 

MUHASJB - Tiirki;e, Frans1zca, 
~!1ilizce. daktilC? bilen ~ok tecriibeli bir 

m~hasib i§ anyor. MiisaJC §e~:;~~ ;'~~
de bir kac aaat icin defterinizi ve 
muhaberabnm temfn eder. Ak§amda, 
L. Pr. riimuzile mektubla miiracaat.-4 

TORK<;E, ALMANCA LlSANLARINA 
V AKIF - Buro i§lerini anhyan cah§
kan bir gencc ihtiyac vardtr. Vazi~e 
daimtdir. Talip olanlar foto~rafh tercu
meihal varakasile Ak§am gazetesinin 
(l435) riimuzuna mektupla miiracaat. 

-1 

BAY AN ARANIYOR - Okur yazar 
dort bayana ihtiyac vard1r. Talipler her 
giin 1 _ 3 kadar Sirkeci Sansar han 
38 numarnya miiracaatlan. - 2 

IS ARA y AN BAY ANL~Rn~11ZA -: 
Memleketimizin tarunm1§ b1r muesses~s1 
olan Giizel sanatlar atelyesinde bize 
yard1mlan dokunacak arkada§m . m~k: 
tupla taf silAt isteme.eri ~e .§eraitle!101 
)bildirmeierini dilerim. Turkiye G~zel 
sanatlar atelyesi Narmanh yurdu Tunel 
BeyoA"lu. - 1 

TRIKOT A] IS<;ISI RAANIYOR -
lyi yevmiye ile i§ci aramyor. Riza pa§a 
oyku~u Fincanc1lar y1kmaz1 <;uhaciyan 
han 5 ci kata miiracaat. - 1 

BAS HEMSIRE ARANIYOR - Ko
caeli askerf hastanesi icin ayda ( 45) lira 
ucreUe odev yapmak iizere bir ba§ 
hem§ireye ihtiyac; vard1r. lstekJilerin di
lek ka~1dile ba§tababete miiracaatlan. 

·- 2 

KATIP ARANIYOR - Fenni mal
zeme satan bir Buro icin, oz Turk, 
tecriibeli, 45 - 50 arasmda, katip ara
n1yor. Ecnebi Jisan bilen miireccahhr. 
Hergiin sabahlan, Merkez bankas1 
kar§1smda Danupsigorta ban odaba-
~na miiracaat. - 1 

BAY AN ARANIYOR - Yaz1s1, he
sab1 iyi, dikkatli kavrayi§h, cerbezeli 
olmah, Frans1zca bilmelidir. Miiptedi 
olabilir. Galata - Bankalar, Sehsuvar 
cad. 47 No. 1, saat 9,30 - 11,30 mii-
racaat. - 3 

:AK$AM 

A CELE SA TJLIK KC~K - Nuh 
kuyusunda 15 doniim erazi ile maa 
ahir Veysel beyin ko§kil cok ucuz fi
atla accle sibhkhr. Miiracaat i<;in Ka-
d1koy Moda fmldak sokak No. 1 
Belkis. I 

8ahlle 13 

Maliye T efti~ Heyetinden: 
35 lira maath Maliye Miifettit Muavinligi i~in 14/tkinci kanun/937 

tarihinde imtihan yap1lacaktir. 

Aramlan .,artlar fUnlard1r: A - Memurin kanununun 4. iincii mad. 

-
~ 

M0PTED1 DAKTlLO ARANIYOR
Lise tahsiiini bitirmi~, Daktilo dersi 

KIRALIK APARTIMAN ARANIYOR
Belediyeye ( yakm, marmaraya naz1r 
dort odnh aparbman aramyor. Ak~am 
gazetesinde R. G. riimuzuna mektupln 
miiracaat. 

desinde yaz1h evsaf1 haiz olmak, B - 1/Kanunsani/937 tarihinde ya,1 
otuzdan fazla olmamak, C - Miilkiye mektebinden «Siyasal Bilgiler 
okulu» Hukuk fakiiltesinden, Yiiksek Ticar~t Ye i~tisat mcktebinden 
veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteplerden mezun olmak, 
D - Yapilacak tahkikat neticesindc ahlnl:: v:e ~eciyesi miisnit ibulun-
m~ I 

fmtihana talip olanlar 5/Jkinci kanun/1937 farihine kadar Ankarada 
Mnliye vekaleti Tefti" heyeti reisligine arzuhn1le miiracnat edecekler
dir. Arzuhale fU evrakm raph laz1md1r. A - Niifus ciizdam ve adre
~i, B - Kendi el yaz1larile terciimeihal hiil5.sas1 «Memuriyette bulu
nanlar miiddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika raptedecekler
dir. C - Askerligini yaptlgma dair resmi vesika «Askerlikle alakns1 ike
silmemi!( olanlar tecil edilmi~lerse imtihana girebilirler, kazand1klar1 
takdirde ancak namzet olarak kabul olunabilirler.» D - Mektep ~aha
detnamesi veya tasdiknamesi, E - Saglam ve yolculuga miitehammil 
olduklarina dair hi.ikumet doktorunun raporu. Talipler tahriri ve ~ifai 
olmak iizere imtihana tabi tutulacaklard1r. Tahriri imtihan Ankarada 
vc lstaubulda ve muvaff ak olanlarm r.if ahi imtiham Ankarada yap1la
cnld1r. 

gormiis oz Tiirk bir Bayan isteniyor. 
~· Esk" Ecnebi lisan bilen tercih olunur. 1 

harfleri bilmt>.si de §arthr. Galatada, 
Merkez bankas1 kar~1smda Daniip si
gorta ham odaba§1sma hergiin 16 dnn 
sonra miiracaat. - 1 

DAKT1LO ARANIYOR - Temiz ve 
muntazam makine yazan, maa~t vazife
sindeki muvaffakiyetile miitenasip ola
cakhr. Taksim Bahc;esi kar~1smda Cey
Jan aparhmam nltmda 25 numarah 
ma~azaya hergiin saat 17 den sonra 
miiracaat. - 3 

8 - Sat1l1k e11ya 

SATILIK OTOMOBIL - 931 do
liiks modeli gayet temiz spor bir Ford 
otomobili satihktir. Taksim «;e§me so
ka~1 yeni garaja miiracaat. Tel. 40802 

-1 

UCUZ SA TJLIK PIY ANO - Alman 
markab az kullamlm1~ bir piyano fi;i 
demir telleri i;apraz biiyiik formah ucuz 
sabhkhr. Miiracaat: Beyo~lu Bal1kpa
zar Duduodalar soka~mda 26 numa-
rah diikkanda. - 3 

Y AZI MAKfNESt ARANIYOR -
Temiz ve iyi kullamlm1~ ve muntazam 
i§ler bir halde olacak. Tekliflerin Tak
sim Bahcesi kar~1smda Ceylan aparh
mnm altmdn 25 numaraya yaptlmas1. -3 

4- lrahk-Saul1k 

SA TILIK EV - Goztepede demirci 

Faik sokag.mda bir kat iizerine yap1I

m1§ ii~ odah ve bahc;eli eski 12 yeni 

17 numarah ev sahhkllr. Nuruosmani
yede Turk okutma kurumuna miiracaat. 

JKI BiN LIRA YA - Vanikoy cad
desinde zemin kau iizerine bir katta 

dort oda mutbak banyo, elektrik ve 

havagaz1 tesisabm havi modern kagir 

hane satihktir. Yanmdaki otuz nume
roya miiracaat edilmesi. 

