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iinya sulhii 1914 tenberi 
en biiyiik tehlike kar~1s1nda .. 

.Alma.nya, ltalyan1n Franko hiikiimetini 
tan1malar1 vaziyeti ~ok kar1~brd1 . 

Franko hiikumeti lspanga sahillerine abloka kogdu, 
Barselonun topa tutulmaszndan k ork uluyor 

Londra 19 (Ak~am) - Daily Tele
graph gazctcsinin Roma muhabirinin 
blJdirdiginc gore, italyamn general 
Franko hiikumetini tanunas1, l\'I. Mus
solininin bir komiinist aleyhtan cephe 
kurmak istedigini gostermektedir. 

M. Hitlerin Versay muahedeslnin 
nchirlerin kontrolu hakkmdaki mad
desini ilga etmesinden sonra M. Mus
solininln bu karan Frans1z - Sovyet 
1tif akma bir cevap sayillyor. Muhabir 
diyor ki: 

c.Kont Ciano Berline gittigt zaman 
:A.lmanya ve italyamn ispanyadaki asi
lcr lehinde bir miidahalede bulunma
sm1 teklif etmi~tir. Fakat Alman Ha
riciye nazm buna itiraz etmil?tir.> 

Londra siyasi mahafili cenubi Ame
rika hUkUmetlerinden bir~ogunun Al· 
manya ve italyayi taklp etmelerinl 
bekliyor. 

FRANSIZ GAZETELERt NE DiYOR? 

Paris 19 - Frarubz gazetelerine go
re Almanya ve italyanm Franko hti
kOmetini tammalan asilerln Madrid 
oniinde tesadilf ettiklerl gii~lilklerin 
neticesidir. Bu hiikumetler ispanyada 
dahili harbin uzamasmdan korku-
yorlar. 

Echo de Paris diyor ki: 
cAsiler Madlid onUnde biiyilk zayia

ta JUgram1l?lardlr. Buradaki bo~lukla
n kolayca dolduracak vazlyette degf.l
le~dir. Madridin zaptl bilyiik zayiata 
rnal olacakt1r. Ondan sonra Valans, 
Barselon ilzerine yi.irilyebilecekler ml-
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<llr? Almanya ve italya bunu dil~iln- t~inde kanh muharebeler olan l\'Iadridin plftm 
mil~ervehiikQmetkuvvetlerininSo~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yet Rusyadan yard1m gormesine mey-
dan vermernek istemi~lerdir. Barselo
nun ablokas1 biitUn Avrupayi yang1-
na verecek bir barut f1~is1 halini all
yor.:. 

Oeuvre gazetesi de diyor J:i: Fran
konun mii$kiil vaziyeti, Madrid zapte
dilmeden bu kararm verilmesine se
bep olmu$tur. Bu fikri jtalya Alman
yaya telkin etm4tir. Almanya ve ital
yanm kararmt bazz cenubi Amerika 
ve ihti1nal Avrupa hiikumetlerinin, bil
hassa Portekizin·takip etmesi bekleni
yor. Bu suretle ispanya harbinin son 
safhasi, diinya sulhil igin, Avrupanm 
1914 denberi kar$ila$ti{jz en biiyilk teh
likcyi ie$ldl ediyor.» 

Excelsior diyor ki: cingiliz hiiku
rnct mahafili son knrardan ziyade is
panyadaki yeni hukuki vaziyetin Av
rupanm gok kan~1k olan siyasi vaziyc
ti uzerinde ne gibi akisler yapacag1m 
tedkik ediyor. Diln Berlinde, Sovyet 
hiikumetinin ispanyaya asker ve mal
z£:me gondermesine mukabil Almanya
nm asker ve tnyyare gondermesinden 
bahsediliyordu.> 

FRANSA VE iTALl.'ANIN VAZil."ETi 

Paris 19 - Almanya ve italyanm 
ispanyada general Franko hilkumeti
ni tammalan Fmnsamn politikas1 u
zcrlnde bir tesir yapm1yacaktir. Fran
sa, :tspanyaya kar~1 ~imdlye kadar ta
klp ettigt politikaya devam edecektir. 

Londra 19 - Daily Telegraph gaze
tesi Almanya ve italyanm general 
Franko hiiktimetini tammalarmm 
ispanyol ihtilafim bir kat daha ka-
119tiracag1m yaz1yor. Maamafih bu 
karar ingiliz mahafilinde biiyiik bir 
tesir yapmam19t1r. ingiltere adcmi mil
dahale politikasm1 degii;;tirmiyecektir. 

(Devann 4 tincU sahifede) 

Madrid sokaklar1nda 
kanh muharebeler 
~ehrin bir ~ok ma~alleleri yan1yor 

bombard1man fas1Jas1z devam ediyor 
Paris 19 (Ak~m) - Universite m a· 

hallesinde yerl~en asiler buradan Made 
ride dogru taarruza ba~la~lardtr. ikl 
kol civardaki kl~lalan ele ge~imW, ve 
Pablo igtesias, Dormundest, Jochaim 
Lopez caddelerinin medhaline kadar 
ilerlemi~tir. 

Bir kol cla Kampodel Moro parktna 
girmi~tir. Bu kol kral sarayma, yan
makta olan ~imal istasyonuna ve yan
makta olan bir kiliseye yakla1m~. 1f ': : 

l\Iadridin cenu~. ,.~ ~k mahallel: 
1 I t..J.,k! 

1 rinde yangmlar buyuyor. Hallan mu
him bir klsnu Valanse hicret etmek· 

tcdir. 

YENt BOMBARDll\IANLAR 

Madrid 19- Sabaha karl?l saat 2,45 
de asilerin tayyareleri yeniden Madrid! 
bombard.Iman ctmi~lerdir. Bombalar 
telefon rnerkezi binas1 yakmmda bil
yilk tahribat yapnu~br. Diln ne~riyat1 .. 
m kesmi~ olan Madrid radyosu tekrar 
faaliyetc ba~lam1~tir. 

!$ElliRDE 6LE..'\'LER 

Madrid 19 (A.A.) - Resmen blldilil· 
digine gore sah gilnkU bombardlman 
250 ki~inin Olilmiine ve 800 ki~inin ya

ralanmasma sebebiyet verml~tir. Hafta
nm b~langicmdanberi olenlmin mik
tan 500, yaralananlarm miktan 1200 

l\ladridin en biiyiik caddelerinden 
Avcnida Margall 

di.ir. Bunlarm ekserisi kadln ve ~ocuk
tur. 

Puerta del Sol mahallcsi hakiki bir 
yanardag haline gelmii;;tir. 

.(DcvamI 4 ilncii sahifede), 

salhDfe. 
Te1efon: 242-10 (l:fare) - 24249 ( Tahrir) - 24248 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 

Sancak Tiirklerine 
dayak ta at1hyor 

Davam1z1n yiil<sek bir hakka istinat 
ettigini deliller ve vesi~alarla isbat 
eden ikinci bir beyaz kitap bas1ld1 

Ankara 19 (Telcfon) - Frans1z h\i
kfunetinin iskenderun, Antakya ve ha
valisi hakmdaki notam1za verdigi ce
vap iizerine hiikt1metimizce hazirla
nan ikinci nota Frans1z hilkumetine 
verilmil?ti. Hariciye vckaleti Antakya 
ile iskenderun havalisinin hakh dava
SI etrafmda biltiln muahvereleri ve 
vesikalan muhtevi olmak ilzere ikinci 
blr beyaz kitap haz1rlamI~ ve kitap 
tabbcdilmi~tir. 

Ogrendigime gore ikinci beyaz ki
tap Bilyiik millet meclisl balarma 
ecnebi mahafile ve alakadarlara ve 
matbuata verilecektir. 

ikinci beyaz kitap Antakya ve is
kenderun davas1mn ne kadar yiiksek 
blr hakka istinad ettigini biitiin de
lilleri ve veslkalar1 ilc ~ok kuvvetli 
bir ~ckllde isbat etmektedir. 

iskenderun 19 (Hususi muhabirimiz
den) - Sancak Tilrkleri intihabata 
~tirak etmemckte israr ediyorlar .. ma
halli hiikfunetin tazyiki para etme-

yince bazi yurd ka~aklan faaliyete ge
~irilml~ ve bunlar da alchklan tall
matla Sancak Tiirklerlnl dayakla in
tihaba i~tirak ettirrnege kalk1~~ 
Iard1r. Sancak Tiirklerl her ~eye rag
men intihabata i~tlrak etmiyorlar ve 
etmege de aslA. niyetleri yoktur. 

iskenderun 19 (Hususi muhabirimit(t 
den) - Beylfmda bulunan yurd ka
~aklanndan nahiye mildilrii Mehmed 
Ali intihap gilnlerinde milntehiplere 
cReylerinizi kullammz yann Suriye 
liras1 mukafat alacaksmIZ> ~eklinde 

bir teklifte bulunm~tur. Fakat Meh
med Allnin teklifi kimse tarafmdan 
kabul edilmeyince reylerini h"Ullanma
yan bazi kimselere bizza t dayak at
rn~tlr. 

Gene yurd ka!taklanndan Musta
fa Asun ve Adanah Mahmud Celal in
tihabatta mahalli hilktimetin kazan-

mas1 i~in azami faaliyet sarfetmil?lcr, 
fakat halk tarafmdan bUyilk hakaretle 
kar~danm1i,;Iardlr . 

Gen~ memurlar miihim 
makamlara getirilecekler 

Devlet makanizmas1n1 gen~le~tirmek 
i~in bir kanun 1ayihas1 haz1rlanacak 
Ankara 19 (Tclefon) - Devlet i.~in- rinde tcdkikata sevkedcn sebeplerden 

de vazife alan memurlann tefilerin- biri de ~udur: Lise veya yiiksek tah-
de ~imdiye kadar milessir olan kldem sllini bitirdikten sonra devlet rnaka-
ye hizmet milddeti esas1 yerine bilgi nizmasmda vazife alan gen~ler vazife-
esasm1 hakim kllrnak ve bu suretle ye girdikleri tarihten itibarcn muay-
devlet makanizmasmm gen¢1c~tirilme- yen seneler bekliyerek zamam gelince 
si yolunda ycni bir ad1m atilmak ilze- derece, derece yi.ikselmekte olduklan 
rcdir. i!;in mcktepte edindikleri mahimat1 

Alakadar makamlan bu mevzu iize· (Devanu 4 ilncii sahifede) 
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En gU/Un~ adaml ••• 
(Karikatiir miisabakas1 serisinden: 11) 

AK~AM m karikator mOsabakas1 kuponu : 
( Bu kuponu kesip saklaym1z) 11 



SahJfe ! 

Son dakika 

F ransa yanb§ dii§iiniiyor 
T eahhiitlerini ihlal etmek istiyorsa 

ortada muahede yok demektir 
Ankara 19 - is_l{enderun ve An

takya i~in Fn .. nsa ile notalar teatisi 
devam ediyor. B~vekilimizin bu hu
susta Btiyiik Millet Mecllsinde izahat 
vcrmesi muhtemeld!r. Vaziyet ~udur: 
1921 anl~aSI iskenderun ve An
fakyaya .i.yn bir ictare verilmesini ka
bul ctmt?tir. Buna riayet edilmezse 
Fransa muahed3yi bir tarnflJ. olarak 
bozmu:;; d~mcktir. Teati edilen nota-
1.2.rdan rneydana c1kan rnc:sele budur. 

Fransa iskc!l.d·~rnn sancagma Su
riyc c!ev1zti gen;;~vesi11de hususi bir 
idr .. .re bah~etmek sur~tile Ankara iti
lafm1 tatb;J;: ctmi~ oldugu kanaatin
dedil'. Fr:msaya gore iskenderun 
s:mcag1 :c;:..'1 ayri bir ittifak muahe
d£si yapl1USI ilc;iL."lcil bir hiikfunet 
kurmaSI dcmektir. Bu da Suriyenin 
part;"lanmas1 mc..i1::i.sma gelir ve 
manda ahidnamcsine muhaliftir. 

Bu dil~tince v::i.rid degilclir. Cevabi 
nctam1zd::i vaziyet itiraz eclilemiye
cek surette izah ~lillyor. Bizim kar
~...rmzda Suriye ::legil F.rnnsa vard1r. 
Fr::msa bize k::tr~ taahhildler altma. 
girmi~tir. Hatta Sancagm Turk bay
rngirun milli alam~ti olmasm1 bile 
kr.bu! et~tir. 15 sene cvvel Turk 
bn.yrag1 n.!tmda ayn bir varhk sti.re
ccgi kabul edilcn bir Turk ktitlesi 
bugi.in nas1l Suriy;y~ verilebilir? 

Fransa taahhiicllcrini ihlal etmek 
istiyorsa ortada muahede yok demek
tir. Bu suretle Tilrkiye ile Suriye ara
smdn tahdid edilrni~ bir hudud da 
yok dcmektir. 

ANTAKYADA SE~il\IE KAQ Ki~t 
!~T1RAK ETMi~? 

Antakya - Burada se~irnde 5829 
miintehipten ancak 319 ki~i rey ver
mi~tir. Bunlar da memurlardir. Rey 

F a~ist meclisinin 
kararl 

Meclis, askeri haztrllg1n 
tacilini istiyor 

Roma 19 - Dordtincil bilyiik !~ist 
meclisi mtizakerelerini bitir~tir. M. 
Mussolini, siya.si, dahili beynelmilel, 
iktisadi ve a.skeri vazlyet hakkmda, 
iki saat siiren mufassal izahat vermi~
tir. Bu izahat tasvip edilerek ~ karar 
verilmi~tir: 

cMeclis, M. Mussolini tarafmdan 
milletin a.skeri hazirllg1 hakkmda ve
rilen izahab bilyilk bir al8.ka ile dinle
dikten sonra bu dakikada bu istihza
ratm bilha.ssa havai ve bahri sahada 
tacil edilmesi lazim geldigi miitalea
smdadir. 

Zecri tedbirlerin ilk y1ldomimii mil
nasebetile memleketin iktisadi kifa
yet ve muhtariycti hakkmda 23 mart
ta M. Mussolini tarafmdan irad edil
mi~ olan nutuk mtinasebetile ic;ilen 
and1 teyid cder ve rnilli miidafaaya ta
aUuk eden sahada verilen dircktiflere 
fiili hatta nazari bir mukavemetin ~id
detle cezaland111lmas1 icap eden bir 
bozgunculuk olclugunu beyan cder. 

Son aylarda partinin f aaliyetini goz 
tinilnde tutan meclis, sulh lehindeki fa
aliyetten miitevellid memmmiyetini be
yan ecler. Ve yalruz dahili unsurlan 
degl.I !akat cihan unsurlarm1 nazan 
dikkate alarak bu faaliyetini miikem
melle~tirmege davet eder.» 

Meclis, M. Cianonun Berlin, Viyana 
ve Budap~teye ziyaretlerinin Alman
ya, Avusturya ve Macaristanla fiili bir 
te~riki mesaiye miincer olmasmdan 
bahtiyardrr. 

Libyadan gelen general Balbo da da
hll oldugu halde btitiin fa.¢.st meclisi 
azaJan bu i~timada haz1r bulunmus-
lardlr. · 

Bordoda gizli silahlar bu1undu 

Milli tiirk talebe 
birligi miting 
tertib edigor 

Antakya ve iskenderunda se~im 
dolayisile yapllan tazyikler ve San
caktaki vaziyet, Tiirk gen<tligi ara
smdan derin bir tesir uyandrr~
trr .. Bu mtina.sebetle Milli Ti.irk ta
lebe birligi bir miting tertibine ka
rar vermi~tir. Birlik ~u davette bu
luriuyor: 
ARKADA~! 

Aylardzr ~mizde kant!yan An
takya - iskenderun milli yarasinin 
diplomasi safhasmi biltii.n milletle 
beraber Turk gen<;ligi de hakkzn
dan ve gilciinden emin olarak bil
yiik bir siik1ln ve vakarla bekliyor. 
Fakat bugiln b~l?yan zuliim, ~-

kence, hapis, nefiy, oliim ve sayisiz 
tazyik gibi kammzza dokunan ha
diseler kar~zsmda artzk daha fazza· 
tahammiiliimilz kalmamt$lzr. 

Seni, oz karde#ne yapilan zul
miln insanlzk onilnde protestosu
na c;agmyoruz. Onun i~in kalbinin 
heyecamnt goster ve gii.r sesini 
oz karde$inin hak ve bii.yilk davasi 
igin yiikselt! .. 

Milli Tiirk Talebe Birligi 
MiTiNG: 

21-11-936 cumartesi saat 2 de 
Beyazid mcydamnda ba~llyacak 

Taksimde bitecektir. 

~------------------._. ___ __ 
toplamak i<;in her rey verene yanm 
Suri ye lira.s1 vadedilmi~tir. 

K anto ve gobek 
alma yasagi 

Tiyatro miidiirleri dahiliye 
vekaletinin emrini iyi 

kar§tladdar 
Dahiliyc vekB.letinin tiyatrolarda 

artist kadmlann kanto ile gobek ata
rak oyun oynamalanm menettigi ya
Zllnn~ti. Vekaletin bu emri hentiz bir
~ok tiyatro sahip ve mtidilrlerine bil
dirilmemi~tir. Maamafih tiyatro sa
hipleri vekfiletin bu isabetli kararm1 
gazetelerae memnuniyetle okum~lar 
ve emri tatbike baslanuslardlr. 

' . 
Bir muharririmiz bu hususta bir-

kru; tiyatrocu ile go~tii. Bunlardan 
tiyatro sahibi ve me~hur komik bay 
Na~id bir muhanirimize ~unlan soyle
mi~tir: 

- Vekaletin kanto ve gobek atarak 
oyun oynamayi menetmesi ~ok isabet
li bir karard1r. Zevkleri gilnden gii
ne degi~en haUam1z son zamanlar
da esasen bu gibi ha!if oyunlardan 
ho~lanmamaga ba~lam1~ti. Vekaletin ka
ran bize resmen teblig edilmi~ degildir. 
Fakat biz bu karardan daha c;ok evvel 
kanto ve gobek atma oyunlarm1 kal
dlrm19t1k. Bunlarm yerine varyete, 
dans ve sololar kaim oldu. Halk simdi . 
varyete ve sololara daha fazla: ragbet 
gosteriyor. Binaenaleyh vekfiletin son 
karan bizi hie; bir cihetten milteessir 
etmez. 

Halihazuda baz1 seyyar tiyatro kum
panyalari zayif olan temsillerini kuv
vetlendirmek iirin oyunlanna kanto ve 
gobek atmayi ilave ederler. Yukan
da da soyledigim gibi balk arasmda 
ragbet gormeyen bu oyunlann kaldlnl
ma.s1 pek tabildir.~ 

Sanatkar aktorlerimizden komik 
Fahri de ayni fikirleri ileri silrerek de
mi~tir ki: 

- istanbul tiyatrolannda kantolu 
gobek atma oyunlan son zamanlarda; 
halkm ragbetsizligi kar~mda kendi
liginden ortadan kalknu~tir. Program-

... 
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( Telgran~:::J 
Pariste niimayi~ler yap1ld1 
Bu. Sabahki 

Sag cenah~ 
gazetesi n in 

niensup 
carnlar1 

Figaro 
k1r1ld1 

Paris 19 - B~vekil M. Blum Lil
den donmfu,;ttir. Dahiliye nazmmn 
cenaze merasimi pazar gtinu saat 14 
de Lilde yap1lacaktir. B~vekil intihar 
badisesinden c;ok mliteessir olmu~tur. 

Dahiliye nazmmn intiharmm kabi
nenin vaziyeti uzerine tesir yapmas1 
funid edilmiyor. Dahiliye nazrrhgma 
mtiste~arlardan sosyalist M. Dorma
ym, yahud Ziraat nazin Mennct'in 
ge\!mesi muhtemeldir. M. Chautemps
ln isminden de bahsediliyor. Fakat bu 
makama bir sosyalistin getirilmesi da
ha ziyade muhtemeldir. 

Alman, italya sefirleri, bir~ok dip
lomatlar Dahiliye nezaretine giderek 
taziyet beyan etmi~lerdir. Umumi bi
nalarda bayraklar yanya kadar ~ekil
ro4>tir. Dahiliye nazirma kar91 ~ok 9id
detli hticumlar yapan Gringoire ga
zetesinde, mtirettipler bu ntishay1 diz
mekten imtina ettiklerinden gazete 
cuma giinii <tikanuyacaktir. 

Zonguldak 
komiirii 

Ilk gelen tren dun 
Ankarada merasimle 

kar~1land1 
Ankara 19 (Telefon) - Zonguldak 

komiir havzasmm komtir yiiklii ilk 
treni bugiin saat 14 te Ankaraya gel
di ve istasyonda nafla, iktisat, giim
rii.k inhisarlar vekilleri, mebuslar, 
vekAletler ileri gelenleri ve kalaballk 
bir halk ktitlesi tarafmdan merasim
le kar~1lann11~tir. 

BW?tan ba~a bayraklarla ve vecize
lerle siislenmi~ olan dokuz vagonluk 
bu ilk komtir treni istasyona girer:Ken 
Ankara istasyonunda bulunan biltiln 
lokomotifler devan1h surette dtidiik 
\!almak. suretile bu gtizel hadiseyi se
lamlann~lard1r. 

Zonguldak valisinin riyasetindeki 
heyet gilzel bir mahfaza ic;inde bir ko
milr par9asm1 baymdrrllk bakam Ali 
<;etinkayaya hediye etrni~ ve Zongul
dak valisi soyledigi bir nutukta ba~a
nlan biiyiik i~in yi.iksek degerini i9a
ret ederek Zonguldak halkuun Cum
huriyet hillrumetine kar91 minnet ve 
~iikranlarma terctirnan olmu~tur. 

Zonguldak valisinin nutkundan son
ra D. Demiryollan ticaret ve tarife l'e
isi B. Nafi de bir nutuk soylemi~ ve 
kutlanan bu mesut hadisenin buyi.ik 
ehemmiyetini ve geni9 manasm1 an-
1 •. tmi9tir. 

Yugoslav gazeteci lzmirde 
izmir 19 (Telefon) - ~ehrlmizde 

bulunan Yugoslav gazetecilerinden 
Vreme gazetesi ba~ muharriri Sveto
vski ~erefine belediye tarafmdan bir 
zlyafet verilmi~tir. Vali Fazll Gtile~ 
ve izmir gazetecilerinn bulundugu bu 
ziyafette samimi hasb1haller yapll
m19tir. 

Mahkemede oliim 
Bir ~ahit yeminden· 

sonra oldu 
tzmir 19 (Telefon) - Bugiin bura

da asliye ceza mahkemesinde bir oliim 
vaka.s1 oldu. Bir yaralama vakas1 i~in 
gelen Ali baba admda 110 y~mda bir 
ihtiyar yeminden sonra baygmhk ge
c;irmi~ ve derhal dfu,;erek tilmfu,;tiir. 

Yaptlan muayene neticesinde Ali 
babanm kalp sektesinden oldiigti an-
1~1lm1~tir. Uzerinde bir~ok yazJ.11 mus
kalar bulunan bu ihtiyar evvelce 9eyh 
irni9. 