KlRALIK - S1hhat yurdu, Mektep 
ve talebe yurduna elvcri§li havadar ve 
~eniz~ miikemme! nezareti olan biiyiik 

bahceli 25 oda ve salonlu ka2'ir konak: 
Sultanahmet Dizdariye cski- Terzilik 
mektebi. Tel. 60558. - 11 -

KiRAUK ODALAR - Liiks, modern 
bir ~ekilde mobilyeli ve hamam1 mevcut 

· odalar kiraya verilecektir. Beyoglu ls
tiklal caddesi Suriye pasaj1 ii;inde l inci 
kat 3 No. ya, saat 12 den 14 e veyahut 
18 den 20 ye kadar gezilebilir. - 3 -

BOYOK FIRSAT - Acele satihk 
biiyiik bir bina : Tarabya, caddesinde 
deniz kenarmda ve vapur iskelesine 
ya km 4 No. h . ve biiyiik bahce1i MISIR 
OTELI binas1 inamlm1yacak derecede 
cok ucuz fiatle sabhkbr. Gormek icin 
ii;inekilere, ~erait iyin 43358 telefon 
numarasma. -3 

SA TILIK · EV - Sehzade ba§mda 
lstikUil lisesi arkasmda Elektrik banyo 
ve suyu havi miiceddet kargir yedi 
odab bane sabhkbr. lcindeki bekciye 
miiracaat. - 2 

KIRALIK HAN - Galatada Banka
lar tramvay durak yerinde Helyos mii
essesesinin i§gal ettiki Hezaran Ham 
toptan ve daire daire kira11kbr. Bu hu
susta malumat almak arzu edenler lst. 
Emlak Bankasmda B. E. Tacara miira-
caat edebilirler. - 2 

ACELE SATILIK EV - Oskiidarda 
Ba~larba~mda Vank bak1 nam mev
kiinde Payanda soka~m da E. 31, Y. 
22 No.h ev. Ah§ap olup alb odah 
te§kilah muntazam, her ~eye elveri~li, 
dort yol a~zmda ve oniinden tramvay 
gei;en havadar, ferah. ve takri~en dort 
bui;uk doniim bahces1 muhtelif meyva 
a~ai;lan ve kuyusu bulunan ev KE
LEP1R OLARAK 2000 LIRA YA sab
hkbr. Gormek ve gezmek i~in ii;in
deki kirac1ya, gor\i~mek icin Galata 
Bankalar kar§ismda Nazli Handa No. 
1/5 te Hiisnii Yavuztekine, muracaat. 2 

KADIKCY - lskele yakm1 ucuz 
ve i§lek bir Di§ muayenehanesi devren 
sahltkur. Kad1koy, iskele cad 32 nu-
maraya miiracaat. - 2 

KiRALIK AP ART IMAN Cihan-
girde denize naz1r, kalorifer ve s1cak 
su tesisath alh odah aparhman daireri 
kirahkur. Gormek isteyenlerin pazar
dan maada 40558 telefon etmeleri. -

PANSIYON ARANIYOR - Oni
versite talebesiyim. Frans1zcam1 kuv
vetlendirmek ii;in bir Frans1z ailesi ya
mna pansiyoner girmek istiyorum. Ad
resim: Tip fakiiltesi 1600 No.b Sarni. 

ACELE SA TILIK 0<; DAIRELt 
APARTIMAN - Aksarayda Atatiirk 
caddesi civarmda lnebey mahallesi Tir
yaki Hasanpa~a sokag.mda 26 numarah 
umum tesisah miikemmel senevi yedi 
yiiz yirmi lira irad getirmekte, miiced
ded ve beton, 150 ar§m da bahcesi 
bulunan apart1man alu bin be§ yiiz 
liraya acele sabhktir. lcindekilere mii
racaat. - 5 

KURTULUS - Tepe iistii Baruthane 
caddesi 129 No.h biitiin kagir yeni 
aparhman iic katta 7 oda 1 diikkan 3 
mutfak 3 hela ve kurnah hamam, bir 
~ama~1rhanc, odun ve komiirliik vc bii
yiik bahceli accle sahlikhr. Taliplcrin 
diikkanda sahibine miiracaatlan. - 6 

ACEL ESA TILIK HANE - Rume
Jihisan Ali pertek mahallesi cc~me 
sokak 5 No. h sekiz oday1, miike
mmel bir sarm~ ile kuyuyu havi ikiye 
kabili taksim bir baphane sahhkhr. 
Ziaaat Bankasi vezn'edan Bay dani~e 
muracaat. 

ACELE SA TILIJ( KAGIR HANE VE 
DOKKAN - UJelide Harikzedegan 
aparltmanlan kar~tsmda tramvay mec
buri durak mahalli oniinde Fmnc1 Bay 
Ali Fuat aparhmam ittisalinde 3 numa
rab dort oda ve hamam1 havi gayet 
kullam~h kagir bir bane, albndaki diik
karu ile birliktt: acele sabliktir. Taliple
rin Ziraat Bankasi veznedan bay Dani~e 
miiracaatlan. 

KADik6Y0NDE SA TILIK HANE
LER - 1: Moda caddesi 9 No. iki 
diikkanile beraber kagir hane satthktJr. 
lc;indekilere miiracaat. 2 : Sifada 20 nu
marada miifrez iki kagir hane, bahce, 
havagaz1, su, elektrik. iki taksitle de 
verilir. li;indekilere miiracaat. - 1 . 

VILLA - Bog.azic;inde <;engelkoyiin
de iskele yanmda yeni yah. Betonarme 
934 modeli, kiibik, cadde ve deniz 
tarafmda muntazam bahceler, havuz, 
yiizlerce renkli bal1k, nadide meyva 
a~aclan, yedivcren Avrupa giillcri ka
yikhane hem denize banyosu, kamerye, 
bahi;ede tenvirat, yahda terkos. tele
fon, gaz, elektrik, geni§ oda ve sa
lonlar, Cift mutfak, 1tift banyo, Sl~tnak 
ve biitiin istirahati havi bogazm en gii
zel villas1 sabhkbr. Taliplerin icindekilere 
ve yahut 38 - 98 numaraya telcfonla 
miiracaatlan. - 3 

KELEPIR ve ACELE SA TILIK -
Kad1koyiinde Cevizlikte Afitap sokak 
No 3, banyo, elektrik, havagaz1, ter
kos ve bah1te1i 7 oda her taraf 1 giine~ 
goriir klgir ev acele sabhktir. Paraca 
kolaylik gosterilir. Gormek icin bekci 
Akif e, korii~mek iizere Gala ta Ada 
han 17 ye, Telefon: 43837 

BESER BIN LlRALIK 0<; ORT AK 
ARANIYOR - Memlcketin tanmrru~ 
bir sanayi firmas1yiz. Ankara, Izmir ve 
Istanbul olmak iizere hirer perakende 
~ubesi tesis etmek arzusundayiz. Pa
ray1 koyacak zat i§in ba§mda buluna
cak ve aynca ayhk ta alacakbr. l§imiz 
hakkmda mufassal izahat icin A K 
Ak~am riiniuzuna mektupla miiracaat. 

-2 

FRANSIZCA DERSLER - Tecriibeli 
ve diplomal1 bir FraM1z matmazeli 25 
kuru~a ders veriyor. Gazetemize A.M.K 
riimuzile tahriren miiracaat edilme1i. 

- 1 

lmtihan Programi. 