Muglada gOz ekimi 

~~~~~~~~~~~~ 

P ARiSTE TEZAlrtiRLER 

Paris 19 (A.A.) - M. Salengronun 
intihari haberi iizerine dun gece bazz 
heyecanli tezahiirler yapilmi~tzr. Halk
~ cephe partilerine mensup binlerce 
gen<;, sag cenah gazeteleri oniinde gii
rii.ltiilil tezahiirlerde bulunmu~lar ve 
bir<;ok gazetelerin ve bu arada Figaro 
gazetesi binasznin camlanm ktrmi~lar~ 
dir. Tezahilrciller, ancak gece yarisi
na dogru dagztilabilmi$tir. 

1\-1. SALENGRONUN KARDE~i~'E 
METUBU 

Paris 19 (A.A.) - M. Salengro, inti
har etmeden evvel karde~ine bir rnek
tup yazm1~trr. Bu mektubda ezcilmle 
~oyle diyor: 

«Fazla ~alI9manm verdigi yorgun
luk, iftira .. artik tahammill edilmez 
bir hale geldi .. bunlara keder de inzi
mam etti ve her ti~ii birlikte beni yen
di, anneme, Jeannette ve sana veda .. 
Leonie'ye kavu~maga gidiyorum. » 

Doktor ~aht 
Diin sabah Adanaya gitti 
Adanadan Halebe ge~ti 

Ankara 19 (Telefon) - Alman ikti
sat nazrr1 Dr. Saht Tahrana gitmek . 
iizere bu sabah tayyaresi ile ~ehrimiz-
den ayrilnll~t1r. Dr. ~aht tayyare mey
danmda iktisat· vekili Celfil Bayar, 
Cumhuriyet Merke Bankasi umum 
mtidiirti B. Salahattin ve bir<tok ze
vat tarafmdan ugurlannu~tlr. 

Adana 19 (A~am) - Alman ikti
sat nazm Dr. ~aht bu sabah saat do
kuz bugukta tayyaresile buraya gel
mi~ ve on dakika kadar kalarak Ha
lebe gitmi~tir. 

Ataturke M. Hitlerin resmi 
hediye edildi 

Ankara 19 (A.A.) - Dtin reisicum
hur tarafuidan kabulil esnasmda M. 
f?ahtm Alman devlet reisi M. Hitlerin 
resmini Atattirke takdim ettigi ogre
nilmi~tr. 

Pamuk ziraati 
Belgrad 19 (~am) Ankaradan 

buradaki gazetelere bildirildigine gO
re, Ankarayi ziyaret eden Alman ikti
sat nazin Dr. ~aht, Tiirk dcvlet ri
cali ile yaptigi temasta, Tiirkiye pa
muk ziraatine Alman sermayesinin 
yerle$tirilmesini teklif etmi~tir. 

O~iizler 
Diizcenin bir koyiinde 

bir kad1n 3 erkek 
~ocuk .dogurdu 

Diizce 19 (Ak~am) - Diizcenin <;a
hhkkoyilnden Hasan ogullanndan Ah· 
med kans1 Racer bir batmda ti.c;; er
kek ~ocuk dogurmu~tur. Uc;ii de sag 
ve slhhatta olan bu c;ocuklann slhhi 
vaziyetle1i pek mukem.meldir. 

Bunlardan b~ka iki c;;ocugu daha 
olan ve bu c;;ocuklan bakmaga maU 
durumu mtisaid olmayan bu aileyi yal
ruz tebrik etmek kafi degildir. Vatana 
ii9 yavru daha kazand.lran bu aileye 
yardrm etmek lazimdlr. 

Erzincanda yerli mallar 
sergisi a91lacak 

Erzincan 19 (~am) - ,,\rtt1rma 
baftasmda yerli mallar sergisi airtla
caktir. Valinin reisligi altmda bir <ta
h~ma komitesi se~~tir: 

Istanbul koylerinde seneye 
sekiz mektep a~1lacak 

Be~ smlfll koy mekteblerinin ilk 
ii~ sm1flarmda yeni miifredat program
lanmn tatbik edilmesi dtin maarif 
vekaletinden maarif mudiirliiklerine 
bildirilmi~tir. 

Jannette, M. Salengro'nun yegeni 
ve Leonie de olmu~ olan kar1s1drr. 

LiLDE TEESSUR 

Lil 19 - Lil ~ehrinde bi.iyUk bir tees· 
stir vardlr. Pazar giini.i butiin sinema 
ve tiyntrolar kapanacakhr. M. Leon 
Blum ile Salengro ailesi Dahiliye nazi· 
rmm oltimtiniln ne gibi ~erait altmda 
vukua geldiginin tip mi.itehass1slan 
tarafmdan tcsbi t edilmesini kabul et
mi~lerdir. 

~IESAiKONFEDERASYONUNUN 
J{ARARI 

Paris 19 - Gringoire gazetesi sahi
bi, gazetelere bir beyanname vererek 
mesai konf edera.syonunun bu gazete 
ile mtina.sebeti kesmek kararm1 protes .. 
to etrni~tir. Bu karar iizerine i~<;iler 

b ugazetede gah~am1yacaklardir. Teb· 
ligde verilen karann hilkt1mcti her sa· 
hada kontrol i<;in yeni bir merhale ol
dugu soyleniyor. 

Ticaret odalarz 
lagvediliyor 

Verine 21 iktisat odas1 
ihdas edilecek 

:iktisad vekaletinin, Tiirkiyenin ik
tisadi te~kilati i~in yeni ve geni~ bir 
proje haz1rlad1gi habe1 veriliyor. Bu 
proje ile yepyeni bir iktisadi te9kilat 
meydana gelecekt!.r. Birinci p!anda 
memleketteki 118 ticaret ve sanayi o
dasmm lagv1 gelmektedir. Odalar 
lagvcclilince Ttirkiye 21 iktisadl mm
takaya aynlacaktrr. 

Her mmtakada bir iktisad odast 
ihdas edilccektir. Ayi·1ca sanayi fede
rasyonlan da kmulacak ve iktisad o
dalan sanayi i~lcrilc mc~gul olm1ya
caklardir. iktisad vekaleti sanayi i~
lerine c;ok ehemroiyet verdiginden sa
nayi federasyon1an iGin aynca bir ka· 
nun projesi hazirlanacaktir. Bundn.h 
ba~ka Ankarada bir de iktisad ofisi 
te~kil olunacak ve btitiln iktisad oda
lan bu ofise baglanacakhr. 
iktisad odalannda vekalet tarafmd!lli 

tayin edil~ bir genel sekreter bulu
nacaktir. Aynca tacirlcrden murekkep 
bir isti~are heyeti sec;ilecek ve iktisad 
odalan katibi umumileri bu isti~are 

heyetlerile dairna t~mas halinde bu
lunacaklard1r. iktisad odnlarmm mm .. 
takalan dahilindeki muh telif yerler
de ajanlan bulunacaktir. Ajanlar ttic .. 
carlarla daimn temas halinde bulu
nacaklar, her tilrlti dilekleli tesbit 
edip odalara muntazaman bildirecek
lerdir. 

iktisad odalanmn memurlan iktt
sad vekaleti tarafmdan tayin oluna
cakt.lr. 

Erzincanda parti kaza 
kongreleri 

Erzincan 19 (A~am) - Parti kazi. 
kongreleri, valinin ba~kanllg1 altmda 
a~1ld1. 

lplik buhran1 
Harice iplik sipari~ 

edildi 
iplik buhramm onlemek ic;in ha

ri~ten ipllk ithaline karar verilmi~ti. 
Sipari~ yapllmI~tlr. Bilhassa piyasada 
en ~ok aranan iplikler siparl~ edil
mi~tir. Bunlar ithal edildikten sonra 
dokumac1lara ucuzca satllacaktlr. 

iktisad vekaletinin iplik buhran1 
hakkmda tetkikat yapmak i.izere u
yu~turucu maddeler inhisan ikinci 
miidiirii f?akir, Qukurova mmtakasma 
ve ~ehrimizde bulunan inhisar idaresi 

Bordo 19 (A.A.) - Zab1ta, 200 tay
yarc bombasile 40,000 hava kur~unu 
milsadere etmi~tir. Bunlann bir ec
nebi devlet konsolosu tarafmdan sa
tm almrm~ oldugu soylenmektedir. 

Zabita, bunla11 gizlice imal etmi~ 
olan mtihcndlsi tevkil etmi~tir. 

· 1annda bu gibi oyunlar bulunan sey
yar tuluat kumpanyalarr da vekaletin 
karar1 iizerine bittabi bunlan kald1ra-

Mugla 19 (A.A.) - Havalarm c;ifc;i 
i9ine uygun gitmesi yiiztinden ilin her 
taraf mda giiz ~if ti stirillmekte ve lo9-

, Ilk ekime devam olunmaktadlr. caklardlr. 

Gelecek ders sencsinden itibaren 
tedrisata b~anmak ii.zere istanbul 
koylerinde yeniden dekiz koy rnektebi 
kii9ad1 kararla~tmlm1~tir. 

izmir 9ubesi mudiiru Vahid de Ege mm
ta.kasma hareket etmi~lerdir. Afyon 
inhisan mudiirleri gezdikleri ,yerlerde 
btittin jpJik ihtiyacm1 tetkik edecek 
ve lftzlm oldugu kadar tekrar sipari~
ler yapmak uzere neticeyi vekalete 
arzedece klerdir. 
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AK$A IDAN AK$Al\1A 

G1da maddeleri 
sanayii 

fktisat vckllleti ikinci be~ senelik . 
liLun esaslanm hazirbyor. Tiirk 

~nhuriyctinht terakki ve ~fUl,. 
~ mw1tazam ve usul dairesinde ile· 
ll"ilc:11e barckctinin milhim bir adunl 
dal•a attldlguu gormck biitiin mem
fekctte derin bir scvln~ uynnd1racagt 
flUJlhcsfzdir. 
~ ikinci plan hakkmda verilen iza. 
ltab gore, bu b~ sene i~inde maden· 
~ e1e i¥crl, g1da maddeleri 
sanayii, kirnya ~layli ve deruzcllllt 

i~tigal edilecektir. 
I Bugiin bunlardan gtda mac1ddeft 

nayii iizerlnde biroz te\'tlkkuf ede

~giz. 
P!Un mey'\'a ticareti i~1erile, taze. et 

e konserve sanayiile m~gul oluyor. 
JI aUtll ihtiVa cttigi S3halnr ha]{J.an• 
da tam malunuit almmadan esash 
bir fikir edinilemiyecegi ~iiphcsizdir. 
£•mhrdan ba~ka c1aha bazt gida mad· 
d lcri sanayiinin de planda yer aln· 
<' :lgt temin edildigine gore, faaliyetin 
yaln1z me~ac11Iga ve taze et konser· 
't ~cilige hthi ar etm digi muhakkak 
d"mektir. 

Bu arada yag '\'C peynir sanayiine 
ce ehemmiyctli bir yer aynlm~ o.la
cagnu iimid cderiz. Tci·eyab'l ihraca
tI ~imdiki haldc mcvzuu bahsolamnz
sa da peynir Tiirkiyenin esasen ihra
cat ynpttg. bir maddedir. Ve gcrck 
~ agc1hk gcrek peynircilik Jslaha 
rnuhtac bir haldedir. 

Bugiin umumi surctte, Tiirkiyede 
iyi U:-rcyagi bulunmuyor demek 1ztJ. 
rarmday1z. Bazi biiytih: !?ehirlerde 
l~hvalt1 yafl olmalt :iizere ortaya ~
) anlan tereyag1m liiks e~ya addet
mek tabiidir. As1l ycmeklerde ku1la
mlmas1 mutad olan yaglarlDllz ise 
ilmi bir tarzda yaptlmamak yiiziin· 
den nefasetini kaybcder. En iyi diye 
~ohret a1m1~ .tereyaglanmtZJn yapll
d1klnn yerlerde bile ger~ektcn ncfis
lerini bulrnak ~ok zordur. nu ~artlar 
nltmda, yaglann nefasctinden bah
sctntege imkan kalmaz. Taze tcre
yagfanm1z dcgil nakledildikleri yer
Je.rde, satdd1klan 1>azarlarda bile 
ac1m1 . ehsimi~, hi~ degilse lezzeti ve 
kokusu degi~mi~ bir J1aldedirJer. Yag
c1ligt bir taraftan koyliiye talim et
mek iktiza cttigi gibi bir taraftan da 
bn~Jtca merkczlcrdc biiyiik imaLiltha
ncler vilcude getirilmeliclir. 

Edmi!1 bir halde satllan Urfa yag
larnmz bugiin it}in cu tercih edilecek 
evsaf1 i:aiz bu1unuyorlar. Fakat bun-
1arm da 1slaha umhtac oldukJar1 in· 
kar cdilemcz. 

Trakya harnli inin beyaz 1>eynide
ri di.inya piyasasmda bile kendi cin
sinde nefis bir peynir diyc ~oh.ret bu
labiHr. Fakat bir I.ere o miithi~ tuz
dan Jrurtanlmak icab cder. Sonra 
nefasetine <lnlla itlna etmek lazun
gelir. Ayni z..'lmanda, hilelclrhgm 
~iddetlc oniinii almnk bir vecibedir. 
Teneke ile alman bir pcynirin i~in
den ne ~tkn<'.agma cmin olamazsm17~ 
Tcnckelerde hep ayni cins ve nefa· 
sctte pcy11ire tcsacliif etmek irnWim 
yok gibidir. Biiyiik bir masrafa ihti
yac gostcnniyecek ~ noksanlann 
yeni }>Ian ile ortadtln kalkbgm1 gor
mek gcr~ekten :c;cvinilecck bir mu
\'afrakryct t<>~kil cc?ccektir. Ak~nmCI 

••• 
B:iy I liisciyin Cahid Y:iliwmdan ald1• 

R•m1z mektuptur: 
Ak~amct siitununuzda ynz1lan yaz1-

latfo hi~ bir alalrnm knlmad1gm1 ilan ct· 

menizi hurmetlerime ilavetcn rica eyle
ri:n. Hu~yira Cahid Y al~m 

- Sen benim decligtm apartlmaru 
tut bay Am ca ..• 

Memba sular1 
Be/edigece bir 
talimatname 
hazirlandi 

Belediye memba sulannm ldi~Uk ~
~elcre taksim edildlgt yerlere aid Slh
ht ~tJar hakkmda bir talimatna
me hazirlallll:;;tll'. 

Ne~rl tarihindcn dart ay sonra mer
fycte girecek olnn bu ta1imatnameye 
gore sulann damacanrunrdan kil~iik 
~i~elere kondugu yerler ldgir ve her 
ta:raf1 yagll boyall ve gayet tcmiz yer
ler olaca~. Ycrc gomulii su depoTu.
n bulunm1yacaktlr. 

Su depolannda suyun tevzii, takslmi, 

:;;i~elerin doldurulmas1 belediye me
murlannm huzurunda yap1lacak, ¢
!?Clere memurlar tarafmdan bandrol 
yap1~mlacaktlr. 

Depolarda ltah~anlar kau~uk ayak
kab1 ve beyaz gomlek giycceklcrdir. 

Esnaf cemiyetlerinin but~elerl 
gozden ge~iriliyor 

Ticaret odasi, esnaf ccmiyetlcrinin 
ycni biltgelerini tetkik ctmektedir. 
i?imdiye kadar 15 esnaf cemiyctinin 
biltgeleri tetkik olunmu~tur. Yeni 
bilt<;cleiin tanzJmindc bilhassa yar
d1ma milhtac; esnaf ic;in varidatm yiiz
de yinni b~ ve ihtlya~ i~in de onunun 
aynllp ayrtlmacllg1 gozdcn gec;irll
mektedir. 

Muhasebe deftcrleri de miinhas1ran 
cemiyet idare heyeUerlnln anlayaca
g1 ~ekilde usulil basite ile tutulacak
tlr. Tetkikat yakmda bitecektir. 

Parti • ong e er1 
F atih kaza kongresi 

topland1 

Fatih cumhuriyet halk pai'tisi ka
za kongresi 18 te~rinisani <;ar~amba 
ak~nu saat 20,30 da ilbay, saylav 
Yahya Gallb, ~ehir mecllsi uycleri ve 
c. H. partisl ilyon kurul ilyelerinden 
Nccib Serdenge~ti, Ahmed Kara ve 
diger kaza te~elr.ktilleri arkada~lan
nm huzurile toplanm1~1r. 

Kongre ba~kanllgma avukat Sirr1 
Enver, ikinci reislige Sanli, sekrct.er
l!ge Naci ve Remzi se<;ilml~Ierdir. 

Y:6n kurulun raporu ba~kan Cema-

leddin Fazll tarafmdan okunmu~ ve 
kabul edilmi~tir. Bundan sonra dilek
ler konul?ulmu~ ve bilahare yeni yon 
kurulun !1 kongresi delcgclerlnin in
tihabma gec;ilmi~ir. Yeni iclare heye
tlne asli aza olarak Cemaleddin Fa
z1l, Osman Fikret, S111'1 Envcr, Ismail 
S1tkl, Hasene Ilgaz, Salim Ahmed ve 
sigortac1 R1fk1, yedek azahg1a ~evkct 

• I 

Yusuf, Makbule, Ismail Hakk1, Ziya 
Cemal, Abdullah, HulOsi ve Meh
mcd Qctin segilmi~tir. 11 kon
grcsi delegeliginc Cemaleddin FaZll, 
S1rn Enver, Bican, Ri.i~tii, ismail 
S1tk1, Salim Ahmed, yedek delegeli
ge Remzi, Naci, R1fk1, Hasene ilgaz, 
Ziya Ccmal ve Sarni se~ilmi$lerdir. 

Kongre dolayisllc Atattirkc ismet . , 
Inonune ve ~iikrii Kayaya tnzim tel-
graflan ~ekilmesl alkll?larla kabul 
cdilmi~tir. 

•.. Giine~ bol. •• 

nuou 
~uuu 
UUiln '" 

' ' . 
I ~ J 

u~ 
ktir. 

1'.K A:M 

Y alova kapl1cas1 
Dotor Nihat Re~ad 
~ah~mafa ba~lad1 

Yalovamn dfulyanm modern k.apll
calan s1rasma getirilecegini yaznu~
tik. Onfunilzdeki ynz mevsimi igin 
l}imdiden geni~ mikyasta hazrrhkla
ra ba..tilatllilltltu'. Kapltcalar mfitehas
sis1 doktor bay Nihad Re~ada Akay 
mlidi.irlilgi.i binasmda bir biiro tahsis 
edilmi~ ve doktor ~ll~maga ba~Jam1~ 
tu'. Bay Nihad Re~ Yalova kapl1ca
la.r1 mu~avir doktorlugu i~n tstanbu
la ~agmlm~tlr. Doktor. bu daveti 
memnuniyetle kabul etmi~ ve hemen 
~hrimize gelerek i~e ba~Iam1/?t1r. Dok
tordan <;ok istifnde cdileccgi umulu
yor. 

Hapllcalarda yatacak ve yiyecek ilc
retlerinin ucuzlat1lma.si yolunda ay
nca tedkikat yap1lacakbr. Fakat faz
la mnsraf goz oni.inde tutularak biiyi.ik. 
tenzilata ~mdiUk imkftn g6rtilmemek
tedir. 

Beklen1e yeri 
Ma~ka k1~las1 oniinde 

iistii kapah bir yer 
yaphnlmahd1r 

Ma~kada oturan okuyuculanm1zdan 
K. Kll1~tan ~u mektubu alchk: cBir bu
<;uk sene evve1 Ma~ka tramvay hattl 
Macrka palasm onlinden Ma~ka k1~la
sma kadar uzat:Ilm1~tl. Bunun i!;in
dir ki, bu nokta hattm ya b~lang1c1 
ve yahut sonudur. Halbukl biitlin hat
larm b~langi~ ve nihayet nokta
larmda yolcular i~in iistii kapalI bir 
beklcme yed varcllr. Nitekim Ma~ka 
palasm bulundugu yer evvelce milil
teha noktas1 iken oraya da bekleme 
yeri yap1ln11~ti. Elycvm metri1k olarak 
bu baraka orada mevcuttur. 

K1~ geld! yagmur ve soguk rnevsimi 
ba~acll. Bu mevki biitun rUzgarlara 
kaq1 yiiksek ve cereyam fazla bir yer
dir. Burada tramvay beklemek i~in 
halk kll? mevsiminde bora ve yagmur 
altmda hasta olmaga mahkumdur. 

Tramvay ~irketi yalmz memur1ar1 
i¢n her icap eden yerlere barakalar 
yaptlg1 halde ahaliyi ihmal etmesi 
dogru degildir. Slhhati umumiye na
mma burada dahi kapah bir bekleme 
yeri yaptmlmas1 hususunda vesateti
nizi dilerJm.~ 

Kariimizin ~yeti hakbcllr. Tram
vay !?irketinin Ma~ka kl~las1 oniinde 
bir bekleme ycri yaptiracagm1 iim1d 
ederiz. 

lktisat vekaleti ba§ mO§aviri 
Ankaradan geldi 

iktisad vekaleti ba~ mii~aviri Fon 
der Porten dtin Ankaradan :;;ehrimize 
donmil~ti.ir.. Ba:;; mil~avir, Alman ikti
sad nazin doktor ~ahtla gori.i~mu~
tiir. Fon der Portem Feshanc fabrika
smda, imalatta maliyet fiatini ucuz
latJna ~releri hakkmd~ki tetkJkleri
nc devama ba~lam1~tlr. 

~upheli bir olUm 
Cibalide inhisarlar fabrikasmda ~a

ll~ Ay~e admda 55 y~lannda blr 
kadm dun birdenbirc lrnstalannu~ ve 
b!r otomobil ~gnlarak hastaneye 
gondcrilmi~tir. Fakat yolda giderkcn 
Ay~e otomob11 i~inde Olmi.ii;;tlir. Ka
chrun cesedi morga kaldmlm1~, oliim 
etrafmda tahkikata girii;;llmi~tir. 

Izmir postas1 
Bir komisgoncu 

vaparda doguldii
giinii iddia edigor 

Dun sabah Sirkec1 rihtimmdan Mer
slne llareket eden Den1eyollarl idare
sinin Giineysu vapurunda. bir h~dise 
olmu~tur. Saat dokuz siralannda va
pur iskeleden harekct cdecegt sirada 
izmir ve daha ileri iskelelere gonde
rilmek iizere vapura bir kag kayik e~· 
ya getirilmi~tir. Vap11run harekettne 
ancak bir buc;uk snat kald1g-I i~in bu 
ewanm hepSini vapura yii.klemck ka· 
bll olamad1gmdau o sirnda vapurda 
bulunan Dznizyollan idnresinin i~et
me mildiirii Zekcriya ~...ya sahlplerl
ne yalmz izmirden ilel'i iskelelei·e gi
decek e~amn vapura yilkletilebile
cegini, izmire gidecek el?yaya vakit 
olmad1gi cihetle bunlarm cumartesl 
harcket cdecck olan digcr bir vapura 
ytikletilebilecegini soylcmi~tir. 

Orada izmire bir kay1k dolusu e~
ya yilkletmck istiyen Ham admda blr 
komisyoncu buna itiro.z ederek ken
di c~ynsmm da vapura almmasuu 
s(jylemi~ ve bu yilzden i!?letme miidil
rU Zekerlya ile milnak~aya. giri~~
tir. 

NcUcede komisyoncu Halil zab1taya 
muracaat cderek ii;;letme mildiirii Ze
kcriya ile diger komisyoncu Nejad ve 
Rc~id ndlannda iki ki~inin kcndisinl 
vapurda doviip ustiinii b~ yirttik
larm1 ve bunlardan davac1 oldugunu 
soylcmi~tir. 

i¥etme mi.idilrii ZCkeriya ile ko
m!syoncu Nejad vc ~id su~lu ola
rak, Halil de da.vac1 olarak di.in Sul· 
tanahmed iii;i.incii sulh ceza mahk~ 
mesine c1knu~lardtr. Mahkemede Ha
li! davasm1 anlatarak Zekeriya ile 
Nejad ve Re$idin kendisini dovilp 
gomlcgini, fanilasm1 par<;alncllklan
ru soylcmi~tir. Bay Zekcriya isc "bu 
davanm as1l51z oldugunu Ueri silrerek~ 

<- Davac1 Halil vapura e.n'asm1m 
ahnmarnasmdan hiddetlenerek bag-I
rip ~gm:h, kendi kendine kafasim 
demirlere vurup kendi gomlek ve fa
nilasm1 pari;aladl. 
Demi~Ur. Diger su<;lular da ayni ifa.

deyl vermi¥crdir. Dinlcnen ~ahidler~ 
de Halilin vapurda doviildilgiini.i gor
mcdiklcrh1i, Zckerlyanm bu ndamt 
tcskin etmege ~ah~tigm1 soylemi~ler
dir. Hadisede ~ahld s1fatile dinlen
mek uzere vapur kaptanmm da ~ag
nlmasma karar ve1ilerek muhakeme 
ba~ka gilne bir::.tlnld1. 

U~ zorba 
Otomobil paras1nr 
vermedikten ba~ka 
~ofo!u do_gduler 

Sabahaddln, Re~nd ve Fethi adla
rmda ti~ k~i diln gece Osman achn
da bir l?Oforiln otomobiline binerek 
Sulukuleye gitmi~ler, orada otomobil 
parnsiru vermcden savu~mak fstemi~
lerdir. 

::;>ofOr parayi isteyince bu ii~ mii~
teri bir olarak Osm9.ru dovdilkten son
ra b1ga}{Ja da yarnlay1p ka~m1~lardlr 
HM.iseyi habe?r alan zab1ta ~fOru · 
hastaneye kald1nru~, suglulan yaka
hyarak tahkik~ta b::u;ilam11?tlr. 

Snhffe 3 

DOSYt\ 

Sene 1914 

K1yamet koptu 
i~tc en sonunda klyamet kopllL 

Buna ne demcli bihniyorum. Mede
niyet zelzelesi mi, b~ akhnm nibal 
ifliis1 nu ve yahut bir Avmpa saras1 
nu?. Ne dcrscn de! 

Lfilurd1ya, te bibe nihayet mi olur? 
JJaia Renditni topl1ymmyorum .• 

bmm o kadar beklcdigtm, o kadar 
zanui :fiulduj'um, bi.it.Un opthuiste 
gorii~Ieri ~k katta)'JllSIZ telaldd etti
gim halde l'.n ~ok llaynttc kalan va 
belki en bedbaht olan da hen. Cih.an 
harbi ha! tnarulacak fiey degil. Fa
kat bu bOyle olacaktl. Ve i~te ofdu!. 

Blit:iin filozofiara, ediplcre, hatip
Icre, o Himalayalardan yiiksek kitap 
ve nnzariye silsilelerine rai;•ml'n ha
kikat kendini gosterdi.. 

ingilb Alman :rekabcti... Emper
yalist devletlerin doymak bilmiycn 
akur i~tihaSI.. bu yedcr.e batas1 im· 
paratorlar, sultanlar siiriisii. Ve ni· 
hayet ~er cchaleti.. sonsuz \'C pa· 
yans1z be.';!er cehaleti.. amn biitiin ci
handa, en ileri, en miitemedclin ola
mndan, en bitik, en iptidai balde bu· 
lwumma kndar... Bugiin esen bora 
i.nsan zekasm1, zchirliycn bir samdtr. 
Goriilen ~ey, biitiin bc~er delia m1 

tchdid eden bir irf an \'e hus kolera
s1d1r ... 

Bir tiirlii kendimi topltyam1yo
nim.. hayatunda bundan derln bir 
ycls bcni yerc scrcmezdi.. goziimiln 
oniine nnmiitcnalti fclaket manzara
lan geliyor .. bir haftad1r Dariilmual
Jiminde derslerimi nnSII veriyormn, 
Kmalidaki fakir ko~cme nastl ~ekili· 
yorum. Biitiin bcni nevime na
s1l baklyorum ... Bunu bir ben bilirim. 
Bu oyle bir ~eydir Jd ancak lmlbimin 
i~inde sak11 olarak bir giiu mczann 
sand1ginn kilit liyebileccghn. 

Nastl oliimii beklenen bir sevg111, 
cUerlmizdcn u~ugu znman bir miid
det bu hakiknte inanamaz olun1z. 
t~te hen de o haldeyim. Scrsem, scs
siz ve mauevi bir yiklm i~ude zih
nim ~iiriiyor. 

Demek ki her ~eye ragmcn mede
niycte inamyormu~tm. Demek ki in
snn aldma, insan vicdamna, Al'rupa 
dcnilcn goril tabiatli ln1drete gon· 
liimde miihim bir mevkl \'eriyomm· 
~um! 

Bir ka~ giin evvcl bcn kendim bu
raya kendi climle ~u felfikcti bekledi
gimi yazmadrm mt? llalbnki ~imdi 
gokyUzii ycr iistiine ytlnld1 da hti.Hi 
hayir! Yanh~ demek istiyomm ... 

Bilmem 1d gozlerimde vaziyet pek 
fazla m1 biiyiiyor? Fukat samyorum 
ki oyle degil! 

Bugiin vnpurdnn ~tkarken koprii 
iizerinde bir zat A1mun ordularuun 
yapacngi lmrlkala1·dan bahsetti! Har
bin bir aydan fnzla siirmiyecegini 
soyledi! Diiu de mcktepte gene boy
le bir nice nazariye dinledim!.. Ne 
diyeyim? Kime ne soyliyeyim? Zatcn 
SOZUll ne liizum VC manast \'ar? 

N'abinin beyti hati.nma geliyor: 
«Akima mecnunlann tahsin ki :ketmi raz 

edip 
Geh sipihre, geh derii divara soyler 

s0ylcael> 
Bizim, yani biz Ti.irklcrin "'aziyeti 

ne olacak? .. 

f~ ~imdi dii~iiniilecek nokta bu!. 
t~nde Bm;m efendiler oten, azasm

dan bir ~ok unsur nncak memleketin 
umumi y1k1lmasmda kendi hususi ya
pism1 kunnak imkamm tasnnur eden 
kflh anar~k, kith ydgm bir mcclls .. 

(Devanu 4 tincil sahifede) 

Fnzil Ahmed Ayk~ 

Bay .&mca"g'& ••• 

;g111111 

j •. . Manzarasi tevkalade .•• . .. Ba.vas1 Mecicliyekoyii havas1dll'I .. , - Surlye palast ... 
B. A. - Adi ne? ..• B. A. - Beni g~ dostum, giirilltilll 

verde ntnnm•ml 
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Bugiin matinelerden itibaren I EK ve MELEK Sinemalar1nda bird n 
Dikkat: Halk1m1zdan gordo~o daimi ra~bete blr §Okran kar§1hg1 olmak Ozere bandan boyre MELEK ve IPEK sinemalari sinema programlarim 
zenglnle~tirmek gayesile seanslarim 15 daklka uzatma~a karar verml§tlr. BugOnden ltibaren seanslar: Saat 2 • 4,15 • 6,30 ve geceleri 9 dad1r. 

Diinya sulhO 
·~ tara.ft 1 inci sahifede) 

Daily Telegraph, ingiltereyi komu
nizm aleyhtan bloka ithal etmek icin 
bir~ok mesai sarfeclildigini ve bundan 
sonra da edilecegini, fakat ingiltere
nin bu manevralara kapilrmyacag1ru 
yaz1yor. 

ABLOKA iLAN EDiLDt 

l Lomira 19 - Franko hiikfuneti is· 
panyarun !?ark sahillerinin abloka al· 
tmda bulundugunu iliin etmi~tir. Bar· 
selonun oombardlman edilmesi ihti
mali vardtr. Buradaki fngiliz tabaa
smm bir ingiliz gemisile ~1kmalan i· 
~in emir verilmi~tir. 

Diger taraftan Atmanya ve italya 
da tabaalarmm ~tlana1an i~in tedbir· 
ler a11yorlar. 

SALAMANKTA TEZAHtiRAT 
1 Salamank 19 -Almanya ve italya
mn Burgos htikumetini tammalan ii
zerine burada bi.iyi.ik ni.imayi~ler ya
pilm1~, radyo Alman ve italyan mar~
larm1 ~alm~tir. 

&en~ memurlar 
(Ba~ taraf1 1 inci sn.hifede) 

tevsi yolunda hi<; bir gayret sarfetme
ge lilzum gormcmekte ve ekseriya bu 
hususu tamamcn ihmal etmektedirler. 

Alfikadarlarm d~iincelcrine gore 
memurlarm terfilerinde bugiin hakim 
olan k1dem esas1 bu vaziyetin husule 
gelmesinde rntihim bir !mil olmu~tur. 

Memurlann terfiinde kldemle be
raber bilginin de bir Olc;i.i olarak kabul 
edilmesi bugiin yapllan tedkiklerin 
esasm1 te~kil etmektedir. 

Bundan sonra bu kldem esas1 baki 
kalmakla beraber vazifesinde bil
gisini arttirarak ctall~an memurlar 
muddetleri gelmeden terfi ettirilmek 
suretile mtikatatlanchnlacak ve gen<;
Ierimizin mekteblerini bitirdikten son
ra girdikleri memuriyet hayatmda 
malfunatlarm1 gittik<;e arttrrmalan ve 
temayiiz eden memura gen~ y~ta 
mi.ihim makamlar i~gal etmek imka.
m verilecektir. 

Devlet makanizmasmm geni;J,.,n+i
rilmesi yolunda yap1lan bu tetk.:~1e

rin sonunda ahnacak tedbirler ve me
murlarm terfii ic;in konacak yeni esas
lar bir kanun projesi ile tesbit edile
cektir. 

~ORSA! 
Istanbul 19 Te~rinisani 1936 
(AK~AM KAPANI~ FlATLERi) 

Esham ve TahvilAt 

fst. dahilt 95,- 1~. B. Hamiline 10,
Kuponsuz 1933 » Miiessis 83,-
istikrazi 96,50 T. C. Merkez 
Onitiirk I 24,27,50 Bankasi 88,50 

» JI 22,60,- Anadoluhisse 25,35 
1t III 22,90,- Telefon 6,SO 

MQmessil I 45,80 Terkos 11,7.5 
• 11 '42, 70 c;imento 13,55 
» III lttihat de~ir. 10,25 

~ Bankasi 10,- Sark » 0,75 

Para (~ek fiatlerJ) 
Paris 17,14,- Pra~ 22,53,25 
Londra 613,- Ber Jin 1,98,12 
Nev York 79,82,50 Madrit 7,42,25 
Milano 15,15,- Bel grad 34,66,50 Atina 79,93,50 
Cenevre 3,46,94 ZJoti 4,23,-

Briiksel 4,71,90 Pengo 4,33,50 
Amsterdam 1,47,50 Biikre~ 109,29,75 
Sofya 65,25,25 Moskova 24,75,-

I Bu ak~am TURAN Tiyatrosu 

I
N A~tD HALiDE FAHRt 

iistad bestekar MUH-1j ' · 
LfS SABAHADDlN · 

birlikde 

Hat1r1m rein 
operet 3 perde 

Biiyiik orkestra 

Dos ya 
'(Bq taraf1 3 ilncii sabifede) 

yatalak babaanne vaziyetinde bir 
ayan.. ne yapacagun bilmez bir hii
kO.met... Sonra dii~man, d~man, 

dii~n.. hem i~eriden, hem <rn,an· 
dan ... Vatanperver diye elini slktlgm 

nice adam bir nevi sefarethane kava
SI halinde. Stlalmadan cebini arasan 
bir ka" tane ecnebi pasaportu bula
caksm .• 

Biitiin bu davamn ~JSma atil· 
ganhkla ~ikmak istiyen bir ka" ki~i 
ise sermaye olarak yaln1z kalbini, 

hamiyetini getirmi~. Bu kafi mi? 
Hem kafas1, hem enerjisi, hem tecrli
besi olan ka~ ~i var? Biitiin o por-

tal t~kilatiJe !?11 saltanat, gi:iziimiin 
oniinde ~di bir pa~avra ~uvah gi
bi gorii.niiyor .. 

Avrupa zaten biinyemize otedenberi 
sarilmI~ bir ahtapot vaziyetindedir. 

Kapitiilasyon diyip zulmcdiyor, ma· 
pitillasyon diyip karunuZI i~iyor 

ve bir tiirJii doyam1yor .. battal bir 
govde halinde duran ana yurd 

- zavalh Anadolu • bakuns1z ve bit
kin ! 

~imdi ya bir de harbe tutulursak? 
Zira o kadar kafam fena ihtirnallere 
kaynn~ ki bunu muhakkak gibi go
riiyorum, l?ll kanh, ate~li ve felaketli 
badire i~inde cemiyetimizin iizerine 
bir klvilc1m s1~ramamas1 bilmem ka
bil olacak mi?. Iii~ umam1yorum. 

Halbuki seflerimiz rulhii bile idare . 
cdemiyorlar. Nerede kaldl ki boyle 

bir harbi ! . .Maamafib kimseye bir ~ey 
soylemiyorum. Kuvvei maneviyemi 

miimktin oldugu kadar yiiksek tut
maga ~ah~yorum. Bununla beraber 

i~imde sonsuz bir azab var. Eger sa· 
va~ attlrrsak eminim ki bu~ Atman

lann lehine olacak! Maamafih itiraf 
etmeliyim. Hiikfunetin Frans1zlarla, 
ingilizlerle ~diye kadar ho~ ge~in
mek i~in yapmadlgi kalmad1. Fakat 
biiyiik dilnya siyaseti i~inde o devlet· 
ler tarafmdan bizim !tOktan f eda edil· 

digimize ~iiphe yok! Ba1kan felaket
leri neydi? Tiirk ordularnun galebesi 

ihtimaline ka~ «arazi statilkosunda 
hi~ bir degi~im ohruyacak! » diye 

hayklranlar harp talii aleyhimize 
doner donmez diinyamn ne akur di· 

lini kulland11ar! Bunlar daha diinkii 
~eyler!. Hi~ birisini unutmad1k!. Rus
ya ile ingilterenin yeni vaziyeti ve 

Alman tehlikcsi kar~1sxnda Tiirkiye
nin hukukuna kim bakar?. Hatta 

bizzat Tiirklerin bir klsmt bile ona 
kar~1 kayids1z dururken!. 

Hulasa: 
Anhyorum ki biitiin cihan mukad

derat1 ile beraber, Tiirkiyenin gele-
cegi de en korkun~ ve dii~iindiiriicii 
salhaya girdi. 

Bunun boyle oldugu muhakkak. 
Fakat ~di sorulacak ba~ka bir su· 
al var: Acaba biz gaflet ve rehavet
ten ne vakit !tlkacagiz? 

Faz1l Ahmed AykaQ 

Madridde kanll 
muharebeler 
(Ba~ tarafi 1 inci sahifede) 

ASKERfN ZAYiATI 
Teneriffe 19 (A.A.) - Son gi.inler

deki mUharebelerde htikfunet~iler 3000 
maktul vermi~lerdir. Bunlarm yedi yi.i
zil ecnebidir ve beynelmilel miifrezeye 
mensup bulunmaktadir. 

Manzanares nehri iizerinde duba11 
bir koprii kurulmu~tur, bu kopruden 
Madridi muhasara etmekte olan kuv
vetlere gonderilmesi Iazrm gelen top~u 
lruvvetleri ve tanklar ge~irilecektir. 

Bu ak,am: TORK Sinemasmda 
En 

filmlnin ilk lraesl mUnasebetile BOVOK GALA 

Oyn1yanlar: DANiELLE · DARRiEUX HA 

CHARLES VANEL - MAURiCE LESCANDE 
DANIELLE DARRIEUX'niin §imdiye kadar ~evirdigi diger biitiin filmleri golgede birakacak bir §aheser. 

Bir film degil... Biitiin ~chir halkmm gormek istiyecegi bir harika ..• 

~---- llaveten : Frans1zca EKLER JURNAL en son dOnya havadisleri 

Gedikpa~a A Z A K sinemas1nda l BugOn istanbol tarafmda ilk defa gosterilecek hakiki ve tam 

BERLiN OLiMPiYADLARJ ~~~~mm:J:~~:az!~~sfii! 
Aynca: Me~hur artist 

FREDERIC MARCH tarafmdan GUNAHIM Bu buyiik program1 
ka~1rmay1mz. 

I lnhisarlar u. Madar/lJfianden: I 
50 000 Adet 50 lik tuz ~uvah 
50 000 » 100 » » » 
I. - Yukar1da miktar ve nevi yaz1h (100,000) adet tuz ~uvah tart-

namesi mucibince pazarh.kla aatm• ahnacaktir. 
JI. - Pazarhk 27 /Xl/936 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da 

Kabatafta Levazlnl ve miibayaat 'ubesindek.i Ahm komisyonunda yap1-
lacaktir. 

Ill. - ~artnameler para&lZ olarak her gun sozii ge~en fUbeden ah
nabilir. 

IV. - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralariyle birlikte ad1 ge~en komisyona gelmcleri ilan olu· 
nur. ,(3063) 

* 1 - ~artnamesi mucibince muhtelif renkte «2516» kilo matbaa mii-
rekkebi pazarhkla satm ahnacaktir. 
2- Pazarhk 30/11/936 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 15 de 

Kabata,ta Levaznn ve miibayaat tubesindeki ahm komisyon.unda yap1-
lacaktir. 

3 - ~artnameler paras1z olarak her giin sozii ge~en ~ubeden ahnabi
lir. 

4 - fsteklilerin pazarhk i!rin tayin olunan giin ve saattc % 7,5 giiven· 
me paralariyle birlikte ad1 g~en komisyona gelmeleri laz1md1r. (2748) 

Denizcilere ilin 
Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 
Tamirat miinasebetile bir miiddettenberi faaliyeti durdurulmut olan 

Yetilkoy sis diidiigiiniin 20/11/936 taribinden itibaren sisli ve tipili 
havalarda malum karakteri dahilinde yine f aaliyete bathyacag1 ilan 
olunur. (3023) 

Te!Jekkur Vetat 
Emekli kurmay general ~akir di.inkii 

giin eceli mev'udile vefat etmi~tir. Ce
nazesi bugtin istanbulda, Gedikpa
~ada, Cami sokagmda k§.in 20 No. Iu e
vinden kaldmlarak namaz1 oglende 
Beyazid camisinde kllmdI.ktan sonra 
Edirnekap1daki makberesinde defno
lunacakt1r. 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlan 

Defterdarda bir No. lu Dikim 
evinde mevcut ve kohneye ayr1lan 
kohne kamyon, yang1n tulumbas1, 
telefon, fotin vesaireki cem' an 55 
kalem e~ya 26/11/936 per~embe 
gunii saat 15 de Tophancdc satm
alma komisyonunda pazarhkla sa· 
blacakbr. Tahmin bedeli 134 lira
dir. Teminab 21 liradir. l~bu e'ya
lar dikimevinde goriilebilir. lstck
lilerin belli saatte komisyona gel-
mele1·i. (222) (3078) 

idareleri ista~ul levaztm amir
ligine bagh miiesseseler ic;in 30 ton 
gaz yag1 26/11/936 per,embe gii· 
nii saat 15,30 da Tophanede satm
alma komisyonunda kapah zarfla 
eksiltmeye konulmu~tur. Talamin 
bedeli 7425 lira ilk teminah 556 li
ra 88 kuru~tur. ~artnamesi komis
yonda goriilebilir. isteklilerin ka
nuni vesikalarile teklif mektupla
rm1 ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (200) (2834) 

* ldareleri Istanbul Levaz1m amir-
ligine bagh miiesseseler i~in 60 bin 
ad et limon 26/11 /936 perfembe gii· 
nu saat 14,30 da Tophanede sa
tmalma komisyonunda a~ik eksilt
me ile ahnacaktr. Tahmin bedeli 
1200 lirad1r. Ilk teminah 90 lira
dtr. ~artnamesi komisyonda gorii
lcbilir. fsteklilerin kanuni vesika
larile belli saatte komisyona gelm~ 
leri. (201) (2833) 

. * Istanbul Deniz Y ollama miidiir- · 

Ziya1 bi.itiln ailemiz i~in buyiik hic
ran olan klzrrmz ~ERiFE ~EFiKA EV

RENOSOGLU'nun cenaze merasimine 
bizzat gelmi~ veya sair suretle bizleri 
taziye ve teselli 11'.itfunda bulunmu~ o
lan klymetli dostlannuza biltiin aile
miz namma derin ~ukran ve minnet
leri:mizi arz eyleriz. 

Babas1: ihsan Evrenosoglu, Amcas1 
Ridvan Evrenesoglu, Dayis1, Hilmi Naili 

Merhum mUhtelif cephelerde vatana liigii emrinde bulunan miidafaa 
hizmet etmi~ degerli ilmerayi aske-

Tepeba~1 dram 
klsrm bu ak~m 
saat 20, 30 da 

AYAK TAKIMI 
ARASINDA 

Yerler: 30, 40, 50 
Frans1z ·tiyatrosu 
operet klsm1 bu 
e.k~am S. 20, 30 da 

MAS KARA 

ryiedendi. Tanndan magf eretler dile· 
iiz. 

Taksimde Maksim 
Varyete tiyatrosunda _.-..-....i.,..oloiillli11 
Bu Pazar matinesinde 
16 ve ak~am 21 de 
ZOZO DALMAS ve 

JOMAKOSLA 

PIPICA 
Fiatlar 60 - 40, Hu
susi 100. Telf. _.2633 

mavunas1 ic;in ahnacak 60 beygir 
' kuvvetinde bir motor ile vaz'iyesi· 

nin a<;rk eksiltmesi 22/Birinci ka· 
nun/936 sah giinii saat 14 de Top
hanede satmalma komisyonunda 
yap1lacakt1r. Tahmin bedeli 3228 
liradir. ilk teminab 242 lira 10 ku
ru,tur. ~artname ve ke,fi komis
yonda goriilehilir. lsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(199) (2727) 



akl1s~n1zl Pahal1d1rl 
Okuyuculanmdan dort be~ mcktub enaleyh mcktep kitaplanyla sair ne~-

aldim. Nazim Hikmet'in Yenikitap!tl riyat1 bir safa koymamak icabeder.> 
tarafmdan bas1lan cBedreddin Desta- Evet mevzuu bahis risalenin tftbii 

• 

Kii~iik sanayi 
te~vik edilecek 

Y eni kanun projesinde 
miihim esaslar var 

lll> isimll rlsaleclgini gok pahah bulu- boyle bir ccvap vcrebilir, amma ben bu 
yorlar ve bana diyorlar ki: kanaatte degilim. Mekteb kitaplarmm Ankarada toplanan kilciik sanayi 

_ Mektep kitaplarmm pahaltl1gm- talebeler igln almmas1 mecburidir, fa- kongresine i~tlralt eden murahhaslar-
dan uzun uzadiya bahsettin. otcki kl· kat mesele oteki kitaplar i~in de ma- la Ticaret odas1 esnaf ~ubesi mildil
taplarm da pahali oldugunu nl~n nevi bir mccburiyet duygusunun ya- ri.i ~ehrimize donmii~lerdir. Kii!tiik sa
avaznuyorsun? .> ratllmasmda, okuma zevkini en genii} nayi kongresl ve milstakbcl kil~i.ik sa-

Okuyuculanmm bu sozlerine, mev- tabakalara kadar zerk etmektedir. Bu- natlar kanunu projesi kiigiik sanayi 
zuu bahis risalecigi basan Yenikitap<;l nun i~in deb~ vurulacak ~arelerden erbab1m gok mernnun etmi~tir. 
~yle bir cevap verebilir: birisi cins tefrik etmeksizin ucuz ki- Kongrede bilttin murahhaslar ar-

- Mektep kitaplan ekmek gibi ha- tap ne~retmektir. kad~lan namma soz soylemi~, muh-
vayici zarurlyedendir. Bunlar almma- Binaenaleyh, sayg1 deger okuyucu- telif dileklerde bulunmu~lardlr. l 

s1 mecburi olan ~eylerdir. Halbuki her, lanm, tepedcn tirnaga kadar hakklruz Kii~iik sanayi erbabmm ba~hca is-
hangi bir yaz1c1mn !tlkardlg1 blr ro- var cBedreddin destanI> isimll dort teklcli vergilerde bir miktar tenzilattlr. 
man, bir ~iir, bir bilmem ne kitab1 boy- formallk risale 50 kuru~a hakikaten Esasen kil"ilk sanatlar kanununda bu 
le deglldir. Hig kimse bunlan almak pahal1d1r. cihet unutulmu~ degildir. Kanun kal-
mecburiyetinde tutulmami~hr. Bina- Orhan Selim fa ve ustalan kazang vergisinden muaf 

i1tmn11111111111m 111111111111111111111111n 1111111111111nun111111111111 .. 111111111n111011111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111u111111111m11111n11111• tutmaktadir. Her sanatklir blr 

--.., imtihan ge~irdikten sonra ehliyetna-
1 ~ .. ? meden b~ka belediyeden de ruhsati-

D • lill ye almaga mecbur olacakhr. Belediye 
, I g.. kiicuk sanayi erbabma her tilrlii ko-

/ - layllg1 g&terecek ve biitiln muamel~t 

¥A'l'AKLI VAGONLAR 

Vaka 1860 da Pittsburgda Pan
silvanya tren ha.tlan gilzergahmda 
g~ti. 

Direktor hat boyunda dola~1rken 
yanma ameleden biri yakla~t1. Bir 
pakct uzattl: 

- Buna ne ders:.niz?. 
Direktor k1zd1. Bir amele par~a

s1 ne cesaretle O!!a yakla~1yoir, 'Us· 
tclik tc sual soruyordu?. 

Buna ragmen paketi ald1. Bu kon
serve kutula11nm tenekelerinden ya
p1lm1~ bir vngond~. Qok gtizel ya
p1lm1~tI. Her ~eyi tamamdi. Kaptlar 
ar;.ihyordu, tekerlekler doniiyordu. 

. Yalmz vagonlarda oturacak kanape 
yerine yatilacak yataklar vardi. Bu 
yataklarda da tahtadan yapllmI~ in
sanlar yatiyordu. 

Direktor dil~iinceyc daldi. Elinde 
pakct biirosuna gitti, masasma otur
du, hesaba koyuldu. Bu arahk i~erl 
biri girdi: 

- Ho~ geldin Kn.meci! .. 
- Ho~ buldum Piilman!.. 
U~ sene sonra Karneci demiryolu 

krah, Pillman d:i. milyoner oldu: 
YataklI vagonlar i~lcmege ba~la-

1m~t1 ... 
Yalmz mucidlnin ismi unutulup 

g:tti: Dzmiryolu amelesi Vudrufftur. 

KARG A 
Bugiine kadar, her sene en ~ok 

mesafe katcden ku~ k1rlang1g saru
'llrdi. 

Gr<;en hafta Paris tip akademisine 
bir rapor geldi. Bu rapora gore en 
~ok mesafe kateden ku~ Rusya ve 
Polonyamn k1z1l ~uleli siyah kar
galandir. Bu ku~!ar 3.000 kilometre 
mesafe a~1yorlarm1~. 

Moskov:idan i~a.ret konulup u~u
rulan bu kargnlardan blri Landemo
da, Moskovadan 2.765 kilometre 
mesafade vurulmulltur. 

ANANE 

ingilterenin ananeler diyan oldu
gunu duym1yan bilmiyen kalmadi. 

Bu ananelerden ~a)'am dikkat bir 
ikisini yaz1yoruz: 

Lord Miiray her aym b~mda kra
la bir sepet yemi~le bir ~~e eski ~a
rap gonderir. Bu ~arti isko~ya kra11 
4 ilncil Jak koymu~tu. 

Artol diikii her seneba~1, krala bir 
beyaz gill, saray kadmlanndan dor
C.ilne de dorder mene~e gonderir. 
Sene hesaplanru kapatmasmm be
deli. 

Lord Klark ~tosunun bah~esinde 
bir trampete bulundurur. Krala 
mensup bili gelec~k olursa hemen 
~almsm diye. 

Lord Hotman krala her sene bU
yiik, kocaman blr pasta, lord Derbi 
de bir ~ahin gonderir. 

HUZNfi GiDERMEK 

Doktor Riley Spiter alt1 sene ge
celi gilndilzlti pl~tlktan sonra hUz
nil geclrmenln caresini bulm~tur. 

Doktorun ke~fi renklerle milnase
bettard1r. Her rcngin cilmlei asa
biye ilzerine ba~ka b~ka teslrlerl 
var~. 

Mavi ve cfla.tun ba~ agnsm1 ge~i
riyor. 

ttzerinize tenallk gelfrse, klnmzi 
P.mpulil yakuuz, pencerelere klnm
z1 Iruma~ kapayiruz, klrmizt kan 
t~zyikinl arttmyormu~. 

San - ye~il, mavi - ye~il renkler 
mide agnsma bire birdir. 

Ee~er can.llllZ s1k11Iyorsa, tizerinize 
hiiziln ~oktiiyse derhal mavi 1~1ga b~ 
vurunuz, sevin~t~1~ hoplayip z1p
l::-.rSiruz. 

Doktor Spiter boyle iddia ediyor. 

Samsunda Canavar piyesinin temsili 

Canavar piyesinin te msillerinden bir sahne 

Samsun (Ak~am) - Halkevi gen~- Ali Kazan oglu, Omer roliinde ogret
leri Cumhuiiyet bayrammda gilndilz men ve gen~ ~air Galip N~it An, ve 
koyliilere, gece Sa,msunlulara olmak Alibaba i.·olilnde Liltfli Tekin Zeynep 

rolilnde bayan ogretmen Pervin ve 
iizere Faruk Nafizin c:Canavar.. piye- Emcti roliinde de bayan ogretmen 
sini ilk defa muvaffaklyetlc temsil Ernine !;Ok muvaffak olmu~lar ve ~id
etu er. Ahmed roltinc.le ilk okul Fazll detle alkl~lanm1~lardlr. 

belediyeden gegecektir. 
Kii~iik sanayi erbab1, ki.i9ilk esnaf 

· veya ii9lincti isrnile kii~lik tacir i~in 
bir Halk bankas1 viicude getirilecektir. 
Ayni zamanda kredi ve satl~ koopera
tifleri t~kil edilecek vc sanayi erbab1 
dogrudan dogruya banka ile degil ko
operatiflerle temas edecektir. Koope
ratifler de banka ile i~ goreceklerdir. 

91raklann iyi yeti~melerini temin 
etmek ve kalfalarm bilgilerini arttir
mak maksadile hirer mektep ai;uacak 
ve kil<;iik sanatkarlar burada kurs gO
receklerdir. Aynca her sene sergiler 
a~1lacak, nilmuneler toplamlacakt1r. 
Bundan sonra kii~lik sanayi erbabma 
yardlln ve te.!lvik maksadile devlet, 
belediye ve hususi muhasebe milnaka
salarmda almacak e~anm muayyen 
bir miktan mutlaka kii~iik sanayi er
bab1 mamulatmdan olackbr. 

Kanunun i~ kanunu ile birlikte me
riyete konmasma ~alI~1hyor. 

• 11111111uun1111u1111111mnu11uuuu111un111nn1nu111111111111111u1utn-

SlYASI t CMAL 

KomUnizme kar~1 
cephe 

Almanya ile italya Avusturya mese
lesi iizerinde tlzla$arak an~dtklan 
andan itibaren Avrupada gayet mil
him hadiseler biribirini takip etti. Ber
linde italya Hariciye nazm ile Alman 
devlet adamlan arasmda imzali ka
rarlar verildi. Bu kararlardan en mil
himmi bu iki f d$ist devletin komilniz
me kar$i cephe birltgi yapmalanna aid 
idi. 

Daha sonra Viyanada toplanan ital
ya, Avusturya ve Macari.stan Hariciye 
nazirlan arasznda verilen kararlar 
arasmda komiinistler aleyhinde birlik
te hareket edilmesine dair bir karar 
vardtr. italya Hariciye nazm kont Ci
ano'nun Viyanadan Pe$teye yaptzgi 
ziyaret esnasmda komilnistlik aleyhin
de hareket edilmesi iizerinde goril$iil
mii.$tilr. Almanyamn italya ve Avus
turya ve Macaristan ile yaptzgi anla$
ma ve i$ Oirliginden bekledigi en bil
yilk fayda Almanya politikasmin esasi 
olan komilnist ve Sovyet dii$manlzgzm 
umumile$tirmek ve bu maksatla bil
yiik bir cephe kurmaktir. 

ispanyadaki dahili harbin hakikatte 
komilnist ve fa$ist davasi olmast fa
sist italyanzn komilnist Rusya ile ara
~znt zaten agmt$ oldugundan italya, 
Almanya politikasmzn en ziyade ehem
miyet verdigi bir noktada kendisini 
kolayca tatmin edebilmi$tir. 

Avrupada komiinistlik ve Sovyetler 
aleyhine kurulan blok $imdi Uzak 
~arka kadar geni~lemi$tir. Japonya 
ile Almanya komiinistlik aleyhinde 
birle$m4 olduklannz resmen izhar et
tiler. Filvaki Japonya Hariciye nazzn 
komiinistlik aleyhtarz blokun te$ekkil
lilnden Japonya ile Sovyetler araszn
daki milnasebetlerin bozulmayacagmi 
soylemi$ ise de Tass ajasmzn salahi
yettar menabide ogrendigine gore 
bir harp vukmmda Japonya ile Alman
ya biribirine yardzm etmegi teahhiid 
etm4lerdir. Yani Sovyetlere kar~ Al
manya harp edecek olsa Japonya da 
Alman ya taraf mdan harbe girecek ve 
Japonya Uzak $arktan Sovyetlere kar
~ harp edecek olsa Almanya dahi Av
rupa tarafmdan Soryetlere kar$l harp 
edecektir . 

Sabife 5 

uriyede F ransa ile 
yap1lan muahedeye kar§I 

hiicumlar arbyor 
Muhaliflerin ba~1nda eski meclis reisi, eski vatani 
mebuslardan bir k1sm1 ve m1s1rda bulunan me~hur 

vatani lideri doktor ~ehbender vard1r 
Halep (Ak!jam) - Suriye - Fransa 

muahedesinin ne~rinden sonra, efka
n umumiyede muvaf1k ve muhalif ikl 
cereyan has1l olmu~tur. Muvaf1klar 
vatani partisine miltemayil olanlar
dir. Bunlar, getirilen muahodenin Su
riyenin vaziyetine ve Fra.nsanm kuv
vetine gore almabilecek en iyi muahe· 
de oldugunu ve bunun biran evvel tas· 
dik cdilmesi Suriyenin menfaati cilm
lesinden bulundugunu soyliiyorlar. 

Muhalifler isc, bu muahedenin 1933 
yilmda Meclisce reddedilen muahede
den pek farkll olmamakla beraber, 
gayri muayyen mikdarda Frans1z kuv
vetlerinin Cebeli Di.iruz vc Alevi mi

takalarmda kalmasma muvafakat edil
mesi, bir harb zuhurunda Suriyenin 
Fransaya muavenete mecbur tutula
rak mcmlekettcki biltiln kara, hava 
VP. deniz yollarmm Frans1z ordusunun 
emrine tahsis edilmesi, Suriye ordu
sunun kullanacag1 silahlarm Fransiz 
ordusunda milstamel silfihlardan ol
mas1, Fransadan getirtilmesi mecbu
ri tutulan askeri heyetlerle mtiste~ar
larm selahiyetlerinin tahdid edilmc
mesl, Suriye parasmm frans1z frangi
na bagll kalmas1, mcsalihi mii~tereke 
idaresile muhtelit mahkemelerin ol
dugu gibi buakllmas1 bakurundan Su
riyeyi daha ag1r kay1dlar altmda b1-
raktig1 kanaatmdadirlar. 

Muhaliflerin b~mda eski meclis 
reisi Subhi Berckat ile eski vatani me
buslardan Zeki Elhatib1 eski maliye 
veziri ve El Ahali gazctesi sahibi f?akir 
Nimet vardir. Bunlardan b~ka, (As
bat Elamelil Kavmi) isminde bir par
ti dah.a vard.Ir ki bu da bir beyanna
me ne~rederek m~ahede hakkmda 
~iddetli tenkidlerde bulunmaktadlr. 

~ehir meclisinde 
Zeytinyag1ndan ba§kas1 

mahlut olm1yacak 

~ehir meclisi di.in de Tcvfikin ba~
kanllgmda toplandi. Bir ~ok tezkere
lcr aid olduklan encilmenlere havale 
edildikten sonra yag meselesi gorii
~fildli. Belediye riyaseti, iizerinde mah
Ifi.t oldugunu gosteren etiketler as1l
mak ~rtile istanbulda mahlut yag 
sati~ma milsaade cdilmcsini muvaf1k 
gormii~. meclisten karar istemi~ti. 

i~i mil~tcrekcn inccliyen miilkiye ve 
slhhiye enciimcnleri bu talebi yerinde 
gormemi~, yalmz yilzde yirmi be~i 

tecavilz etmemek ~rtile zeytin yagi
na susam veya pamuk yaglanndan 
birinin kan~tmlrnasma, fakat sade 
yag veya tereyagmm mnhlut olarak 
satllmasmm tamamilc yasnk cdilme
sine karnr venni~tir. 

Uzun milnak~alardan sonra mah
lut sade ve tere yag sat1~mm meninc, 
)'almz mahlut zeytinyag1 satI~ma mil
saade edilmesine karar verildi. 

Bu parti bilhassa son zamanlardn git
tik~e kuvvetlenmektedir. 

DOKTOR ~EIIBE1''DERLE FiLiSTiN 
tCRA KOM1TESiNiN TELGRAFLARI 

Muahedeye kar~1 olan muhalefet 
Suriyeye mi.inhas1r kalmami~t1r. Ha
ri~te bulunan Suriyeli siyasi mahkum
lar da memnuniyetsizlik gosteriyor
lar. Nitekim bunlardan M1sll'da bu
lunan m~hur vatani lideri doktor Ab
diirrahman ~ehbender ile Filistin Arap 
icra komitesi umumi k8.tibi Esad Da
gerin Suriye gazctelerile muhtelif ma
kamlara gonderdikleri telgraflar e!
kari umumiyede derin bir tcsir uyan
d1rrm~ttr. Bu telgraflarm hillasas1 ~u
dur: 

«Ne$redilen muahede metni bizi in
kisan hayale ugratmz~tir. Muahede 
amali milliyemizin hir,; birisini tatmin 
etmemekle beraber memleketi bir ta
kzm yeni ve agzr kayzdlar altmda bu
ltmdurmaktadir. Son soz milletindir. 
Onun basiretine itimadzmzz vardzr.-. 

Doktor ~ehbenderle Filistin komi
tesinin Suriyede bilyiik bir ntifuzu ol
dugundan, vatani partisi bu telgraf
lar ilzerinc pek ~ok tela~a dil~mill?tiir. 
Biltiln vatani erkam bu hususta mii
zakerede bulunmak i~in f?amda top
Iannu~lard1r. Gazetelere beyanatta 
bulunan rnurahhas heyeti azasmdan 
Sadullah Cabri demi~tir ki: 

«- Biz millete Irak muahedesi gi
bi bir muahede getirecegimizi vadet
tik. Getirdigimiz muahede ile Irak 
muahedesi meydandadzr. istiyen mu
kayese etsin. Maamafih biz biitiin 
vatand~lann hiisnil niyetle yapacak
lan tenkidleri memnuniyetle kar§zla
rzz.• 

Erkek lisesi 
Gelecek y1I Bogazicinde 

bir lise ac1lacak 

f?irketi Hayriye diln rnaarif miidilr
lilgiine miihim bir mliracaatta bu
lunmu~tur. Bogazi!tiude bu· erkek li
sesi olmad1g1 cihctle liseye devam 
mecburiyetinde olan gcn~ler her giin 
istanbula inip i;1kmak igin bir <;ok 
masraf etmektedirler. Bu masraf1 faz
la goren aile reislerlnden bazm:m Bo
gaz1 tcrketmek mecbuiiyetinde kal
maktadirlar. Bu sebeple Bogazm giin
den gilne, sonmesine amil olan esas
lardan birini te~il etmektedir. Bunu 
nazan dikkate alan $irketi Hayriye 
bir k1s1m masraf1 da kendisi tarafm
dan verilmek iizere Bogazda bir er- -
kck lisesi tcsis cdilmesini istemi~tir. 
MnarJf miidiirlilgi.i bu teklifi esas itl
barile muvaf1k gormii~ vc tetkiklere 
b~lam1~tlr. Teferruat ilzerinde de an
l~ma oldugu takdirde gelecek ders 
seneslnde Bogazm rntinasip bir mev
kiinde bir crkek lisesi ai;1lacaktir. 

BE~iKTA~ - FERiKOY PAZARLARI Sanayi birliginde bir toplanta 
Be~ikta~ pazarile Ferikoy pazanmn Sanayi birliginde diin bir toplantI 

ne glinlerii kurulmas1 Jaz1m gelecegi ynp1Im1~ ve bugiin toplanacak olan 
de cpice hararetli milnaka~alara se- heyeti umumiye milzakerelcri ctrafm-
bebiyet verdi ve neticede Be~ikta~ta "' da gorli~iilmii~tiir.Heycti umumiye 
cumartcsi gilnleri, Ferikoyi.inde pazar- bugiinkii topl::mtismda yenl sanayl 
tesi gtinlerl paznr kurulmasma karar birligt katibi umumisinin asaleten ta-
verlldi ve pazartesi i~tima edilmek ii- yinini tasdik edecektir. Aynca onii-
zere celseye nihayet verildi. milzdeki senc 1~in hazirlanmakta olan 

Fmd1k f iatlerl 
mesaf program1 e:rrumda kon~ma
lar yapllacaktir. 

ispanyamn Avrupaya fmdlk satti- lspanya yumurta almaK 
g1 ~ayialan burada fmdlk fiatlerini istiyor 
b~ kuru~ kadar dil~i.irmil~ti.ir. Fakat . .. . . 
yap1lan tahki.kat sonunda ispanyamn . Ispanya hukumet1mn yan resmt 
hububat mukabili ve bir defaya mah- mi.iracaatla memlekethnizden yumur .. 
sus olmak iizere Fransaya fmdlk sat- ta almak istedigi ~ayia olmu~tur. Her 
tigi anl~lrm~br. iki taraf arasmda temaslnr b~adigi 
Sati~m bir defaya mahsus olmasma haber verilmektedir. ispanyadaki ii; 

sebep, elde fazla mal bulunmasid1r. kavga1:11' .yiiziinden ihraca~1lar mil-
Hadisenin bu suretle anl~tlmas1 do- tercdd1dd1rler. 
Iayisile piyasa tekrar eski seviyesinl Bu milnasebetle pe.!lin bir tedive ~~ 
bulmnc;tur. Ii dii$ilniilmektedir. 
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Sahife 6 