1 •- Maliye: A- Biit~e «lhzar1, tatbiki, tasdik ve kontrolu», Muha
sebei umumiye 1tanunu, hiikiimleri, B - Vergi nazariyeleri ve usulleri, 
vas1tai;1z ve vas1tah vergiler «sediillii vergiler, vera~t ve intikal ver
gileri, istihlak iizcrinden alman vergilcr, Giimriik, lnhisarlar, har~lar» 
Ti!rkiyedeki vas1tas1z ve vasitah vergiler, C - Maliye Vckaletinin 
merkez ve vilayetler tefkilat1, D - lstikraz nazariyeleri, tahvil amor
tisman, Tiirkiye diiyunu umumiyesi, 

2 - H:tisat: A - «lstihsal, tedaviil nakit ve itibar, inkisam ve ifllihlalf 
bahisleri.» . 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve miirekkcp faiz, i:konto, faizli hew 
sab1 cariler. 

4 - Hendese: «Sabb ve hacim mesahalari» -..i 
5 - Ticari: Usulii deftcri <eesash ve pratik maliimah> 

1 6 - Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza muhakeme-
leri usulii kanununun tatbikat usullerine miiteallik hiikiimleri ceza ka-

' nunun memur au~larma aid kism1, kanunu medeni ,.e bor£1ar lkanunu 
ile ticnret kanunlarimn maliyeyi ala.kadar eden hiikiimleri. 1 

7 - Tiirkiyenin tabii ve iktisadi cografya11 ve tarihi hakkmda ma-
liimat. I 

8 - Ecnebi lisam «FranHzca, Almanca veya lngilizceden biri» im
tihan r.eticesinde Miifettit muavinligine ahnanlar ii~ sene sonra yap1la
cak ehliyet imtihanmda muvaff ak olurlarsa Maliye miifettifligine ta
yin edilecekler ve bir acne staj i~in Avrupaya gonderileceklerdir. (2290 

Akay lfletmesi Direktorliigiinden : 
Adalar - Anadolu·- Yalova hattmda 20/11/936 cuma giiniinden 

itibaren kit tarif eai tatbik olunacakhr. 
Y eni tarif e iskelelere a11lm1tbr. '(3031)" 
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BEYOCLU BALIK PAZARINDA - SATIUK K0$K - Pa~abahc;esinde 

. 

Ozerleri salonlu betonarme iki diikkAn $ekerpare sokaA"mda be§ num&rah fev. 
birden kirahk ve sabhktir. Miiracaat kalade nezaretli di~1 kamilen, dahili k1s-
l~in, sabahlaq sekfa: buc;uA-a kadar men yaA-h boyah 7 odas1 iki biiyiik sofas1 
Harbiye mektebi kar~1smda 295 numa- bir biiyiik ta~h~1 ve biiyiik bir mutfaA°J, 
rah cvde Bay Leona oA-leden sonra hamam1, 3 helas1, kileri, biiyiik cok 
iii;ten be~e kadar Sadtk1ye han 16 muntazam bir bahces1, kuyusu, ahm, 
numarada Bay Leona. odunluk vc komiirliiklcri, bah~esinin 

oniinde demir parmakhkh cini do§eli 
denize nezaretli buyiik bir taracas1, 
elektri~i ve telefonu bulunan ko§k sa
hhkt1r. Taliplerin gonnek ve goru~mek 
iizere Ak~am matbaasmda Kli§c atelye
sinde bay Fuada miiracaatlan. Tc1efon 

6 - M tlteferrik 

DANS DERSLERi - Hususi ve 
miinferiden ( asri dans dersleri ) 
Beyo~Ju, Karlman kar§1smda eski Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Muracaat 
saatleri: (12 - 14) (17 - 20 ) ye kndnr 
Profesor Panosyan. - 7 

ALMANCA DERSLERI - Berlin 
finiversitesinden edebiyat ve felsefc ag
rejesine malik ve Istanbul iiniversitesinde 
Jisnn tedris eden-Frans1zca ve 1ngilizceye 
vak1f- gene bir Alman profesorii (hususi 
veya grup halinde) Almanca dersl~ri 
vermektedir. Muhtelif ticaret ~ubeleri ve 
bakalorya imtihanlarma hazirhk dersleri. 
Esash ve en seri yeni usullerle tedris 
eder. Fiatlar mutedildir. «Prof. M. M.» 
riimuzile (Ak~am) a mektupla miiracaat. 

- 18 

Lisan rniitehass1s1 Prof. Albert Anjel: 
Hususi FRANSIZCA DERSANESi -
Esas prokf am: Miikfileme, terciime, 
im1a, tahrir usulii. Ayhk1ar: (A) kursu 

20113. - 1 

DANS BILMEYENLERE MOJDE -
En k1sa bir zamanda iyi dans ogren
mek isterscniz ve ucuz bir fiat He vakit 
kaybetmeden bay Yorgoya miiracaat 
ediniz. Adres: Beyoglu TokaU1yan arkas1 
Topyekenlcr sokak No. 31, 1 ci kat. 

- 9 

UCUZ DERS - Bir Alman profc. 
sOrii en son iisulJerle az bir zamanda 
Almanca, Frans1zca ve f talyanca Jisan
Janm ogretmektedir. Ocret gayet mu
tedildri. Bu Jisanlar uzerine tereciime 
ve muhabere yapma~a vakti musaittir. 
Ak§am gazetesine A. B. riimuzuna 
mektupla miiracaat. _ 

3 - (B) kursu 4 ve (C) kursu 5 lirad1r. 
Dersler haftada iic defa veriliyor. <;a
buk yeti§mek isteyenler i~in her gun 
ders almak imkaru vardtr. Adres: 

RlY AZIYE VE FEN DERSLERIN
DEN - lmtihanlarda muvaff ak olmak 
icin §imdiden haz1rlanmah. Yiiksek 
riyaziye tahsilini bitirmi~ bir gene li.se, 
orta, ecnebi mektep talebelerini riya
ziye vc fen derslerine haZJrlamaktad1r, • 
Ak~amda (R. T.) riimuzuna yaz1 ile 
miiracaat. _ 

Kopriib~1 Eminonii Ham. 

ALMANCA INGILIZCE VE FRAN- Mektuplar1mz1 aldmmz 
SICZA - (Bahsus ticaret §Ubeleri icin) Gu:etern.iz idarehaneaini · adree 
lstanbulun miihim resmi miiessesele- olal9k ll'O•terilmit olan karilerimizden 
rinden birinde vazifeli diplomah bir Dilek _ H K _ K I p • 815 
Alman og.retmeni tarafmdan s-ayet seri K" . C K pp 
ve hakiki metodlarla ders verilmekt~· I A M " ahp • -
dir Serait rekabet kabul etmlyecek nunlanna l'elen mektuplan idare· 
derecede miisaittir.(Ak~am)d~ c'rerakki» l hanemizden ald1rm1alan mercudur . ... 

rumuzuna mektu~ rnuracaat ediniz.-17 '-•••••••••••••~ 

I 
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Mugla ~ehri lQme Sqyu T esisat ve ln~aat Eksiltmesi 

• • 
Evvelce eksiltmeye ~1kar1hp ta talibi zuhur elmeyen Mugla i~me su· 

yu tesisat ve intaab afag1da yaz1h evvelki teraite gore yeniden eksiltme
ye ~1kar1lm1fbr. 

Mugla tehrine (783) metre meaafeden su isal,esi ve fchir dahilindeki 
tebeke i~in icabeden malzemelerin tedariki ve boru fcrfiyatmm icras1 
ile sair buna miiteferri imalahn yap1lmas1 ve tehir dahilinde iki depo 
infast, su saatleri ve diger ali.t ve edevahn tedariki kapah zarfla ek
&iltmeye konulmuf.l-Ur. 