~~~~~~~) 
lzmirde muhacirler 

5000 muhacir tamamen 
kaza ve koylerde 

KADIN K0$ESI 

Kosamanto 

Filyos - r atalag .. Zl hath Diizcede tifo 
lC . ... ... 

~ Elcser sokaklarda 
· yerleftirildi 

merasimle a~ild1 kaldmmdan eser yoktur 
1anir (~m) - Bulgaristan ve 

Romanyadan i zmire gelen (5000) 
muhacir, muhtelif kaza ve koylerde 
iskAn edllm~lerdir. Vall Fazh gillec, 
muhncil'lere tevzi edilecek araziyl 
evvelden yerlilere sfudiiriip nadas et
tlrm~, kl§ mevsiminde teksif sureti
le isk8.n edilecekleri evleri de evvel
den haz1rlatt1rm1i;;ti. Muhacirler, ge
lince Urla tahaffuzhanesinde sagbk 
ve temizlik munycneleri yap1lm1~ ve 
hemen iskftn mmtakalarma gonde
rllmi~lerdir. 

Ankaraya karadan k6m0r gotQren ilk tren 
buyuk tezahOrat aras1nda hareket etti 

Komilr havzasmda Zonguldak dvanndan bir gorilnii~ 

Zonguldak (~am) - Fllyos - Qa
tal&gzl hattl Nafla veldli namma: Zon
guldak vallsl Halit Aksoy tarafmdan 
bQyiik torenle ~etmeye a~tlnnF· TO
rene 800 davetllden b~ka blr~k Zon
guldukll ve clvar koy ve nahiyelerden 
blnlerce halk katunu~trr. 

Kfuntir haznelerimizln kaplSl olan 
~ta.la~ trene ka~amn sevinclle 
auste~, her taraf dona~tlr. TO
rene 14,30 da b~landl C. H. P. ve Halk
m adlna Tevfik Bilgin ve Sarni Baran 
hirer saylev verdller. Bundan sonra va
U B. Hallt Aksoy ~k ~anan bir nu
tuk sayledi. Ve bttyilk onderlmlz Ata
tiirke ve buyiik arkad~anna halkm 
minnet, ~tikran ve bagW1klanm be
yan ettikten sonra demiryollarun1Zin 
komiir havzas1Dl feth cdi¢nde iki ma
na sezdigini soyle~ ve nutkuna 
devamla demi~tir ki: 

cBirincisi, aziz partlmizin demiryo
lu programmm ~zdigt demir azunl1 
bir b~vekilin ve bu azma Qetinkaya 
gibi baghllgm yarattigi eserlerle, yur
dumuzu her ko~esine kadar demlr ag
larla ormii~ olmak, 

ildncisi, inktlft.bm ekonomik kal
kmma program1mn tahakkuku lc;in 
Tilrk cndilstrl ve ekonomisini haldkt 
mesnedi olan enerji kaynag1 kmnure 
kavu~turm~ olmak. 

Bilyilk ~efin direktiileri ve ismct tn
onfuliln sevk ve takiplerile yurdumue: 
bu sahalarda hergiin yeni mferler ka
zanmaktacbr. Fe~ bilgi ve teknik saf
halannga kif ayetsiz ve ehliyetsiz ola
rak tamtllan Tilrk coouklan, biiyiik 
inkllabm yaratici havasI i~de e¢.z 
bir kabiliyet ta.pcbklanru hergi.in yeni 

6rnekleriyle isbat etmektedirler. 
~u gordiigtinuz muvaffak eser de 

Tlirk miihendisinin, TUrk 1~¢sinin ve 
TUrk sermayesinin eseridir.> 

Dedlkten vc ~ddeUi al~landiktan 
sonra kordeldyi keserek yeni hattt i~
letmeye actt. Yolun i~letmeye ~Ilma
Sl miinasebetile biiyilklerimize min
net ve tazim telgraflari cekilmi~tir. 

Ankaraya karadan ilk defa komur 
gotiirecek olan tren ~ok siislenmi~ti. 
Hususi tren saat 16,30 da hareket et
t1, ugrad1gi bUtiin istasyonlar, b~

tan b~a donanrm~1. 
Trcn ~ankmdn. binlerce halk tara

:fmdan tezahiiratla kar~1lancb. 
Tren Ankara istasyonuna varcbg1 

zaman blr evvelki makasta bir dakika 
C:uracak ve mevcud lokomotifler tara
:fmdan dQdiik ~almmak suretue·selflm
lanacak, Nafia vekfileti ve hiikfimet 
erkAntle Halle tarafmdan kar.c;;1Jana
caktir. 

Ankara istasyonunda Zonguldak va
l.isl Naf1a vekiline bir tepsi icine ko
nulmu~ komilr niimunelerini takdim 
edecek ve bu miinasebcUe bir nutuk 
soyliyecektir. Biitlin Zongu,ldak hav
zas1 yeni hattm ~1lmasmdan dolayi 
bayram yap1yor. - -------

Tekirdagmda roam mOcadelesi 
Tekirdag (Ak~m) - Vilayet bol

gesinde bir bu~uk aydanberi l'ilam 
sav~1 yapllmaktad1r. Baytar mudiiril 
Meluned Giray Tekirdag bOigesindeld 
koylcrde dol~1yor. 

Aydm muayene istasyonlan b~ 
Liit!i Bllgen Trakya riiam miicadelesi 
~fligine tayin ed~tir. 

SEVENLER YOLO 
Edebi Roman BOrhan Ca hid MORKA YA ,._ ________________ Tefrika No. 28 ___ _. 

Y zlhanede Naznn Cemalle Qene Qal
cbg1 b1r ak~ a'•ukat Riza Sedad gel
d1. Yu u guh.iyordu: 

- D0 d gim oldu azizim. dedi. Ben 
bu i~erdc mutehassis degilim amma 
ne kadar olsa ... 

Iki i birden sordular: 
- Ne var, nc oldu?. 
- Karar ~1kll. 
Ahmed Mchn untmu~tu bile. Bugiln 

~ur :unba idi. Hakim karanm bildire
cekti Riza Scdad arkada~l11lll bu aia
kas z 1gm1 goruncc: 

- Sormuyorl:iun ya dcdi. Merak 
ctmiyor m1ydm?. • 

O zaman akll b~ geldi. Tela~la: 
- Oylc ya, dedI. Ne l).aber. 
Rlza Sedad hafif bir tebesstimle Na

zim Cemale bakti: 
- Merak etmedikten sonra ne ace

le ediyorsun. Hele bir kahve soyle ba
kallm. 

Ve koltuga gijmillerek 11A.ve ettl: 
- Tann bilibirinizi ~rin gt>stersln. 

Davaruz sekiz ay tehir edildi. Sekiz 
ay i~inde kendl kendinize ban~azsa
mz o zaman ~aresine balalacakt. 

N&zun Ceznal laklrcbya kan~tl: 
- H~ bir ~ey degil. insan ya evli· 

olur, ya bekar olur. ~imdi Ahmed Me
lih hangi partidcn. 

Gilluyorlardl. 
Riza Sedad dedi ki: 
- ~imdiki halde resmen kart koca

dlrlar. Ne zaman isterlerse biribirlermt 
bulurlar. Bu zaman i~de hangi ta
raf aynlmakta israr ediyorsa oteki 
tarafm bir kabahatini bulmaga ~all
~r. Eger niyett yoksa ald1rmaz. Sekiz 
ay sonra gene eski fikirlerinde devam 
ederlerse o zaman mahkeme i~e el ko
yar. 

Nawn Cemal bu if adeden blr ~ey 
anlamacbgiru gooteren blr hareketle 
dudaklanru biiktu: 

- ManasIZllk!. 
- Neden manasizllk olsun. cemi-

yeUn selA.meU l~in her ~yi d~iinmek 
lazun. Yoksa erkeklerin hevesine, ka
dmlann heyecaruna birakilirsa izdi
~ denilen temel saglam kal1r mi?. 

- Peld amma 1ki g0ziim. Nermln 
hanmun iddia ettigt gibi hisleri, fiklr
lerile artik biribirlerlnln olmayan, git-

Muhacir1erc k1~ mevsimi icin ye
meklik bugday da. dagitiimasma bW?
lanm1.%1r. Zirna1 ba.nkas1mn Konya 
vc havalisindek~ d polarmdan izmlrc 

Diiz~cdc Nasreddin mahallesinde 
bir sokak 

(300,000) kilo b t: day getirilmi~ ve 
isk8.n mmtaki.uma gondedllni~tir. 

Dilzce (~am) - Dilzcede tifo 11as
tahg-I bW? gosternili;;tir. HukQ.met dok
toru bay Asaf Aydonalt, ~yle has
tal1g-I onlemek icin biitiln kuvvetiyle 
~al~makta ve bilttin talebeleri ve hal
k:l ~aktacllr. 

Bulgaristan muhacirlerinden (250) 
ailc Manisa vilayctinde iskf!.n edil
mi~tir. Rus<;uklu ihtiyar bir kadm1a 
goru~tiim. Bana ~nlar1 soylcdi: 

Doktorun bu mesaisi matlup semere
leri tam amen vermemektedir. Q\inkil 
memleketin hcla kuyulan ekseriyetle 
~1k oldugu gibi belcdiye sinemasmm 
bu1~1k sulari' bile sokaga akmaktad1r. 
!stanbul caddesi hari<; mahallelcrde 
siipriintiller yigm halinde duruyor. 

Diizcede i~Jecek su yoktur. Herl~es 
kir~li sulari i~ektcdir. Mahalle yol
lart ise ~ur deryas1 halindedir. Kal
dmmdan eser yoktur. 

Diyar1bekirde 
Belediye bandosu 

te~kil edildi 

Diyanbekir (~am) - Vaktile be
lediyenin bir bandosu mevcud iken her 
nastlsa dag1lml~. buna aid musild alet
leri belediye ambarma atll~tl. Be
lediyece gorillen liizum i.izerinc bir 
bando t~kili dfiliii.inillmiii;; ve bu i~e es
ki musiki muallimlerinden edip Giir
mcri~ memur edilmi!?tir. B. Edip ar
kad~lanm tedarik ederek faaliyete 

gecmi~ ve istanbuldan yeni musiki alet
leri getirerek yirmi be~ ki~ilik bir ban
do te~killne muvaffak olmu~tur. Bando 
her pazar belediye oniinde milli hava
lar ~almaktad1r. 

glde Adeta bir c;atI altmda yi)'ip ic;en 
pansiyon arkad~1 haline gelen bir 
kan kocallgi adet, nizam zoru ile su
riiklemekte mfula var nu? ild insan ki, 
artik biribirinden ho~anm1yor, zevk 
alm1yor, fikirlerini payl~am1yorlar. 

Bunlar artlk biz hayatim1zi ayiraca
giz. C}iinkii anla~ailllyoruz. Dediklerl 
balde onlara: 

-1mkam yok. Olamaz. iIIe bir yas
tikta yatacaksmiz! Demek i~kence, 

zuliim olmaz nu?. 
NAzim Cemal sinirlendigi zamanlnr 

yaptigi gibl ellerini pantalon ceplerinc 
sokarak ayakta hem dol~1yor, hem 
soyhiyordu. Avukat cevap venncden 
devam ctti: 

- Kanunlar daima zay1fm, gadre 
ugmyamn hakk1m mudafaa cderlcr. 
t~timai nizam dedikleri me~hur dev
let dilsturu da budur. Fakat bu oyle 
bir ~ey ki, ortada maziflm yok. Mag
dur yok. Zayif yok. Zallm yok. iki ta
rat da g()nill rlZ8Sile aralanndakl iz
div~ ba.glanru gozmek istiyorlar. Bun
dan dogru, bundan mantild blr istek 
olurmu?. 

Ve Ahmed Melihe donerek sordu: 
- ~l mi Allah ~kma! . 

- Atatiirk Tiirkiyesine gelmckle 
hcpimiz mesud ve bahtiyanz. TUrki
yed.e knraya ilk ~tiguruz yerde top
rak1an optiik, sevin<;; goz y~n11 dbK
tuk. Muhacirler, kendilerine gesteii
len alak:a ve ~efkatten fcvkaladc mil
tehassistirler. Muhacirler, bcraberle-
1inde mtihim miktarda hayvnn da 
getirmillle1dir. Bu hayvanlar, hep 
dam1zhk evsafrm haiz iri clisscli ve 
cok giizel hayvanlarchr. Umumiyetle 
~if ~i olan bu muhacir knrde~erimiz 
cift nraba ve hayvanlanm da getir
m~lerdir. Arnbalan dorder tekerlekli 
ve gok biiyiik ve uzundur. Anndoluda 
bulunnuyan bu c;c.<µt arabalar, cif ~
lcr i~ln ~ok elveri~idir, icabmda i.ize
rine uzun bir hasir ortmek suretile 
kuliibe 'eya c;adlr olarak da kullaml
mnktadlr. Bu ~al1~ vc klUttirlerini 
kaybetmemi~ karde~lcrimiz ic;in ilk
baharda slhhat ve ic;ttimai mun-~ cnet 
vckaleti biit~esind n nyl"llacak talli>i
satla vilayetimizde ve Manisada muh
tclif yerlcrde muhactr koyleri in~a 
edilecektir. Kurutulmakta olan Cel
lad golil arn.zisinden miihim bir k1s
m1, bu ~all~kan muhaclrlcr karde~le
rimize tevzi edilecektir. 

lhracat1 kontrol edecek 
memurlar stajlanna 

devam ediyorlar 
i:hracatI milrakabc kanununun tat

blkati esnasmda vazifc alacak olan 
mustakbcl kontrol memurlar1 stajlan.J 
na devam ediyorlar. Gen~lcr dun de 
hocalarile birlikte yumurta kontro
lu ile me~gul olmu~lar, kontrollarm 
nas1l yap1ld1guu, taze yumurtalann 

. ne gibi evsaf1 haiz olmalari lAzim 
geldigi hakkmda verilen izahati din
lemi~lerdir. 

Fakat avukat Riza Sedad tcmkinini 
bozmad.I. Mahkemelerde has1m taraf 
avukatlarmm ileri gcri ~arlatan11kla
nm dinlemege alu;;tigi i~ Naz1m Ce
malin heyecanh lfadesinl de istifinl 
bozmadan dinliyordu. 

ikisi susunca o yav~ yav~ ~ladl: 
- insanlar dogu~ta egoist'dirler. 

Mesele aml kendi hayab iizerine g~ .. 
ti~ haldc flkrini soylemek f1rsntrm 
bulamayan Ahmed Melih acele acele 
tasdik ettl: 

Menfaatlerlni hCJlcyin hattA en mu
kaddes tarudlklari ~ylerin tisttlnde 
tutarlar. Buna ka~ cemiyetin sclfune
tini d~ilnmek ancak yiiksek dil~~
Hi kanun vasiflanna dil~en bir vazife
dir. Balon siz de hep kendi gijrti~tinu
zc kap1llyorsunuz. Kari koca biribirin
den aynlmak istedigi halde kanun ne
den buna miisaade vermiyor diye kl
ziyorsunuz. Du~muyorsunuz ki, ka
nun yal.n1z kari kocayi degtl, onla
nn mfulascbetlerinden dogan gocuk
lart ve bu miinasebetlerln ayird1gt 
maddi k:lymetleri de d~iiniir. 1zdiv~ 
demek yalmz bir erkekle bir kadmm 
b~ b~ vennesi demek degtldir. Her 
lzdiv~ muadelesinin altmda blr ~ 
cuk, blr miras muadelesi b~ verir. 
Bu da cemiyetin el lroyacagi bir hldi
se olur. Kanunu yapanlar ~a ma
°'ulrun miinasebeUerini tescil etmeyi 
degtl, bu mna~ka netlcesinde cemiye
tin kazanacagi ve yahud kaybedecegi 
klymetlerl t esbit etmeyi dU.,iinilrler. 

MeselA Ahmed Mellhle Nermin ha
n:mefendinin davasm1 ele alm. Hakim - ~le ya, oyle ya!. 

Truakn.r spor manto. Kastor deni
len kiirkten yap1lm1~tir. $apkas1 drt 
aynt kiirktendir. 
'I" I"' IUIUlllUlfllllll~llltltl 111uu11111 11•11tt ..... , IHI I 11111 

Muallimler aras1nda 
tayinter 

Universite edebiyat fakilltesi be~e
ri cografya d~enti Cemal Elagoz, An-

kara tarih ve cogrn.f y fakiiltesl b ~
ri cografya profcsorli.lgi.me, mulga 
Darulfunlin fizlk asist m Celftl Er
zurum lisesi fizik stai~ rl'gin e, mtil

ga Dnriilfi.lniindan edebiy ... t fak ltcsi 
nsistanl1gmdan a~kt..l N 1111 Afyon 
lisesi tarih ve cogrnfya mu llimllgme, 
erkek lisesi tabiiye muallm yard1mc1-
llgma Mediha Hulki~e, Mardin orta 
mektebi riyaziya munllim munvinligi
nc Kemal, Diyanbekir nk~am kiz sa
nat mektebi moda mu llim stajycrli-
ginc Melahat, Beyoglu ak~m k1z sa
nat mektebi c;i~ek muallimligine Ha
f.ze mmtaka sanat mektebi elektrik . . . 
muallim stajyerliginc If.mail, Izmir 
mmtaka sanat mektcbi elcktrik staj
yerliginc Hasan, K..'l.d1koy nk~ klz 
sano.t mektebi diki~ mualllmi stajyer
ligine Saide, Ankara G"zi klz ensti
tiisii ve cografya muall!mllginc dok-

tor Nihad Celfil, Gazi Osmanpa~ Tiirk

~c muallimligi yard1mc11lgma 
hat tayin edilmi~lcrdir. 

Melt\-

bu izdivac1 bozmak i¢n acele etmi~ 
olsa, yani kanun bW1a mu aa etc::c 
" ' derhal aynlnu~ ol. n.lar nctice ne 
olurdu?. 

Nazun Cemal gilldu: 
- Pekfila olurdu. Iki taraf da mu

mdma erm~, hurris tine kavu mm; 
olurdu?. 

- Dogru. Fakat ya N rmin hamm
efendl gebe isc!. 

Ahmed Melihin gozleri dl. Biri-
birlerine bakL,c;ttlar. Riza: Sedad dcvam 
dti: 

- Oyle ya. Olmlyacak y mi? Her 
ihtimali goz onune getinnek lfizlm. 
r u takdirde kanunt vaziyet d rhal de
g~. Ortaya br gocuk vc bununla be
raber bir de miras meselesi ¢8.r. * 
te kanun Nermin hanimm, yahud Ah
med Melihin keyfini, arzusunu degil 
o ihtimal dahilinde olan g.ocugun hai.. 
klm d~iir. 

--- ........ . 
- Susuyorsunuz, dogru degil mi?. 
Ulizun Cemal arkad~a bakarak 

gfildil: 
- Bunu efendi babaya sor!. 
Ahmed Mellh tldeta h-iza~ll. Gill

mege ~all~ti: 
- Beni sa~ma sapan soyletecekst

niz. ~u bahsi kapaym da l~imize ba· 
kalun. B1ktim bu davadan artlk .. ~im
di seklz ay rahatun ya ona bakahrn 

.(Arkas1 var~ 
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Hergiin bir hatzra 

s iidyo 1n , riilbe a ide 
nasll aktiirliik yapt1m ' 

Yusuf Ziganzn Binnaz pigesi ognanirken Vasfi 
Riza bana naszl azizlik etti ? 

Konscrvntuar profes0rlerinden loy
metli sanatkdmruz Mesud Cemilin 
:Almanyada me~hur Ufa film stildyo
larmdn naSil slnema aktorliigii, Da
rtilbedayi sahnesinde de nas1l tiyat
ro nktorlilgil ett1g1nl hie; kendi a~m
dan d1nlediniz mi? Pek eglencelidir .. 
Mesud Ccmil bana bu hikA.yeyl ~oylo 
an1att1: 

- Almo.nyndn konservatuara gidl
yorum. Her aym yhi:nisine dogru 
munta.zaman paras1z kahrd1m. Bu 
zamanlarda saknrlnli c;ay ve siyah 
ekm ~e stirillcccl~ margarin yagr sa.
tm nlmak ic;;ln odtin~ para bulmak 
ta hie; kolay olmazdl. Boyle giinler
de bir kahvcdc ve blr kere de hoca
mm dclfilctilc Metropoliten tiyatro
sunda viyolonscl c;;alm1~tim. Fnkat 
bit· ak~am hemen hemen ac;; yatt1m. 
Ertesi sab:>.h kalktJg;Im vakit viyolon
setimin tellerinl kemirccek kadar 
ac;;tim. A~llkt:m adcta hastalanm1~
bm. Giyindim. Gnyrlihtiyart Ti.irk 
kulubune gittim. Tabii ytirilyerck .. 
as:ibrid::Ud snlonun antresinde acaib 
bfr knlabahk toplanm1~tI. Bu knlalJa
ltgm i~inde bir <;Ok Tiirk yurdd~lar
la binamn list katmdaki M1s1rh tale
bc cemiyetinden genc;ler vard1. Kala
b~h"'m ortasmda iri yan bir adam 

t> 

vnrdi. Herkesin yamna yakla~mak 
ic;in biribirini gignedigi bu adnmm 
Ufa film ~itketi memurlanndan blrl 
oldugunu ogrendim. Bu adam mev
zuu cenubi Amerikada ge~en bir film 
ic;ln esmer renkli figi.iranlar anyor
rnu~. Bin mii~killat1a yanma yakla~
tim. ismimi belki 10 kere tekrar e~ 
tim ki ellndcki listeye yazsm. Yilzil
me bile bakmadan ad1m1 yazd1. O 
biltiln Tiirklcri esmer renkli farzedl
yordu. i~inl bitirincc gayet aksi bir 
sesle bize emretti: 

- Yann Treptofa geliniz. Sizl blr 
omntbi.is alacakbr. 

Gene ac; gcc;en bir geceden sonra 
ertesi sabah bizi Treptof dan alan bir 
omnibus me~hur Ufa sti.idyolanna 
gotUrdil. 

UFA STUDYOJ,ARINDA ..• 

Buras1m blr stiiclyodan ziyade ba~
ll b:ic:ma bir mahalleye benzetmek 
dalia dogru olur. Bilyiik blr kap1dan 
ve gnyet dolambac;h bir ~ok yerlerdcn 
ger;tik. Nihayct bir odanm oniinde 
figilranbgi kcndllcrine sanat edinen
lerin tablrlerlnce ckuyruk> yaptik. 
Yani s1raya dizild1k. Odaya her giren 
obilr taraftan ba~ka bir lohkta gilo
yordu. Buras1 figiiranlari mahsus 
makiyaj odas1 imi~. Makiyajcr beni 
yukandan a~agi silzdil. Rengime ve 
hcle gozluklcrime hi~ memnun olma
d1 Gozlilklerlmi <;1kanp att1. Yilzii
mil boyamaga ba~lad1. Ka~lanmm 
iizerlne yap1$tlrd1gi kegi kill gibi ko
caman ka~larde.n ve b1y1klamnm Uze
rine koydugu posteki gibi b1yiklar
dnu dell olacak kadar yilzilm k~m1-
yordu. Silrdilgu boyalar derimi miit
hl~ bir 1zbrapla germi~ti. Aynaya 
bakmak istedim. Sert b!r cilmle ile 
be11l yerime otUrttu. Niliayet i¢ bi
ttncc Hbilr. odaya ge<;tim. Burada 
ba~a bir adam oniime bir ~ift postal, 
genl~ pru;o.11 ve bol dligmelf bir kov
boy pnntalonu, kovboy gomlegi, kur
lfUnluklu kcmer, koskocaman bir_ alt1 
patlar, bir uzun kcmend ve geni~ 
kenarh bir ~apka f1rlattI. Giylndim. 
Bir de aynnya gittim. Oyle ~a~Ird1m 
ki tasavvur cdemezslniz. Kar~1mda 

Meksikah bir at lurs1z1 vardl. Gayri
iht yari gilldilm. Fakat yiizilmiln de
rilerl o derece gerilml~ti k1 bu g\ilme 
esnasmda duydugum ac1dan az da.
ha bag1racaktnn. 

Bu nz sonra fllim <;ekilen muaz
zam stildyolardan birine girdik. Da
lla b!zim c;evirecegimiz sahneye <;ok 
vakit oldugu i~in stiidyoyu tetkik 
ediyorduk. Buradn neler yoktu .. 

];\f J, USTUNDE ::\IEHRACE 

Y.uumdan iri iri filler lizei·inde 

B. Mesud Ccnill 

Hintliler ge~tl. Ba~ta mchracelerl .. 
Jakin hepst de alm:inca konu~uyor
du. !~tc ilcrlde Venedik gondollan .. 
nfyon c;;ekilcn blr <;in kahvest.. bu 
knhvenin i~inden girlp arka kap1sm
dnn c;1ktm1z m1? Bir Eskimo <;adm 
He km·~1la~1yorsunuz. 

0 gun ii ak~ama kadar hie; bir i~ 
gormeden dola~t1k durduk. Studyo 
lokantasmda bol birah yemek yedik. 
Blzirn filmin b~ rollerindcki 3 aktO
riln i~1 uzatt1k~ uzatmnlanndan 
bize s1ra gelmedi. Ak~am ilstil dildiik
ler <;ald1. Stildyo tatil oldu. Soyun
duk. <;1k::irken elimize verilen numa
rall kag1dlarln bir vezneye ugtad1k. 
Gosterdigimiz yiiksek sa.nat eserinin 
semeresi olarak iki~er bin mark1, ya
ni o zamnn biztm p3.ram1zh takriben 
btrer bu~uk lirayi cebe indlrdik. 

Ertesl giinil gene ayni rnerasimle 
giylmli ku~amh olarnk fakat stiidyo
ya daha ah~m1~ bir halde ak~ama ka
dar kollanm1zi sallad1k durduk. Ge
ne bize sira gelmemi~ti. Ak~am gene 
iki~er bin markl cebe indirdik. ttc;un
cil gilnii c;all~ma s1ras1 geld!, ~att1. 

Rcjisor muavini !;Cvirecegimiz sahne
yi bize ycdi kere iistilste anlatti ve 
her dcfasmda canlndm1~ m1?> diye 
sordu. <;evireccgimiz sahne ~u idi: 
Ekranm oniinden samanlarla ortilHi 
bir sahada 4 nala giden ntlarm sir
tmd~ bag1ra ~agira, alt1 patlarmuzi 
sozilm ona bo~alta bo~lta gec;ecek
tik. Rejisor muavini bize istikamet
le1i gosterdi. Atlar geldi. i~te yeni 
girdigim mcslekte ilk f elaket burada 
ba~lad1. Ben omrilmde ata binmi~ de
gildim. Hatta ~ocuklugumda i~itti
gim bir vakamn tesirile at birdenbi
re azip ta ismverir diye sokakta du
ran araba hayvanlanmn ynnmdan 
bile ~ok uzakita geiterdim. ~imdl na
s1l lluyunu soyunu bilmedigim, Al
manyah bir atm yularrndan tutacak, 
uzengisine basacak, sirbna binip Ek
ranm oni.indeki o daracak ve gozleri 
kor edecek ka.dnr aydmlarum~ saha
da bir silrU kalabalik arasmda 4 na
la gegecektim? Abn s1rtmdan yuvar
lanmag1 goze alsam ve bunu yapma
ga kalk1~am bile mutlaka ya rejisO
ril ~gniypcek, yahut ta kameranm 
iistiine c;1k1p makineyi k1racaktun. 
Bu olacak i~ degildi. Rejisar muavi
ninin yanma yakla~tim. Kahb1ma 
k1yaf etime hi<; yakl~rmyan blr teva
zula: 

- Aff edcrsiniz, dedim. Bi.:n ata 
binmesini bilmem ki.. korkanm ... 

Adam di~lerinl g1c1rdatarak sozil
mii kesti: 

- Ata binmesini bilmiyorsunuz da, 
ncden buraya geldiniz .. ve - bir siiril 
tcfevvuhattan sonra - haydi arkaya 
gidiniz. Silvarilerin arkaSindan ara
balar gcitecek.. onlardan birine bini
niz. 

Hemen «te~ekkiir ederim> dedim. 
Arabaya ko~tum. Nihayet bu gilrill
tillii sahneyi 7 - 8 kere tekrarlad1k
ta11 som·a o giinu de i~imiz bitti. 

Ertesi gi.inii bizi samandan bir ku
li.ibcnin i~ine doldurdular. Gene oy-

myacag1m1z salme talif edildi. Reji
sor: 

- Achtung Anfnahme .. cmrini ve
rir vermcz bu kulilbeden cllerlmizi 
kollanm1z1 salhya salllya sil3.hlan
m1z1 patlatarak g1kacakt1k. Karanllk 
kulilbede miibalflgas1z bizi tamam 3 
~eyrek saat bcklettiler. Birdenbire 
o binlerce mumluk 1~ga c;1kmca goz
lerlmiz adeta gormez oldu. Hani bir 
cocukluk oyunu vardlr. Bir ~ocugu 
cgokte y1id1z gosterecegiz• diye ycre 
yatmrlar, bir ceketin kolunu boru 
gibi gozlerinln iistiine dikerler. Ko
lun ilst deliginden bir bardak su bo
~ltiverirlcr. Y1ld1z goreccgim diye 
gozlerinl a\an <;ocugun bak1~lan 

onunde suyu yer yemcz hakikat~n 

mavili, ye~illi y1ld1zlar u~u~ur. Biz de 
karanl1ktan aydmhga !;lkmca bOyle 
olduk. Benim hatam yilztinden sah
ne bozuldu. Maa:mafih sonra dcvam 
ettik ya .. 

DARilLBE~AYiDE AKTOULUK 

Fnkat bu mecburi aktorlilgumden 
ba~ka daha sonra sahneee de misa
firligim olma~ dcgildtr. Ba~1mdan 
garib bir vaka dn gec;mi~ti. Muhs\n 
Amcrikada.. Ra~id R1za Dari.ilbeda
yide rejisor. Ra~td R1za, Bedia Fon 
~tatser, Vasfi R1za Zobu, merhum 
kil!(iik Kcmal, Haz1mla Yusuf Ziya
nm sBinnaz> piyesl oynanacak.. pi
yeste saz c;;alacak biri Iazim. O dcrece 
bana israr ettilcr ki sahncyc ~1kma
ga raz1 oldum. Evvela beni ~eybek 
kiynfetine sokmak istediler. Incecik 
bncaklanm zeybek elbisesinin kisall
gi ile p1rnsa gibi gorimecekti. Ra21 
olmadnn. Kocrunan b1y1klarla bir 
dervi~ kiyafetine girdim. Sazim1 al
d1m. Salmcye dald1k. Vasfi Riza ap
tnl bir oglan roltinil oynuyordu. Sah
neye glrmeden evvzl ben arkad~lara~ 

- Day:mnmnm.. gillcrlm.. demi~
tim. Onlar da bma C'.aman gillmc> 
diye sik1 s1k1 tenbih etmi~lerdf. Vasfi 
R1za bize kahve gctirdi. Kahveyi al
dtm. i~erken Vasfi egildi, kula~una 
gayet tuhaf bir ~ey soyledi. SOyler 
soylemez ben kahkahayi bashm. 

VASFi RIZAXI~ MlJZiPLIGt 
Kabve bogaznna ka~t1. Hem gillil

yorum, tlem de bogaz1ma ~iddetle ka
~an kahveden davul gibi oksiirilyo
rum. Benim oksihilgilmden manzum 
piyesin l~itilmcsinc imk:an yok. Bu 
s1rada sahnede bir havuz vardt. Fis
klyenin ilstiinde de bir top .. i~riden 
Vasti suyu fazlala~tll'm1~, f1sklye bir 
dc~ctlcndl. Sular oldugu gibi tepem
den a~agi.. kahkaham biisbiiti.in faz
lal~tI. Bakt1m. Olm1yacak. Sahne
den kagmaga karar verdim. UUtin 
gozUiklerlm goziimde degil. Etraflm1 
hi~ gormi.iyorum. Bir tiirlii sahnenin 
kapIS1ru bulam:un. Hayatimda bu 
kadar ~a~1rdlg1m1 bilmem ... 

Maamafih o gi.inden sonra sahne 
ho~ma gitti. Binnaz piyesi devam 
ettilq;e - Yusuf Ziya duymasm - bu 
giizel csere piyesin ashnda olrmyan 
bir c;ok orljinal snhneler ilave ettim. 
Muvaffak1yetimi artist arkada~Ia-

nmdan dinllY.eplli.rsiniz, JI. F. 

VENEDiKL. 
''Safiye 

Yazan: Ahmed Refik 

Sahtte '1 

BAFFA l 
~~1~~::J 

Nemce seferi iyi gitmiyordu, fakat lstanbulda 
kimse bununla me~gul olmuyordu 

Siget-mrdan iki gorilnii~ 

- Bugiln yann Budinden gelecek 
askcrl gorilrsilni.iz. O zaman biz sizl 
nasll kaplumbagaya bindirlp cehen
neme gonderecegiz, attlars1mz! 

Diye cevap verdiler. 
A vusturyahlar ve Macarlar bu se

f er Estergona ~dd.;tli bir hilcum etti
ler. Zabitlcri, boynuna bir altm zin
clr taktru~, askerl koyun gibl onune 
katm1~, silrtip getiriyordu. Estergon 
beyi bunu uzaktan fllrketti. Muha
fizlan ba~ma toplndl: 

- $u melful dti-?SC, cilmle kUffar 
gcri doner. Her kim vurabilirse bO
lU.k, sancak, ne dilerse veriliir, dedi. 

Budinden goni.illii yaziltp gelenler
den Osman, bu sozi.i i~itir i~tmez ye
rinden f1rlad1. Elindeki Cezayir tiife
ginl doldurdu. «Altm zincirli klHirl 
ni~anc> aldl: 

-- Ya Allah! 
Dlye blr yaglt fmd1k savurclu. Kft.

flrJ tam gl:Sgsilnden vurdu. Tepesl 
iirerine atmdan ~gi yiktJ. Silriip 
getirdigl klifirler derhal tcrsine don
diller Bu sefer gaziler kaleden oyle 
~lkl~ ~1kblar ki... ic;;Ierh1de klhca ge
lir tck blr adam b1rakmad1lar. 