1 - ltin muhammen bedeli (59977) lira (82) kuruttur. 
2 - latekliler.in bu itc aid tartnt\me, proje ve &air evrak1 ii~ lira mlJ· 

kahilinde Dahiliye Vekileti Belediyeler lmar heyeti fen ~efliginden ala
bilir:ler. 

3 - Eksiltme 23/Xll/936 tarihine rasthyan ~arfamba giinii saat on 
birde Ankarada Dahiliye vekakti inasmda toplanacak Belediy:eler 
lmar heyetince yapJlacakbr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin afag1da yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar komisyon reisligine teslim etmit ol
malar.1 laz1md1r. 

A- 2490 say1h kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4248 lira 
89 kurutluk muvakkat teminat. 

B - t<:ao\111.UA tu.in ettiii ves · alar, 
C - KJttQunun. 4 iincu maddesi mucibiw:e eksiltmeye g1rmeye bir 

111~ i bJ.1IW)ll)ad,.gwa dAir iJnzah bir. mektqp. 
Q - NA.faa vekfiletinden tasdikli fenni ehliyet vesikasi. 
5 - T ek,lif QJektupla.r,.1 ihale gii~ii saa~ ona kadar makbuz mukabi

lind~ ~Q1,lliSY.OJJ r~i~ljgi~ xeriJecektir. Posta ile gonderilecek mektupla
rmm iadeli taahhiitlu olmas1 v.e nib.a.yet ha saate hQ.Clar: komisyona 
gelR!}f buJu:W!Ja& I~~. B..u if h~Junda f a:zla izahat ahnak iste
yenlerin belediyeler imar heyeti fen ,efligine miiracaat etmeleri. 

(1658) (2750) 

istanbul Harici Askeri 
KlT AATI ILANLARI 

Kolordu Merkez k1taatmm ih
tiyac1 i~in 140000 h;ilo ekmeklik 
un kapah znrfla. satan almacaktir. 
lhalesi 11/12/936 cuma gilnii <ta· 
at 15 de Afyonda Kor Sattnalma 
komisyonu bina&mda yap1lacaktu:. 
Ilk teminah 1~60 lirad1r. ~artna· 
mesini gormek isteyenlcr her. giin 
ogleden evvel Afyonda Kor 6at11;1· 
alma komia.yonunda gorebilirler. 
lsteklilerin ayni giin ve isaatte Af
yonda kor satmalma komisyonun· 
da bulunmalar1 (482) (3035) 

* Sivas Garnizonundaki kit' at ihti-
yac1 ic;in 350000 kilo ekmeklik un 
alm~cakhr. Tahmiq. bedeli 43750 
liradir. ~artnamesini okumak iste
yenler he~giin komisyona mii,raca· 
at edebilirler. Eksiltme kapah zarf 
U$uliy~27/11/936 cwn1' gunii.sa
at 16 da Siv.ast4 arlhrma c:ksiltme 
komisyonunda yap1lacakhr. Hk te
minah 3282 lirad1.r. Teklif mek
tuplar1 27 /ll/9'30 cuma gijnii sa· 
at 15 e kadar komisyo11a verilmif 
bulunacaktu-. ( 460) (2864) 

* Kapah zarfla 412500 kilo yulaf 
s~tµi a\macakb.r • Yulahn beher 
kilosuna bet kuru,t elli sa~:t.im b;-

Eski~ehir l~me Suyu Tesisat ve lncaat Eksiltmesi ~ilmi~tir. thalesi 1/12/936 sah gu-
y nii. saat 15 de ~anakkalede Miis-• 1 • v k A t• d tahkem mevki satmalma komisyo-1 ye e a e ID en : nunda yap11acakbr. tstek1i1er.iniha· 

Eski§~J; dahiliqpeki ,eb~e i~in icap ed~I) IJ)alzemelerin tedariki ve leden bir saat evvel teminat ak~a-
horu fer~i,yawu,n i,cras1 ile sair buoa miiteferl'i imalahn yap1hmas1 ka- lari olan 1702 liray1 ve ihale ka· 
pnJ1 zar~la ~si)..bpeye konu\mut.tur. nununun 2, 3 iincii maddelerin.deki 

1 - ifin muhammen bedeli 71670 liradir. vesaik ile komisyona miiracaat et-

2 - ~st~JPUi~r b\l i,e aid tartna,me, proje ve sair evrak1 360 Kr. mu· meleri. (4~4) (2930) 
kabjl,Wde D~iliyc vekaleti Belediyelcr lmar heyeti fen ,efliginden ala- * 
bjl,i,r~r. Kapah zarfla 363000 kilo yulaf 

3 - Eksilwe 23/.Xll/93p tarihin~ rastla)'.an ~ar,amba giinii saat on satm altnacakhr. Yulafm beher ki-
bir:d.e.. Dahiliye vekalet~ binasmda toplanacak belediye1er fmar heyetince 1osuna bef kuruf 50 santim bic;il
yapdacq.l~br. mi~tir. thalesi 2/12/936 c;ar-tamba 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin a~agida yazih teminat ve giinii saa.t 15 te, ~anakkalede miis-
saiki ayni giin saat ona l~adar komisyon reisligine teslim etmi~ olmalari tahkem m~vld satmalo;ia. komAAYG-
laz1md1r. nunda yap1laca)d1r. 1stekliler iJta-

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4833 lira leden bir saat evv.el: teminat ak-
50 kuru~luk muvakkat temil)at. ~alara clan 1498 lirayi ve ihalc ka· 

B - Kanunun t(\}'in, et.tig~ vesikala.r, nununun 2, 3 iincii maddelerindeki 
C - KitAl.1llW1 4i ijncii maddcsi mucipinke eksiltmey~ girmeye bir ma· vesaiJc ile komisyona miiracaat et-

nj qul~·YP??ad1jma c!Air imjZ~h . 'bir mektup, meleri. ( 463) (2931) 
D - N.Q.fi.a vekaletind.en tasdikli f-enni ehliyet vesikas1, * 
5 - Tcklif mektuplar1 ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabi- ~apah zarfla 360000 kilo yulaf 

linde kopti~on i:cislijine verilecektir. ·Posta ile gonderilecek teklif almacakhr. Beher kilosunun mu-
mektuplar1m iadeli \eahhijtlij olmas1 ve nihayd bu. saate kadar komis- hammen fiflh bes kuru~ olup tutan 
y:ona geltv.ill quh.mm.1!§1 Iazimdir. ~8000 li,rad1r.llk temin.atI 1350 lira· 
B~ i~ b;a~kmda fazla malumat almak isteyenlerin Belediyeler imar d1r. ~artnamesi her ~iin Tiim isatm-

heyeti fen tefliginc miiracaat etmeleri. (2734) alma komisyonunda goriilebilir. I· 
halesi 4/.12/~36 cuzpa giinii saat 16 
dad1r. istekliler kanunun 2 ve 3 iin
cii maddelerindeki vesika, teminat 
makb,uzlarim havi zarflar1m belli 

Kapah zarf usulile eksiltme Hana 

Naf a Bakanbg1ndan: 
1 -·- ~ksiltmeycr konulan i~: Ankara Miistakil jandarma taburu mut

ha~, ~~)'.ecek aljlb3ri ve su yalag1 in~aabdu;. Ke~if bedeli 29692 lira 
96 kuruitur. 

2 - Bu ite aid evrak ~unlard1r. 
A - Eksiltme ¥\~U,all\esi. 
B - Mukavelen.ame. 

C - Su xalag1 projesi 
D - · 'Yiyecek anbar1 projeai. 
E - ~utbok » 
C - S.1hhat tesisat 
G - Elektrik fcnni ~artnamesi 
H - S1hhi tesisat fenni ,artnamcsi. 
I - ln~at f e.on~ ~ rtnalJ\esi 
M - Elektrik k~.if hiilasasx 
N -- S1hhi tesisat ke,fi. 
V - fntaat » » 

I 

lsteyenler bu evrak1 148 kuru~ mukabilinde yap1 ifleri U. miidiirlii-
giinden alabilirler. 

3 -. E~silt~e 23/11/936 pazartesi giinii saat 16 da Naf1a vekaleti 
ynpi 1lllcri ekslltme ikomisyonu odasmda kapah 2:arf usuliyle yap1la· 
cakt1r. 

4 - ~ksiltmeye ~\r~bil~~k i~in t(lliplerin 2229 lira 97 kur~t muvak
k~t tequqat vermes1 ve qaiiteahbitlik vesikas1 ibraz etmesi laz1md1r. 

Jsteklil~rin teklif mektuplaruu 3 iincu maddede yaz1h saatten bir sa
at evveliqe kadar komisyon reisligine makbuz mukabilinde vermeleri 
mu~taz.i~ir. Posta ile J<>nderil~cek tek\i.(lei;in dit zarflann1 miihiir mu
rnu 1le. 1y1ce kapat\lm•t ~lmas\ 1a.~1md\r. ro~tada olacak gecikmeler ka
bul ed1lmez. 1632 

•• I 
gun ve saatten bir saat evvelisine 
kadar K;rklarelinde Tiim satmal
m,a komisyonuna vermeleri. 

(468) (2957) 
:if. 

175000 kilo un kapah zarfla 
eksiltmeye konulmuftur. Tahmin 
• f 

edilen bedeli 22750 liradir. Eksilt-
me. 4/,1. kanun/,936 cuma ri.nu' sa· 
at 15 de Kastamonuda K1,Iada ya
p1lacakhr. tlk teminah 1706 lira 
25 kuru~tur. Teklif m~ktuelar1 i~a
le saatinden bir saat evvel in~ ka-• 
dar tcastamonu satmalma komis-
yonu ba1kanhgma verilmif- olacak-
t1r. (474) (2955) 

* 467 bin kilo arpa kapah zarf usu-
lile eksiltmeye 1Conulmuftur. Tah
min edilen bedeli 16680 lirad1~. 
Ilk teminah 1401 lirad1r. lste.kliler 
fartnameyi her giin Merzifon Ahm 
sahm komisyonunda gorebilirler. 

ihale 30/lkincitetrin/936 pazartesi 
aiinii saat 16,30 da yapilacakbr. 
2490 say1h kanunun 2 ind madde
sinde yaz1h vas1flan haiz olan is
teklilerin teminat makbuzlar1m ve 
teklif mCktuplar1m muayyen 2a-

anda komis ona vermeleri. 

• 19 T~rlnisa.ni 1936 

In u 11: 
1 - ~artnamesi mucibince «800» kilo ~ember raptiyeleri i~in rnval .. 

ye pazarhkla satin ahnacakhr. 
2 - Pazarhk 25/11/936 taril\ine rashyan ~art:amba giinii saat 15 

te Kabata~ta Levazun ve miibayaat fUbesindeki ahm komisyonunda 
ya p1lacakbr. 

3 - ~artnamefer paras1z olarak her gun soz.ii ge~en fUbede.n alma• 
bilir. 

4 - 1steklilerin paza.rl1k i~in tayin olunan giin ve saatte % 7,S gil
venme paralariyle birlikte ad1 ge~en komisyona gelmeleri lazu:nd11·. -

(2693) 
• ' I 

1000 metre kahn ~ivili kaylf * 
1000 » ince » » 

1 

1 - Yukar1da cins ve mikdarlar1 yazth iki kakm malzeme niimun6 
ve ,artnamesi mucibince pazarhkla satm almacakttr. 

2 - Pazarhk 27/11/936 tarihine rasthyan cuma giinil saat 15 de Ka .. 
batatta Levazun ve Miibayaat 'ubesindeki ahm komisyonund:J. yap1la· 
cakbr. 

3 - ~artnameler paras1z olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden ahnabi-
~ i 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin v.e ~atte % 7,5 giivcn .. 
me parlariyle birlikte ad1 gct;en komisyona gelmeleri liumd1r. (2749)' .. . 
10,000 metre beyaz Y.aih kanevic;: .A 

6.000 » yetil yagh » 
1 - Yuka.r1da cins ve miktar1 yaz1h iki kalem malzeme fartnameai 

mucibince pazarhkla satin almacakttr. 
2 - P.az.a.rhk 26/11/936 tarihine rasthyan per.,embe giinii saat IS 

de Kaba.t~ta Lcva.z1m ve miibayaat 'ubedndeki alun komisy.onunda 
yaJ>alacakhr. 

3 - $artnameler. parauz olarak her giin soz.ii gesen. .ubeden alma
cakhr. 

4 - lsteklilerin, pazaJ:lik i~in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 gij .. 
venme paralariyle birlikte ad1 ge~en komisyona gelmeleri laz1md1r,. 

(2692) 

TURK KU 
BUYUK PIYANGOSU 

2 ci Ke§ide 11 Birincikanun 936 dadir 
~i:!!diye kadar binlerce ki~iy.i zengin etmi~tfr. 

BOyuk ikraroiye 40.000 Urad1r. 
Ayrica: 15,000, 12,000, 10,000 lirahk ikramiyeler:le 
(10.000 ve 20.000) lirallk iki adet mOkafat Vard1r. 

DIKKAT: 
Bilet alan herkes 7/Birincikanun/936 giinii ak~amma kado.r biletini degi~ 

Bu tarihten lionra bilet iizerindcki ho.kk1 sakit olur. 

e "lin1 

tinde · 
1 - Eksiltmeye konulan i~: (liimiUe yaptlacak kirtasiye deposu) m

taabdir. lnsaatm kesif bedeli (30450) lira (73) kuru~tur. 
2 - Bui~~ aid ta~~a~el~r v~ e;'fnk -~l~rd1r. 

t 

A - Eksiltme f artnamesi 
I 

B - Mukavele projesi 
· C - Naf ;a i~leri ~eraiti umumiye1i 
D - lntaata dair fenni ~artname. 
f - ~e,if cedveli. 
G - eroje 
l~teyenler bu ~artname ve evrak1 153 lf uruf bedel mukabilinde An~· 

karada Maliye vekaleti k1rtasiye miidiirliigiinden, lstanbulda Dolma• 
bah~e kirtasiye deposunda, lzmit defterdarhgmdan alabilirler. 

Eksiltme 20/11/936 tarihinde cuma giinii saat 15 de Ankarada Ma .. . . 
liye vekileti k1rtasiye miidurliigilnde yap1lacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle yap1lacakbr . .. 
5 - Eksilbneye girebilmek i~in 2283,80 lira muvakkat teminat ver· 

mesi bundan ba,.ka a;ag1daki vesikalar1 h~iz olup gostermesi laz1md1r. 
A - Naf1a vekaletinden ahnmif yap1 miiteahhitliji ehliyet veai)<a-

11. 
B - En a~ag1 8 giin evvel miiracaatla 30,000 lirahk bir in,aati ya· 

pabilecegine dair Naf1a vekaletince tasdikli vesika. 
C - Ticaret.odas1 vesikas1. 
6 - Teklif mektuplari yukar1da ii~iincii ma~dede ya~th saatte~ bir 

saat evveline kadar Kirtasiy:e Miidiirliig\ine getirilecek eksiltme ko. 
mi~yonu reis,ligine IJ}akbu~ mukabiltinde v~rilecektir. Posta ile gonderi-

1 

le<;ek mektuplarm nihayet ii~iincii tnaddede yaz1h saate kadar gelmit 
olmas1 ve ~1s zarf m miihiir mumu ile iyice kapablmit 0Imas1 laz1md1r. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2704) 

Cumhurba~kanl1g1· Filftr~onik 
Orkestras1 ~~fligjnden : 

1 - Orkestra i~ip s~me smaviyle ~u Miizisiyenler ahnacakttr: 
A - Bir Fliit ve kii~iik Fliit ~alan, 
B - Birinci ve ikinci keman ~alanlar, 
C - Viyola ~alahilenler, 
C - lJir kontrbas ~alan, 
D - Bir ii~iincil Trombon t;alan, 
E - Bir obuva (Korangle» ~alan, 
2 - Se~me s1navlan ikinci te,rinin 23-27 inc' »Pnz~rtesi, Sah, Car .. 