Bu sef er etraf1 reayas1 imdadlanna 
yeti~ti. imparator askeri de gelince, 
bi.isbiltiln kuvvetlendiler. cKaleye 
ate~ yagdmn~ga ba~ladllar>. 

Bereket versin, Tam~ar ve Bosna 
valilerl yeti~ti. Estergon gazilerl oyle 
blr savletle knledcn huruc cttiler ki, 
dil~mana a<; kurd gibi sald1rd1lar. 
Onlerine geleni k1rdllar, yakalad1k
lanm esir ettiler. Toplarm1 ~iviledi
lcr. Yilklenebildiklerl barut ve salr 
e~yalanm ald1lar. Kusurunu ate~e 

• vurdular. Donilp hisara geldiler. Di.i~
man askerleri Estergon gazllerile ug
ra~m1yacaklanm anlaymca, tabur
lanna gekildiler. Fakat Budin onluk
c;ularma satal?t1lar. Tamc~arda da 
bir palanga hnlkl valilerinin yoklu
gundan 1stifndc edcrck ayaklandi. 
Ulaklal"la hnberler geldi. Tame~var 

valisi derhal isynn ~1knn Palangaya 
vard1 ve biitiln Falanga halk1ru orta
dan kaldlrdl. 

Ne idi bu Nem~e seferi? Bu sefert 
a<;nuya Hizum var miydi? 8eferden 
evvel askeri ve memleketin halini 
dii~nmek lA.z1mdt. Zaf er, ancak ana 
yurddan lruvvet alarak kazantlabl· 
lirdl. Samy Ven~dikli Baf!anm ket
htida kadmlan, devlet hazinesi ya
hudi kanlan, padi~h yahudi cilcele
r1 elinde id!. Dalkllt!;lar ve serdenge!(
tller Tuna boylarmda ve Macarlstan 
i~lerinde ylllardanbert kan dokerek 
ald1klan ve yillarca benfmsedfklerl 
kalcleri Nem~e kafirlnden kurtarma.
ga ~ah~r1arken, istanbul rti~et ve 
irtikRb, sirkat ve 1zt1rab iitinde yu
varlaruyordu. Yahudiyel acuze Ester 
Kira, Nem~e sefe1ini mi dti~Unecek
ti? Azl ve nasb onun elinde idi. Vene.J 
dikli Baffaya, Raziye knnlara, Can
f eda hatunlara chedaya> verenler en 
btiyilk mans1blara ge~iyorlard1. Hat
ta yahudiye Kirn.nm ndamlarmdan 
reis Dervl~ kirk ak~clik riyaset ulilfe
slni ruznamei hiimayun mii~aherc
sine tahvil etmi~, Galata tevliyctini 
aln:u~tt. Halbuki saray, mutbalu ami-

rcnin yagc1lara, k~saplara vc tavuk
!;Ulara borcunu odeyecek bir halde 
degildi. i~ o dereceye vard1 ki, kasap
lar ve tavukc;;ular alacaklar1m almak 
i(fin divam hiimayuna kadar ba~ vur
maya mecbur oldular. Nihayet, ay
lnrdanberi verilemiyen haklannm 
kJmi yansmdan, kimi dortte birin
den vazge~erek ellerine biraz para 
gc~irmege muvaffak o1dular. 

Halbuki yahudiler saraya hai1l hn
nl elmas, inci, yakut ve ziimriid t~1-
mak, satmak ve paralanm almakla 
mc~gullerdl. Harem baltac1larmdan 
R1dvan aga bu rezalete dayanamad1. 
Ciinkii yahudilcrin ~ogu hareme ge
tirdikleri rnticehverat1 hep onunla 
i~cri gonderiyorlardl. R1dvan aga ya
rar bir yigitti. Yahudilere bk oyun 
oynamak istedi. Bir giin gene bir ya
h udi geldi. Kendisine gayet k1ymetli 
elmaslarla mi.izeyyen bir kemer. bir 
de sorguc gctirdi. Pazarhga giri~tiler. 
Yahudi: 

- On iki yiik akr;eye olur, dedi. 
Yani bir milyon iki yilz bin ak<;e! 

R1dvan aga sesini c;1ka1mad1. Kcme
rt de, sorgucu da i~eri, ha1eme go
tilrdii. Galiba begenmcmi~ler ki, ay
ni ile d1~n ~1kard1. Yahudiye tcslim 
etti. 

Yahudinin cvlad vc iyali babalar1-
m bekliyorlard1. 0 ak~am gelmedi. 
Obilr ak~am gene ortada yok. Gilnler 
g~ti, yahudiden hi~ bir eser goriil
medi. 9ocuklan, milcevherat1 saraya 
R1dvan aga vas1tasile satacagm1 bl
liyorlard1. Babalanrun gilnlerce or
tadan kayboldugunu gorilncc, diva
m hiimayuna ko~tular. Rlkalar sun
dular. 

R1dvan aga gagnld1. Yahudiler di
van huzurunda bagmyorlardl: 

- Babam1z bu denlO. mal al1p se-
ninle gitti. Arbk gelmedi. Neyledin? 

Dediler. 
Divan erkanma: 
:__ Katleyledi. 
Diye ~ikayet ettiler. 

Ferhac1 pa~a ve sair vezirler, vaka
Yl hayretlerle dinliyorlard1. 

R1dvan aga hie; tavnm bozmad1: 
- Ben haremde cevahlrlerl ken

duye teslfm ettlm. 
Dedl. 

Artlk divamn bu inkA.ra kar~ ya
pacagi bir if yoktu. Fakat, abftr bal· 
tac1lara yahuttilcrin ~u lsnadl ~ 
dokundu: 

- Biz bu nanu kabul etmeztz. Bu 
A.dem aram1zdan c1ksun. Bedehu taf
rada ~er'i ~tit uzere ahvalin s1z bllfir
sOz. 

Dlye ayak dirediler. 

Divan erklinl da ne yapacagm1 ~
di. i~ tJ~iincil Murada arzcttl. R1d
van aga on sekiz ak~e ile slpahi ogla.
m bOlugune ilhak olundu. Fakat o 
gece aga odasmda misafir edildi. tts
til b~ ara~hnldl. Yahudlnin verdigt 
sorgucun elmas1 penc;esl koynundnn 
g1kt1. Arttk inkar edemedi. 

Ertesi giln baltac1lnr ko$tular. ic;e-
1ide odun anban apteshancsinde blr 
lll~e bulundugunu haber verdiler. 

(Arkns1 \•ar) 



....... &K(IAM 

Hollivutun tarihi binas1 
A rtistler in heyec anla bekledikleri ~ey: 

k a rtla r1n1n renginin deQi9mesi. .. 
Holllvut (Ak~m) - Hollivutta ta

lihi blr bina. vard1r. Bu bina Para
mount film ~rketinin artistlere mah
sus dairesidir. Yirmi be~ senedenberl 
b1r ~k yild1zlar buraya ugram~lar 
ve kademe kademc ytikselmi~lerdir. 

Bunlardan bir klsnn bugiin unutul
mu~lardlr. Bir 1~1sm1 sefalet ic;inde, 
hayatlnnm kazanmnk Ic;in agir i~ler
le ugrU9111aktadir. Bir klsm1 ise, bir 
znmanlar kurulduklan odalarda ye
m yild1zlara hlzmet~ilik etmeklc 
me~guldlir. 

Paramountun artistlere mahsus da
iresini herkes tart1r. Qtinkil buraya 
girmiyenl r de bu daireyi bir ~k film
Icrde gormil~erdir. Fakat bazan 
muhte~em bir ~to, bazan bir Qinli 
e\ i, bazan da Pariste bir apartiman 
seklinde. .. Baz1 filmlerde bu bina 
hakiki ~eklile, yani artistler dairesi 
olarak gostcrilmi~tir. Fakat o zaman 
da i~indeki hayat tamamile canlan
dmlmam1~tir. 

Paramountun artistlere mahsus bi
naSI 3 katl1d1r. iki cephesi vardlr. Bir 
cephesi dtizdtir, bir ~ok kaptlan var
d1r. ikinci cephesi, eski Yunan ma
betleri gibi siitunludur. On tarafta 
kil~tik ~am aga~lar1 dikilidir. 

ARTiSTI,ERtN ODALARI 

Artistlere mahsus binada her artist 
i~in bir oda varcbr. Artist bu odada 
soyunup film i~in lfwmgelen elbise
Ieri giyer, bo~ vaktindc istirahat eder, 
tuvalet yapar. 

Bir artistin klymetini anlamak i~in 
bu binadaki odasmm kac;mc1 kat
da oldugunu bilmck lfwmcbr. Birlnci 
kat yJld1zlara mahsustur. Burada 
y1lcbzlardan b~asi oturamaz. Hat
ta kafi dereccde blrinci sm1! artist 
olmad1g1 zaman bile ikinci suuf bir 
artist bu katta oturamaz. 

Blrlncl kntta 122 numarada Gary 
Cooper; 121 numarada Carole Lom
bard, 120 numarada Cary Grant, 119 
da Marlene Dietrich oturur. Diger 
odalan da yild1zlar payla~m1~larcbr. 

:ikinci katta. ikinci sm1f artistlerin 
odalari bulunur. Birinci kata inmek 
buradakilerin bilyiik bir i~tiyakla 

bckledikleri ~ydir. 

U~ilncil kat figtiranlar i~indir. Bu
Tada herkesin ayn odw yoktur. Oda
lar kogu~ ~klindedir. Her kogu~ta 
on be~ yirmi figilran bulunur. 

Binamn kap1smda bir plak vardlr. 
Bu plakta her odanm sahibinin ismi 
y8.Zlllcbr. Odalann kap1smda da ora
da oturanlann kartlan bulunur. 
Ylldlzlarm istmleri portakal rengi 
kartlara bas1bchr. ikinci sm1f yilchz
lann kartlan sari, figiirartlann be
yazdlr. Btitiln artistler portakal ren
gi kart hulyasilo y~arlar. Fakat 

fncellgtle herkesl teshlr eden Marlene 
Dietrich, eski giinleri unutmiyan 
Fred Mac Murray, hir~ml1gmdan 

babsedilen Carole Lombard 

maatteessiif bir ~oklan i~in o e:i.in 
gelmez. 

KART DEG1~MESi 
Artistlerden birinin kartmm degi~ 

mesi milhim blr hadlse te~kll eder. 
Tcbrlkler ynp1hr, opli~meler olur. He
le bazan ti~i.inci.i kattan birinin kartl 
birdcnbire portaknl rcngini allr. Bu 
fevkalAde bir vaka olur. Fakat bu 
tcbrikler, opu~meler arasmda k1s
kanGllk hislcri de goze ~arpar. Her
kes ic;inden: 

- Ne olurdu b~ .. 1i bir tccrtibe etse
lerdi? Sanki yildlzl1ga tcrfi edenin 
r..c fark1 va1d1r? .. diye sbylcnir durur. 

MUDtlRUN HATIRALARI 

Artistler dairc::;inin bir miidilri.i 
varcbr. Bu adam 25 senedir ayni va
zifededir. Bu zatm anlatt1gma gore 
oda sec;m~de y1ld1zlar kadar titiz kim
se yokmu~. Bunlar bir tiirlii odalan
ni begenmezler, b~a bil oda bo~l
dlkc;a oraya gec;mek isterlermii;. 

Hele kartlarmm rengi degi~ince 

hemen ~ag1 kata inmek i~in can 
atarlarm1~. Yalmz bir istisnas1 var
nu~: Fred Mac Murray. 

Fred gec;en sene fig\iranlara mah
sus iic;ilncii katta idi. Kartmm rengi 
degi~ince kendisini lldnci kata indir
rnek istediler. Fred u~ttnci.i katta kal
mak istiyerek herkesi bayrette b1rak
tI. Fakat nizam ~ok s1kl oldugundan 
iruneye mecbur kald1. Fred bir ka<; 
film daha gevirip ~hret kazanmca 
cbirinci kata ineceksin> demi~er. Fa
kat bu sefer ~hretine gtivenerek 
cikinci kattan lmmldamamak huau
sunda ISrar ettl. ~lmdl Fredi Holll
vutta cfigi.iranlann dostu, eski giin
Ieri unutarruyan :iktor~ diye taruyor
lar. Qiinkii birinci kata tnenlerin 
burnu btiytiyormu~. 

YILDIZLARIN TABiATLERt 

Binanm mudilril y1ldlzlarin tabi
atlerini ogrenmi~. Her birinin ne tiy
nette insan oldugunu pek filA biliyor. 
MeselA Carole Lombard ic;in c~ok 111-
mank> diyor. Hamm kadln degllmii;. 
Odasmda ufak blr intizams1zhk bul
sa evi yannu~ gibi barbar bagmrm1~. 

Miidilr, Marle:1e Dietrichln tath 
gi.ilil~iine meftun. Fakat dlnahtar 
kaybetmekte blrincb diyor ve anla,, 
byor: 

- Marlene hemen her hafta bir 
anahtar yapt1rmak mecburlyetinde 
kabyorduk. ~m i.istil gellr. Tata 
tatll gillmeyc b3.11layinca anlard1m. 
- Anahtanruz1 kaybettiniz degil mi? 

- Evet ... cevabuu verirdi. 
Miidilr btitiin cski yilcbzlan tan1-

yor. Bebe Danielslcri CIP.ra Bowlan 
Pola Negrileri ve saireyi... Fakat on
lardan bahsetm·:?k istcmiyor. Soran
lara: 

- Bak hayalctleri k~elerde sakll 
bizi dinler. Sinem!l. yild1z1 dedigin 
kuyruklu yild1z gibidir. Parlar saner. 
diyor. 

------~-----------~~---~ Eski bir dostluk 
Joan Cravford ile Clark Gable be~ 

sene evvel ilk defa blrlikte fillm i;evir
mlflerdi. Arkad~hklarmm b~lad1gi 
o gtinti her sene kutluyorlar. Birlikte 
~evirdikleri ilk filim «Dans ~Ilgmhk
lan> idi. Joan bu filimde giizel haydud 
ro'lil oymyacak. Erkegin cClark Gable:a 
olmasmda israr etmi~ ve bu rolii Clar
ka temin etmi~ti. Bu filimden sonra 
cClark Gable> y1ld1zlar sJrasma girmi~ 
tir. 

Bir demet ~i~ek 
Bundan birka~ giln evvel Mac Evans 

kendisine hayran olan birisinden bir 
demet gill hediye alm1~t1. Giille bera
ber gonderilen kartta her gilltin, ar
tistin yakm dostlarmdan birinln adm1 
t~1d1g1 yaz1Imakta idi. Ak~m ilstii 
Mac, Una Merkele telefon ederek bu
nu anlatmcn Una ~u cevab1 verdi : 

- Her halde benim i~in bir deve di
keni gondermi~lerdir. 

20 ~nisani 1936 

Jzmirde tetkikler 

lzmirin giizel manzaras1na 
hikim Kadif ekale 

Buras1 ~am orman1 haline getiriliyor, 
bir gazino da yap1lacak 

r • 

Kadife kale 

Izmir (A~am) - izmire gelen bir 
kimse, bu ~ehrin gtizelliklerini, ma
murlugunu, doyUlmaz manzaralarm1 
gOrebllmek i~in herhalde Kadife kale
sine c;1kmal1dir. Kadife kalesinden; bir 
taraftan korfezin enginlerini, diger 
taraftan Kemalp* daglarma kadar 
uzanan zilmrild gibl ovada sisler it;in
de farkedilen emsalsiz mtinbit tarla
lan, bahr;e ve ormanlan, ote taraftan 
Yamanlardaki ~am ormanlannm ihti
'3m1m gormek miimki.indiir. 

Belediye reisi doktor Behcet Uz, oto
mobilimiz, Kadife kaleslne ~1kan, 

turistlere bir kolayhk olmak ilzere yap· 
tirllan ve kalenin bulundugu tepeyi 
dola~an yoldan ger;erken gilnay tara
fmdaki gilzel ve mahsuldar ovay1 i~a
ret ederek: 

- ~u giizelllklere bakm. fnsan, yal
ruz bunlan gormek i~in bile kaleye 
t;ikar. Bu kadar gi.izel bir memlekette 
gal1~mak insan ic;in ne bahtiyarllk-
tir. . 

Belediye reisinin gooterdigi taraf a 
bakt1m: Buca, K1Zll~ullu adlanru ta
~1yan sayfiye koy ve nahiyesi ~amllk
lar, baglar arasmda ne gtizel bir man
zara te~kil ediyordu. Bu mahsuldar o
vanm ic;inden gec;en demiryolu, Aydin 
ve havalisinin zengin mahsulle1ini bir 
ihr~ iskelesi olan izmlrc doken bir 
medeniyet vas1tas1, ta uzaklarda kay
boluyor. Az berlde Miladdan evvel iz
mire su vermek l~in yaptmlm1i;, bin
lerce senenin tahripkar zelzelelerine, 
tabiatm hm;mhklarma gogil.s germi~, 
hala dipdiri, hfili\ ayakta duran su 
kemerleri var. Yalmz zelzele, f1rtma 
degtl, her sene biraz daha geni~ bir ~e
kllde temellerini sarsan heyelan bile 
onlan . halA y1kam1yor ... 

ii;te Kerner r;ayi ... Be~ alb sene ev
vel bir tugyanda (110) izmirlinin Oli.i
mune sebebiyet veren t;ay ... ~imdi c1-
hz, mecals1z, klvnlarak aklyor. Evvel
ce bu gaya (Kervan suyu) derlermi~. 
izmire gel en kervanlar, bu suyun Uze
rinde kurulan (Kervan koprusil)n
den gec;erek ~hre girerlerrni~. 

Daha ild sene evveline kadar izmi
rin t.abakhaneleri, bu derenin kena
rmda idi. Tabakhanelerinden dereye 
akan pis sular, denize dokilltinceye ka
dar ge~tikleri ~ehir aksammda halkln 
s1hhatini ihlal ediyordu. Bilgili bir 
doktor olan izmirin c;al1~kan belediye 
reisi Behcet Uz, uzunca silren bir mi.i
cadeleden sonra abakhaneyi buradan 
kald1rtm1~ .. 

Otomobilimiz, Kadife kalesi iize
rindeki meydanda durdu. Etrafa ba
klmyoruz. Db1 t be~ senc evvel bu te
pe c;mlr;1plak bir halde iken belediye
nin sistemU aga<;land1rma faaliyeti, 
susuz Kadife kalesini de zor olmakla 
beraber aga<;landirmaga muvaffak ol
mu~ .. l?imdi burada (2000) kadar ~am 
fidam var. Dort sene evvel ekilenler 

' fidanhktan kurtularak birer aga~ ol-
mu,lar ... On be~ sene sonra bu izmi
rin en gtizel manzaralarma hakim te
pede nas1l bir <;am ormam yiikselece
gini ,1mdiden tahmin etmek milmki.in• 
dilr. izmir su ~irketi, Ka<ll!e kalesi-

ne su g1kartacagm1 vadetmi~. Bele
diye reisi diyor ki: 

- Buraya bir defa su <;1ksm. Bir se
ne iginde Kadife kalesi tepesinde agaQ-t 
lancbrllmam1~ bir kan~ toprak b1rak
m1yacag-Iz. izmirin bi.itiin gilzel man
zaralanm ayaklar al tma seren bu tepe
de belediye bir de modem gazino yap
tiracakt1r. S1hhi ve temiz bir hava, iyi 
bir servis ve eglenceye yalmz izmirli
lerin degil, izmire gelecek her ziyaret
~inin k~acag1 ftiphesizdir. 
Di.i~tinilyorum: Bu gi.izel manzara

lan gilnlerce gormek, Kadife kalesini.Q 
tarihi k1ymetini yakmdan tedkik et
mek, kale altmdan gizli yollarla Na
mazgaha kadar uzanan koridorlarda 
dola~arak eski izmiri anlamak, tarihin 
eski izmire ald galerilerinde unutul
maz bir giln g~irmek i<;in bile buraya 
her sene on binlerce Tilrk ve ecnebi 
seyyah gelebilir. Ve Kadife kalesinde 
yapllacak giizel bir otelde pekala ka
labilirler. 

Belediye reisi, burada otel in~asm
dan daha mtihim i~lerle, mesela izmir 

fuan ve imar i~leri ile me~gul olmay1 
tercih ettigini s0yltiyor. Seyyahlar i~in 
Kadife kalesinde otel in~as1 i~ini ikin
ci, hatta ti9ilncti plana bJrak1yor. Ken• 
disine hak vermemek mi.imkun degil ... 

izmirin imar ii;leri, bilhassa fuar i~, 
burada bir otel in~asmdan herhalde 
daha milhim ve izmirin iktisadiyatl· 
i<;in lilzumlu iflerdir. 