.famba, Cuma» giinle:ri saat 10 da Galatasaray lisesiude yap1lac;akti:. 



19 Te~rinisani 1938 
Sahile 15 

CAM Kokulu ~D~'N KiOL ONY AS/ Kalp ve cigerJere ferah11k veren s1hhi yeni icad fevkalade miikemmel bir kolonyadrr. 
.:;;;,-. ff.:;;.~ ~ gram EREN kolonyas1 banyonuzu ~m ve k1r ~i~ekleri kokularile ilkbahara .~evirir. Cildinize taze hayat verir, ve mis gibi kokutur, isim ve markasma dikkat ediniz. Tanmm11 eczane, itriyat ve tuhafiye magazalarmda sahhr Deposu : Evliya Zade Nureddin ticarethanesi, Istanbul. = 

Bir miiddettcnbcri rahats1z bulunan 
:a..-

Istanbul komutanhgi 
Satmalma Komisyonu IIanlan 

~atalca Miistahkem mevki k1ta
ah erahnm kithk ii~ kalem sebze 
ihtiya~lari olan 19200 kilo prasa, 
9600 kilo labana ile 9600 kilo 1s
panaga ihale giinii ~1kan taliplerin 
vermit olduklar1 fiatlar pahah gO
ri.ildiigunden tekrar a~1k eksiltme 
i1c 23/11/936 pazartesi .giinii sa
at 16 da ihalesi yap1lacaktir. Her 
ii~ kalem sebzenin muhammen tu
tar1 2112 lirad1r. ~artnamesi her 
giin ogleden evvel komisyonmuz
da gori.ilehilir. isteklilerin 159 li
rahk ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile beraber Fmd1khda Ko
mutanhk sabnalma komisyonuna 
gelmeleri. (3051) 

R 0 M A T i Z M A P i M A N 0 L ~~7~.:~~:.:~~m·~~::~ 

Bay an 

NEBILE 
Sevimli 

Londra Biraha -
nesinde 

21 lkincite~rin Cumartesiden itibaren 
seanslanna ba~hyacaktrr. 

ADEMi iKTiDAR · 
ve BELGEV$EKLIG IN E KAR$1 

HORMOBiN 
Her eczanede araym1z. ( Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Istanbul Gayrimiibadiller komisyonundan: 
D.No. Semti vc mahalleai So1cai1 

1065 Arnavutkoy E. Yaghane 
Y. Ugul !;lkrnazi 

Emlak No. Cinsi ve hisacai 

E. 19-21 
Y. 124-19-21 

Hiascye iore 
muhammcn K. 

100 Ac;1k art
tlrma ·BEtSOGUktllGu 

;v~;t~ij6j~£~ f ~ki~tti~~-m~~~~:: * Istanbul komutanhg1 hirlikleri . 

i~inde ycm~ aga~lnn 
vc dolapll kuyusu vc 
ahm olan bostamn 
76/2400 bis .• 

.• r;_r·· . l~IN EN\1Yi i~~C:;;_qf. ·:: 

. ·PR 0 TE Ji N~:, .. d.ir·>:·\, 
;• .... ,. - .. 

. so ~~-i~~ H~R ... EC~ANE~E .:iJ~LUNUft_ 

Acele sat1hk hane 
Kad1koyiinde Bahariye caddesinde 

Sokulu sokagmda bir numarah hane sa
bhktir. Jki taraf1 cndde ve gen~ bnh~esi 
ve on iki oda~ vard1r. 25/ 11 / 936 ya 

kadnr miiracaat. 

Pratik ihtra 
lktisad vekalctinin 2146 numara ve 

I 7, 8 936 tarihli beratm1 haiz ilbek pili 

ve akimiilatorii nam1 altmda tescil edi

len ihtirn1m ahar birisine devri ferag vc

ya icar edileceginden almak isteyenle

rin Ankara Y erli l\1allar pazannda Bay 

~abnn adresine miiracaatlnn. 

Sultanahmed O~iincii Sulh Hukuk Ha
lcimliginden: Davaci Mustafa Tevfik Al
yot tarafmdan Eminoniinde Izmir soka-

imda 7 / 9 numarada komiircii Hali) aley

hine a~1lan izalci §Uyu davasmm cari du
ru§lllasmda tapu daircsinden celbedilen 

kaiy1t suretinde Hatice Hikmet nammda 
hir hissedar oldugu anla~1lm1~ ve ikamet· 
gahmm m~hul bulunmuo olmasma bi
nacn Haticc Hikmct hakkmda (20) giin 

ihtiyac1 olan 15500 kilo c;ekirdekli 
l:uru iiziime ihale giinii talibi !;lk

mad1gmdan tekrar ihalesi 23/11/ 
936 pazartesi giinii saat 15,15 de 
yap1lc..caktir. Muhammen tutari 
2790 lirad1r. ~artnamesi her giin 
ogleden evvel komisyonumuzda 
goriilebilir. tsteklilerin 210 lirahk 
ilk teminat makbuz veya mektup
lari1e beraber Fmd1khda komutan· 
hl: satin alma komisyonuna gelme-
leri. (3052) 

* ~atalca Miiatahkem Mevki kita-
ab eratinm ihtiyac1 olan .§200 kilo 
kuru iiziime ibale giinii talibi s:1k
mad1gmdan tekrar apk eksiltme 
ile ihalesi 23/11/936 pazartesi gii
ni.i saat 15,45 te yap1lacakbr. Mu
hammen tutan 1558 lirad1r. $art
namesi Jiergi.in ogleden evvel ko
misyo11umuzda gorii-lebilir. latekli
lerin 117 lirahk ilk teminat mak
buz veya mektuplarile beraber Fm
d1khda komutanhk satmalma ko
misyonuna gelmeleri. (3053) 

1351 Beyoglu Emincamli 
1360 Kas1mpa~ Hac1 Ahmet 

1370 Beyoglu Huseyinaga 

3274 > > 
3357 Kad1koy Osmanaga 

3464 Beyoglu Hiiseyinagr.. 
3442 Silivrikap1 Fatih Sultan 

Mehmet 
3752 Beyoglu Hiiscyinaga 

3830 Ortakoy 

3834 c;engelkoy 

5083 Ortakoy 

5704 Eminonil <;elebi oilu 

8422 Fener Abdisub~ 

8445 > > 

8448 Arnavutkoy 

8461 Samatya Hac1 Hilseyin 

iiar 
Bezci 

15 
E. 12 Mil. Y. 31 

172,25 metre ai-sa 
Hane 

450 
700 

> 

> 

Valide ~e.pnesi 

Taksim c~mesi 
E. Yazicioglu 
Y. Gazi Osman pru;a 
CaJflc1 
E. Veli Ef. 
:Y. Seyit Nizam caddesi 
Tenekeci 

E. Karadag Y. ~rrac1 

Hasanpa~ seddi 
Yukar1 sokak 
Ta~cagx 

Bal1kpazan cad. 

Fener cad. 

34 115 metre nrsqnm 
2/ 3 hissesi 

320 

E. 3 Y. 5 100,50 metre arsa 
E. 31 167,50 metre arsa 

210 
670 

E. 9 Y. 13 
E. 1 

Y. 9-9/ 1 
12-14 

E. 9 

25 metre arsa 200 
i¢nde kuyusu olan 500 
bostan va ahmn l / 6 hisscsi 
120 metre arsamn 180 
1/2 hisscsi 
900 metre arsanm 230 
1/ 2 hissesi • 

E. 8-8 Mil. Bah~eli ah~p hane 420 
Y. 3-13 

E. ve Y. 29 Tar1anm 7 doniim mu- 440 
kataab mnhallinin 120 de 
30 hisscsile icareteynli 8 
doniim m:.lhallinin 40 120 his. 

> 

> 
> 

> 
> 

> 

> 

> 

E. 121 Y. 39 Bila hava kag!r 
dtikkdn 

4000 KapalI 
zarf 

E. 320 Y. 286 Kagfr !abrikamn 
36/ 160 hissesi 

3000 > 

E. Fener meydam E. 35-37-39 Y. 31 380,50 metre arsa 
Y.iskele caddesi Mahallen 27 /1-29-31 

3000 > 

Dere E. ve Y. 20 Arsanm 1/ 2 his. 40 Ag1k art-

Kulluk tJrma 
11 Arsamn 1/2 his. 50 > 

miiddetle ilanen tcbligat icrasma ve mu· 
hakemenin 11/12/ 936 tarihine miisa· 
dif cuma giinii saat onbire tnlikine mah· 

kemece karar verilmi~ oldugundan yev• 
mi ve vakh mezkurda bizzat gelinme· 

Knd1koy Halkevinden: 20 lkinci tc§
rin 9 36 cuma akpm1 aaat 2 I de evimiz 
aalonunda Dr. Bay Nccmeddin Rifat ta
rafmdan (Turizirnin ehcmmiyeti ve Av
rupada otomobille seyahat intibalanm) 
adlt bir konfcrans vcrilecektir. Konfe
rans biitiin yurdda~lara ac;1kt1r. 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlan 

Yukarda evsaf1 yaZJl1 gayri menkullcr on giin miiddetle sati~ c1kanlrm~tir. ihaJeleri 30/ 11/ 936 tarihine dii
~en pazartesi giin saat 14 dedir. Satis bedeli miinhasmm ga.yrf miibadil bonosiledir. 

digi veyahud musaddak bir vekil gon· 
derilmedigi takdirde g1yaben hiikiim 
ve karar verilece~i ilimen teb)ig olunur. 

(27500) 

Istanbul 7 ci lcra Memurlugundan: 
Bir bo~tan dolay1 mahcuz olup sat1l-

masma karar verilen cv e~yas1 vesaire 

24 11 / 9 36 giiniine gelen salt sant I 2 den 

13 e kadar Beyoglu Tokathyan arkas1 
Kii<;iik yaz1c1 sokak 2 No. h evin oniin· 

de haZJr bulunncnk me.mur tarafmdan 

a~1k arttuma suretile sablncag1 ilan olu-
nur. (M. 908) 

Gaib maa§ berati 
Adalar emvalindcn almakta oldugum 

arnmil maa§l berat1m1 kaybettim. Y cni
aini alacag1mdan hiikmii !YOktur. llan 
olunur. Giildare 

Trakya ve 1stanbulda bulunan 
birliklerin ekmeklik unlar1 i~in 
1350 ton kadar bugday k1rd1riima-
11 30/11/936 pazartesi giinii saat 
16 da Tophanede Sabnalma komis
yonunda kapah zarfla eksiltmesi 
yap1lacakhr. Tahmin bedeli 8754 
lira 41 kuru~tur. Ilk teminati 656 
lira 58 kuruttur. $artnamesi ko
misyonda gcriilebilir. tsteklilcrin 
kanuni veaikalarile teklif mektup
lar1m ihale saatinden bir aaat evvel 
komisyona vermeleri. (212) (2959) 

KURKLER 
Daima muhtcrem mii~terilerini memnun etmek emelini hesliyen 

Beyoglunda "E P R E M,, Kurk ticarethanesi halefi Z A R E 
H O R A S A N C I Y A N: bu kere en gii~ begenenleri bile 
memnun edecek Viyanab bir usta - makastar angaje etmi~tir. En 
birinci kalite kiirkleri her ycrden ucuz fiatlarla satmaktadu. 

Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlar1 
Tahmin edilen bedeli 1750 lira olan 175 ton Tiivenan k0miira 4 bi· 

rind kinun 936 tarihine rastlayan cumarteai giinii aaat 14 de a~tk ek
ailtme suretile ahnacakbr. 

Muvakkat teminatl 131 liTa 25 kuruf olup if&rtnamesi komiayon
dan her giin para11z verilir. 

bteklilerin bu miktar teminatl Istanbul viliyeti muhuebeciligine 
Yabra1·ak mukabilinde alacaklar1 mabbuz veya Banka teminat mektu· 
bu ile ve belli giin ve aaatte Kasunpafada bulunan komi17onumma 
llriiracaatlan (3065) 

I Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Miktari Muhammen ilk teminab Eksi1tme giini.i ve saati 
bedeli 

tskarpin 240 ~ift 485 88 7/12/936 S. 15 
Y &f ve kuru meyva 

Rezak1 500 K. 30 
Amaaya eriii 400 » 30 
Cekirdeksiz iiziim 1000 » 22 

Jncir 1000 » 18 '157 7 /12/936 S. 15,30 
Ceviz i~i 500 » 45 
Portakal 8000 A. 2. 75 
Elma «Amaaya» 1200 K. 33,24 
Elma Giimii~ane 1800 » 18,66 
Ayva 1000 » 15 

Mektep talehesine yaptir1lacak «240» ~ift iskarpin ile May1s 937 so
nuna kadar ahnacak yaf ve i:uru meyva a~1k eksiltmeye konulmu~tur. 

--!::::=============~ lstek\lilerin f&rtnameaini gonnek uzere her run ve eksiltmeye ginnek 
Oskiidar hukuk hakimliiinden: isteyenlerin de belli g

0

iin ve uatte mektep bina11 irindeki artt1rma ve Boiazi~inde Y enikoyde Jcadiye cad- y 

deainde 8 No. Ji hancde aakin Haydarm ekailtme komisyonuna miiracaatlari ilin olunur. (3032) 
1ai:anbulda Kocamuatafapafada Y eni ~Cf· 
mede miiteahhit Huanm I 2 No. h ha
neainde aakin ~ahende aleyhine a~bit 
ho§anma davasmdan do)ay1 $ahende
nin ikamctgah1 m~hul olduiundan teb
ligat yap1lamad1gmdan ili.ncn tebliiat 

icrll8llla karar verilcrek tahkik~t 28/ 12/36 
pazarteai gijnu aaat I 4, 30 a talik edile
rek teblig makamma kaim olmak iizere 
bu baptalti davetiif e Ue dava iatidaaa au· 
reti mahkcme divanhanesine talik. e(ii}. 
mit olduiundan M. aleyhin 20 g{ln zar .. 
hnda dava iatidaama cevap vennek ve 
yevmi muayyende mahltemeye gelmelt 
Gzere keyfiyet il&n olunur. (M. 909) 

_,,,... -111m-111u-......-1u1-

8ahJM Necmeddln Sadak 
Vmuml Dllfl'l,U mUMri: .... n ., ........... 

Istanbul S1hbi Miiesseseler Art1rma .. 
· ve Eksiltme Komisayonundn : 
Aldiye ve Aaabiye Haatanesine lazun olan 500 adet Yun battaniye 

~ik eluilbneye konulmuftur. 

1 - Ek.iltme Caialoglunda S1hhat ve J~timai Muavenet miidiirliiiii 
Linumda kurulan lkomiayonda 2/12/936 Cartainba aaat IS ~ukta 
yapilacal:tir. 

2 - Muhammen bedeli: Seher battaniye i~in 837 bu~uk kuruftur. 
3 - Muvakkat garanti: 314 lira 7 kuru~tur. 
• - btddiler farlnameyi her giin komiayondan sorebilirler. 
5 - latddiler cari seneye ait ticard oda!:t vesikasile 2490 sayih ka

llRDda ,:.mI1 Lelgeler Te bu l,e yeter muvakkat 1aranti makbm veya 
Jank.· meldubu ile WI siia Te aaalte komisyona 8elmeleri. (2977)..i 
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Ince ve kibar kad1nlario meftun olduklan T iirkiye ve biitiin ~arkta e§i olm1yan 

A s :I . 
Kremler Lavantalar 

Cildi temizliyen ve beyazlatan ~irkin

leri giizellettiren ihtiyarlar1 gen~letti· 

Yasemin, Leylik, Menekfe, ~ipr, Kar• 

beyaz, ork, Ork roze, pem

be, 1·2, Ra~el 1-2, natiirel, Ka
dmlarin mabudeai Haaan Pud· 

ralan kutuau 30, buyiik SO 

ren, ince kokulu yagh ve yai· 
11z adragana ve likid nevile
rile gen~lerin ve kad1nlar1n 
hayat arkadat•· Hasan Briyan· 

yoka, Nergia Fulyalar, Bahar ~i~ckleri, 

ren yag11z kar ve yag11z ac1badem, 
ra mukavemet edilmez bir aii· 

zellik verir. 60 kuruta Blondinet 

Mandarin, Briinct. Hasan Al· 

La Rumba, Pompadur, Dai ~i~ekleri, 

yagh ac1badem, yar1 yagh gene gece 

Hasan K.remleri Tiip 20, Vazo 
SObnQa. hklar1 35 kurut•· kun.if&. tinleri 30 - 40 - 50 kunif a. 

K.ukara~a, Nadya, Suar de Paris, Lale, 
Revdor, Kadmeli, Amber, Pupi, ~anel, 
Zambak, Origan, Neroli kokular1 25 • 
50 - 75 - 100 kurup Hasan lavantalar1 

VA A ~! 
YERLiMALIKULLANMAK 
MEMLEKETBORCUDUR! 

Muhterem mii§terilerimiz iftihar ederek bildirmek isteriz ki Tiirkiyede Tiirk i~cilerile tam yerli 
bra~ b1~ag1 imal eden yaln1z bir Tiirk fabrikas1 vardir. RADIUM ve EMIR markah bra~ b1~aklar1, 
i~te bu Tiirk fabrikas1nda en son sistem makina1ar1a ve en iyi cins mevad1 iptidaiye kullantlarak kendi 
vatanda§lar1m1z taraf1ndan kemaH itina ve ihtimamla yaptlm1§ TAM YERLI mamu1ati b1~aklard1r. 
R A D I U A1 ve E M I R b1~aklar1n1 kulland1g1n1z takdirde hem ucuz tedarik ettiginiz i~in miistefit 
olacaks1n1z, hem en iyi b1~ak kulland1g1n1z1 anhyarak memnun kalacaks1n1z ve hem de kendi 
memleketimizde yap1Jm11 TORK mah oldugu i~in iftihar duyacaks1n1z. 

Senelerdenberi Muhterem Halk1m1zin Ragbetini Kazanan 

• 

Tiirkiyenin yegane tam yerli t1ra§ b1~ag1 yaln1z RADIU~1 ve El\11R ttra~ b1~aklart ·fevkalade 
miikemmeliyetine ragmen gayet ucuz fiatlar!a sahhp dururken ecnebi memleketlerden getirilen ve 
yiiksek fiatlarla satllan bra§ b1~aklar1n1 kullanm1ya liizum ve ihtiya~ kalmad1g1n1 takdir edersiniz. 
RADIUM ve EMIR lira§ b1~aklar1 T Al\1 YERLi mamulah oldugu gibi cinslerinin .m(ikemmeliyeti 
ve fiatlarin1n da ehveniyeti itibarile ecnebi bra~ b1~aklarindnn kat kat iistiindiir. 

Halis lsve~ ~eliginden mamul 0.10 mili~etre inceliginde HAKIKi RADiUM tira~ b1~ag1 her yerde 
perakende olarak 10 tanesl yaln1z 30 kuru,tur. Almanyan1n en ustun ham maddesinden yapdan 
0.13 milimetre inceliginde El\11R bra§ b1~aklarin1n perakende sat1~1 10 tanesl yaln1z 15 kur&Jfitur. 
Gerek cins ve gerek fiuti asla rekabet kabul etmez. 

Her yerde sorunuz, alantz 
, MEMLEKET BORCUDUR 

ve giile gule kullan1n1z. Zira YERLI l\1ALI KULLAN~lAK 

<;ektigi ba~ aknst l 
dekil, inat~1lakt· 

nm cezas1d1r. 

E~er verilen nasihatJerf 
dinleyip te 

ka~elerini lecriibe etseydi bu 
1shrablar ~oktan dinmi~ 

olacaktt • 

• • 

En ~iddetli ba~ ve di~ agnlariyle 
ii~iitmekten miitevellit biitiin 1sh· 
rablan keser. Nezleye, kmkh~a, 

romatizmaya r,:ok faydahd1r. 
GRiPiN ka~eleri RADYOLlN di, 

macunu fabrikas1nm miitehass1s kim
yagerleri tarafmdan yap1hr. 

Her eczanede vard1r. 

•• 
-or. FAHRI CELAL-

1 
Sinir hastahklan ve kckeleme I 
tedavisi her giin ii~ten sonra 

Cakaloklu, Halk Firkas1 kar~1s1, Zorlu 
- aparhman No. 2 Tel. 20785 -

astll Antiseptik 
A ZU 

Teneff iis yollarile ge<;en hasta
llklara kar~1 koruyucu, tcsiri kat'i 
pastillerdir. Nezle, bron~it, grip ve 
bogaz rahats1zllklannda, ses klSlk
hgmda pek faydahdlr. 

Ad RAD.IUM y·CARETHANESI Kaiabahkyer1erdc,toz1umuhit-res: I GAtATA, Okcumusa caddesi No. 104/106 iercte, bu1a~1k hastn11klarctan v1-
kaye eder. 

Telefon: 42878 - Telgraf: RADIUM - ISTANBUL. Pesta kutusu 1313. r iNGiLiz KANZUK ECZANESt 

~ .............................. ~ ......................................................... 1111 ............. .-~ ~ ...... B.ey•o•gmlu.-.1.·st•a•nb•u~1 ..... llllii 

c I K T I 
Avukat, Doktor ve her i~ adamma lazim olan tak-
vim ve malumnth E C E muht1ra defterini araym1z. 
10 ~e~id iizerine zarif ~ekillerde hazirlanm1~tir. Bllfl
mum kagit ve kitap~1larda bulunur. Deposu: Ankara 
caddesi, AFiTAP l\IAGAZASI No. 111 