Miladdan evvel bilytik iskender, iz
miri zaptettigi vakit Kadife kalesine 
c;1kan yolda btiyiik bir ~mar agacmm 
altmda denizin enginlerine, ovalarm 
ziimrild rengindeki ihti~mma dalm~, 
sonra yorpmiugunu gidermek it;in 
as1rdide ~mar agac1 al tmdaki ~e~me
den su igmi~ ve uyum~ .. 

0 vakit izmirliler, ~imdiki Halkap1-
nar mevkii civarmda Halkapmar de
resi kenarmdaki evlerde y~ar ve ora
daki tarihi hamamlarda y1kamrlnr
m1~. Btiyilk iskender; izmir ~ehrinin 
bu kadar gilzel manzaralanna hakim 
tepede kurulmay1~ma esef ve hattA 
hiddet etmi~ ve ~ehrin b~ kahmlni 
yanma c;ag1rtarak guya gcirdugu bir 
niyayi ona anlatm1~: 

- ¢Melezler ~ayi civarmda eski iz
mirde oturan izmirliler bedbaht1rlar. 
Kadife kalesinde kurulacak yeni Iz
mirde ev yaptiracak olanlar, ui; de
fa mukaddes ve aziz say1lacaklardir.> 
riiyamda seni gordilm, bana bu sbzlerl 
soyledin. 

Demi~tir. Ba~ kahin, buyilk Isken
dern rilyasma girmek ~erefinin ken
disiue verdigi gururla cevap vermi~: 

- Evet, demi~, izmir, Kadife ka
lcsinde .lrnrulmal1d1r. Orada ev ~ npti
racak olanlar il~ defa mukadd s ve 
aziz say1lacaklar ... 

Bu rilya, mnmur izmirin Kadife ka
lesinde kurulmasm1, yukselme mi te
min etti. 

Bu tarihi ve mamur izmrin nas1l 
kuruldugunu, sonra nas1l yiklld1guu 
diger mektubumda o~reneceksiniz. 

N. ESEN 
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Donanmam1z1n bugiin vara
cag1 Malta nas1l bir yerdir? 

Sahlle 9 

M. Salengronun intiharz 

F rans1z dahiliye naz1r1 
nas1l esir dii§mii§tii? 

Malta adas1, kayahk olmas1na ragmen M. Blum m-ebusan meclisinde iradettigi 

diinyan1n en kalabahk yerlerindendir nutukta bunu anlabyor 
Frans1z dahiliye nazm M. Salen- Bir gi.in Salengro bisikletine bine-

gronun intihar ettigini ajanslar ha- rek eski ooliik arkada~Ianm zlyarete 
ber verdi. M. Salengro Fransada sag gitti. Bolilkte sn.g kalan bazi arka-
cenah f1rkalarmm vc bilhassa miif- da~lnn,, c;ok sevdigi arkada~ ~vu~ 
rit sag cenah~1 Gringoire firkasmm Demayinin bir gun cvvcl siperlerin 
en ~k hUcum cttikleri nazirlardnn ilcrisinde maktul dil~tiigiinii ve ccse-
biri idi. Sag cenah firkalan, Blum d:nin FranSiz vc Alman sipcrleri ara-
!1rkasmm haysiyetini klrmak vc ~e- smda kald1g1m hab~r vcrdiler. 

retini lekelemck icin dahiliye nazm ARKADA~ININ CESEDiNi. ARIYOR 
Salegronun bti) ilk harp zamamn-
da cephede asker iken bir firsatim 
bularak Almanlara kac;m1~ oldugunu 
ve Frans1z divam harbi tarafmdan 
giyaben idama mahkum cdilmi~ bu
lundugunu ileri siiniyorlar, vatan 
haini olan bir adamm kabinede dahi
Uyc nezareti gibi miihim bir rnevkide 
nasll bulunduruldugunu sorup duru
yorllud1. 

Salengro eski andm1 hatirladl, ve 
maktul arkad~nm cesedini bularak 
cvrak1m almaga v~ ailcsine gonder
mcgc karar verdi. BOli.ik h-umandam, 
Snlengronun mutcmed bir memm i
yettc istihdam cdildigini bildigi cihet
le, bu arzusuna miimaniat ctmedi ve 
ka.r~1ki tep:!yi gdstercrck d~di ki: 

- Git, fnkat ~u kar:1nki sirb a:;;ma. 
Qiinkti onun o.rknsmda Almanlar bu
lunuyorlar. 

l\laltamn merkezi olan Valettada ~ovalyelerden kalan eski kale 

Hilkiimet, giinden giine ~iddetini 
arttiran bu hilcumlara bir nihayct 
vermek i~in Frans1z buyi.lk erkam 
harbiyc reisi general Gamelenin ri
yaseti altmda cski muhariblerden 
rniirckkeb bir jilri hcyeti tc-?kil etti 
ve Salengronun hakikaten iddia edil
digi gibi, asker firarisi olup olmad1-
g1 ve giyaben idama mnhkum edilmi~ 
bulunup bulunrnad1gm1 tahkika me
mur ettf. Hcyct, haribiye nezaretinde 
mevcut biitiln dosyalan tetkik ettik
tcn sonra gazetelerle ilan cdilen ~u 
neticelere vard1. 

Salcngro yanma silah alm1yarak 
vc yerlere stirfincrek iki tarafm siper
lcri aro.smdalrJ tehlikcli sahada ilcri
lemcgc ba~ladl. Bir arahk arkada~la
:·1, Salengronun biraz ilcricle ycrde 
yatan bir cesed~ yakla~tigim, ceple
r!ni ara.~t1rarak i~h1dcn bir taktm kft.
g1tlar aldlg1ru gordiiler ve bunun ar
kad~1 <:;avu~ D2mayi oldugunu an
l:ld1lar. Ondan sonra Salengro bir 
c!aha goriinmedi. Aradan bir kac;; da
kika g~~tikten so::ira s1rtln tcpesin
den U~ silili sesi duyuldu. Herkes Sa
l~mgronun Almru.1lnr tarafmdn.n ol
dilrilldilgilnU zannctti vc mcscle bir 
d:.ha kurcalanrnach .. 

Birka~ giln evvel istanbuldan hare
ket eden donanmam1z bugiin Maltaya: 
vas1l olacakt1r. Malta, Akdenizin ta
mam ortasmda, ingilterenin idaresl 
altmda·bulunan ii~ adadan biridir. Bu 
adalarm en bilytigii Maltadlr. Bundan 
sonra Goza adas1 gcllr. iki adanm or
tasmda Cona adas1 vardir. 

Maltanm merkezi ve b~hca limam, 
adanm ~arkmdaki Valetta'd1r. Bura
bl dilnyanm en mukcmrnel ve en mah
fuz limanlanndm biridir. Akdeniz
deki buyilk ingiliz donanmasmm iissii 
ve tersanesi de bu llmandadlr. 

Bu limanm biraz otesinde arablann 
b1raktlg1 adm1 hala muhafaza eden 
ku~iik (Cezirc) adas1 vardir. Biitiln 
rdalann mesahas1 118 mil yani 316 
l:ilometre rnurabba1 ve niifusu 255 
bin 185 ki~idir. 

l\JALTA NASIL BiR YERDiR? 

Malta adalan ezelden kayahk vc 
~1plakbr. Ziraat ic;ln kabiliyetsizclir. 
Nehirleri ve ~aylan da yoktur. Kaya
llklar arasmdaki dcrin dcrelerdc yal
mz yagmur yagd1g1 zaman seller akar. 

Malta, dilnyanm en kilc;ilk adala
m.dan ve kayahk oldugu halde nii
fusu en kalabahk yerlcrden birldir. 
Binlerce sene tarlhi Akdenizin b~ll
ca yolu uzelinde gemiler ic;ln en lil
zumlu bir melce bulundugundan ara
zisinin ziraate kabiliyetli bulunrna
masma ragmen mamur ve meskun ol
mu~tur. 

As1l Malta adasmm cenubu garbi 
scvahili dik U(;urumlardnn milrek
keptir. Burada arazi 845 kadern yiik
sclir. ~Umali ~arki sevahili nisbeten 
diizdilr. Bu dilzltik Valetta ile Sen 
Pol derin korfczi arasmdadrr. Ada
nm cenubu ~arki milntehasmda da
hi mahfuz ve geni~ Mersa Scirocco 
korfezinin de iki taraf1 dtizdilr. 

Toprak tabakas1 r;;ok ince oldugun
dan kayal1klann aralarma toprak dol
duru!arnk biraz zlraat yap1llyor. Tar
lalann etraf1 yiiksek t~ duvarlar
b c;evrihn~tir. Bu saycdc mezruat 
kl~m scrtt ruzgarlanndan muhafaza 
edilir. Kanunuevvel ile mart arasm
da ~imali ~arkiden esen gregole ruz
garlan ~ok tahripkar oldugundan 
duvars1z mczruatm yeti~tirilmesine 

lmkan yoktur. 

Agustos ile eyliil arasmda Sahray1 
kebirden csen vc denizde rutubet alan 
s1cak rtizgar tahammillfersnd1r. K1~ 
ve llkbal1an mutedildir. Don olmaz. 

:l\IALTA KE~iLERfNDEN GE(:EN 
HASTALIK 

Vaktile buradaki ingiliz garnizon 
efradl s1k s1k hastalamrd1. Hastallgm 
memba1 Malt1z ke~ile1i oldugundan 

askerin kc~ siitil ic;mekten mencdilmesJ 
ile hnstallk ta kalmruru~r. K~ sil-

Valetta ka1esinin duvar1an 

tu yerli ahaliye pek dokunmaz. Ada
da 43000 kec;i besleniyor. 

Vaktile Akdenizin ~ark havzasmda 
suyu tath muazzam bir gol vardl. Bu 
golil garp havzasmdan ay1ran bir s1rt 
vard1. Bu s1rt arazi tahavvillat1 ile 
battig1 zaman bunun suyun haricin.: 
de en yilksek tepeleri olan Malta ve 
Gozo adalan kalm1~t1r. Bu suretle 
~aki Akdeniz goli.iniln sulan da garp 
havzasmm ve Atlantik sulan ile ka
n~arak tathhgm1 kaybetmi~tir. 

Bu nazariyenin en bilyi.ik delili Mal
ta adalanrun kayahk magaralarmdan 
bir c;ok tath su ballklan ve denizaygm 
ve bilyilk kablumbagalar gibi hayvan
larm miistchaseleri de bulunmu~ ol
mas1d1r. 

Mal talllarm b~hca mai~eti tersane 
ve komilr istasyonlarmdaki i~leridir. 

Maltahlar bu i~lerde fcvkalade kabili
yet gO.stermektedirler. Biiytik liman
lara isola noktasmm yukansmdaki 
derede ingiliz bahriyesinin en biiyilk 
gcmileri havuzlanarak tamir ve tat
hir edilir. Bilyiik komilr stoklan Mor
sa korfezinde vc Biiyilk limamn miln
tehasmdad1r. ~ehrin b~llca nak1l va
s1tas1 220 kadem irtifaa <:;1karan elek
trikli asansorlerdir. 

VALE'ITA IJl\lANI 

Maltanm b~hca limam vc l?Chri 
Valetta, dil gibi uzanan ve s11't1 gayct 
yiiksck bir kayanm i.izc1indedir. En 
yilksck seviyesi denizden 200 kadem 
irtifadadir. Cenup tarafmda bilyiik li
man vc ~mal tarafmda Marsamuscet-

to limam bulunuyor. Saraylarmm ve \ 
binalarmm ~ogu Malta ¢valyeleri ta
rafmdan on alb ve on yedinci asirlarda 
yap1lmI~br. 

Valetta ~ehrinin en eski kl.sm1 Vit
toriosa taraf1dlr. Rados ~ovalyeleri 
adalarmm Tiirkler tarafmdan fethe-

1 - Salengro asker ka{!agi de§il
dir. 2 - Kendisi giyaben idama mah
kum edilmemi$, biliikis Almanlann 
eline esir dil~tukten sonra mesele 

dilmesi ilzerine Maltaya gog ettikleri divamlzarbe intikal edince gzyaben 
zaman bu mahaldc yerle~l~lerdi. ve ittif akla beraetine karar verilmi~tir. 

BiR KA~ AY SO~RA .. 

Marsamuscetto limanmm ~imal 
s&hili Sliema ferahh oldugundan in
giliz zabitleri buradaki sayfiyelerde 
y~arlar. 

Maltamn eski paytahti Notabile'dir. 
Deniz ve karaya nazir yilksek bir yerde 
yap1lm1~tir. 

MALTA LiSANI NED1R? 

MaltalJlar eski Yunanistan ve Ro
ma imparatorlugunun vilcud bulma
smdan evvel A.kdeniz sahillerinde ya
~ayan bilytik A.kdeniz yahud Curoafri
l~an irkma mensup olmas1 muhtemel 
kan~mam1~ bir kavimdir. Maltada bu
lunan tic; dort bin senelik eski kafa 
taslan, bu iptidai irkm ba~ka taraf
larda bulunan kafa taslarma ~ok ben
zemiyor. Bu kavim 6000 senedenberi 
Malta adalannda y~1yor. 

Maltahlar eski lisanlarm1 kaybede-
1 ek arapr;;ay1 kabul etmi~lerdir. Malta
lllann ~vesi Akdenizin Afrika · seva
hilinde konu~ulan arap~aya c;ok ya
kuidlr. Ahalinin yukan sm1f1 italyan
cay1 da konu~maktadlr. ~ehirlcrin ha
ricinde de halk Mal tlz dili ile bozuk 
italyanca kullamyor. 

italya bir kls1m Maltahlarm ital
yanca ile miinasebetlerine dayanarak 
bu mernleketi italya killtilri.i dairesin
de saymaktadrr. Bu yilzden ingilterc 
l. ! ilk defa italyamn aras1 a~1lm1~tt. 

italyanlarm harsi nilfuzlanna sed ~ek
mek ic;in ingiltere hilkumcti 1934 se
nesinde Maltiz dilinin mnhkemelerde 
resmi lisan oldugunu ildn etti. 

Malta slfaslle cski Yunanhlarm, 
Kartacaltlann, Romal1larm ve Arap
larm eline ge~mi~tir. l 090 scnesindc 
Sicilya ile birle~mi~tir. 1530 da impa

rator bc~inci ~arl tarnfmdan Senjan 
~ovalyelerine verllmi~tir. 1798 de Na
polyonun cline gec;mi~tir. 1814 sene
sinden beri ingilterenln elindc bulu
nuyor. - F. 

Almanyaya canh hayvan 
gonderilecek 

Almanyaya canh hayvan ihra~ edil
mesi yolunda t~ebbilsata giri~ildigi 
haber ve1iliyor. Alman baytari zab1ta
s1 bu hususta tetkikat yapmaktadll'. 
Kar~11Ikll temaslnrm mtisbct netice
ler doguracag1 muhakkak gorillmek
tcdir. Bu mtinasebetle yakmda sat1~
lru a ~Hlll ca.gt zannediliyor. 

Jilri hcyctinin bu tahkik raporu, 
sag cenah~Ilan susturmadi. Onlar, 
daha biiyiik bir ~iddetle dahiliye na
zirma ve Blum kabincsine hilcumla
nna devam ettilcr. En nihayet mese
Ic Frnns1z parlamentosuna aksetti. 

1\1. BLUMUN NUTKU 

Ba~vekil M. Blum soz alarak arka
d~m ~ddetle rnildafaa ettikten son
ra yap1lan hilcumlarm c;ok ~rkin bi
rer iftiradan ba~ka bir ~ey olmad1g1-
m anlatb, milfrit muhalinerin par
maklanna doladJ.klan bu meselenin 
men~e ve evveliyati hakkmda ~u iza-

, hab verdi. 
- M. Salengro umumi harp patla

d1g1 zaman sosyalist oldugu vc bir 
ntimayi~e i~tirak ettigi cihetlc, bir 
arahk tevkif edilmi~tir. Fakat kendi
si askere almd1ktan sonra amirleri
nin ~ikiiyetini mucib olacak hi~ bir 
harekette bulunmam1~, bilakis takdir 
ve muhabbetlerini knzanm1~br. 

M. salcngro, bolilkteki arkada~la
rile ~oylc bir and ic;mi~ti: 1c;lerinden 
biri muharebede olilrse hayatta ka
lan arkada~lan hilviyet ciizdamru 
ve sair evrakm1 nlacaklar ve aileleri
ne gondcreceklcrdi. Harb patlad1k
tan sonra Salengro kltasm1 ci.r.gi~tir

di ve bisiklet mtifrezesine verildi. 

Bir l:ag ay SOill"!1. Salengronun Al
mnnla•1n elinc csir dti~tilgi.i anasma 
gonderdigi mektuptan anla~1ld1. Sa
lengronun ~~heli mazisi ve miifrit 
bir sosyalist oldugu nazan dikkate ah· 

narak mesele divamharbe intikal etti v£ 
kcndisinin giyabmda askerdc iken 
gostcrdigi hizmetler nazan itibara 
almarak ekseriyetle beraetine karar 
verildi. Salengi-onun giyabcn idama 
mahkum cdilmi~ oldugu tamamile 
aslls1zd1r. 
. Salengro, Frans1zlar tarafmdan 
degil, Almanlar tarafmdan iki sene 
kilrek ceza.sma mnhkum ediJmi~tir. 
Qiinku Kendisi esarette iken kamp 
kumandam olan bir Alman yilzb~1-
s1, Salcngi·o ilc 35 arkada~m1 bir rnil
himmat fabtikasmda kullanmak is
tcmi~, fakat Salc11gro: 

- Bizi kur~una dizebilirsiniz. Fa· 
kat vatandaflanm1z1 oldilrmekte 
kullamlacak mi.ihimmat imalinde 
~ah~t1ramazsm1z demi~ ve bu hare
ketinden sonra Alman divam harbi
nc vcrilcrck 2 senc kUrck cezasma 
mahkum edilmi~tir .> 

M. Blumun ver(llgi bu izahat, sol 
cenah mebuslan tarafmdan ~iddetle 
ve hararetle alkl~lanm1~tir. Blum 
kiirsiiden indik~n sonra bir ko~ede 
oturan Salengroyu kucakl1yarak al
rundan opmti~ttir. 
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Menemen mezbaha ve hali a~1ld1 
,.. .. 

...,.., 
I 

mu 
r 

Menemende a~1lan yeni ve giizel mezbaha 

izmir (A~am) - Menemende be
lediye tarafmdan in~a ettirilmi~ olan 
mczbaha ile sebze halinin ac;1lma me
rasimi, Cumhuriyet bayrammm ikin
cl giinii vali Fuzh Giilec;in oniindc ya
p1lm1~tlr. Merasime izmil den belcdi
yc reisi Bch<:;et Uz ile viluye:t daimi en
cilmeni azalar1 da gitmi~lerdi. Vali, 
bir nutuk iratletmi~ ve Mrn~men.Ue-

iin, evvclce arada bulunan ikiligi kal
dlrarak el ele ~ah~malanndan mem
nun oldugunu soylemi~ ve muvaffa
kiyetin s1rn birlik oldugunu anlata
rak: 

- Sizlcli daima bir gormek iste1im. 

Demi~tir. Menemen belcdiyc re.isl 
idris te b1r nutuk soyleffi4tir. 
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AVCJl,Il{ BAHisLERi Bu haftaki 
Blld1rc1n avc1hg1 ve B1ld1rc1n lig maqlar1 

Bir gunde btld1rc1n vurma dunya rekoru kimdedir? 

Ge~mi~ zaman olur ki, hayali cihan I 
deger derler, ne kadar yerinde bir soz
c.ur. Anguryada ve Anbarllda ne ho~ 
vakitler ge~irirdik. 

Anbarhda b1ld1rcm mevsiminin bi
dayetinden sonuna kadar fstanbulun 
en namdar avc1lan bir araya toplamr
dl. Angurya c;iiliginde btiyilk Re~it pa
~a ahfadmdan bay Veliettine misafir 
olurduk. Son derece m1safi.rperver ve 
blittin manasile iyi bir dost olan Veli
cttin o vaktin b~ avclSl idi. Angurya
da b1ldircm rekoru daima kendisinde 
kalll"dI. Bir gilnde (365) tane b1ldtrcm 
vurarak bir Ti.irkiye rekoru yapmu;;tl. 
Sonra bu rekoru bay Abbas Celal bir 
gtinde ( 440) blldtrcm vurarak klrch. 
Bay Abbas Celalin yapt1g1 bu adet bir 
dtinya rekorudur. Bundan sonra da bu 
rekoru kimsenin la.ram1yacagiru id
dia ederim. Zira Anguryaya o eski av
c1lardan devam eden kimse kalmad1. 
Bug iln A.nguryaya giden avc1lar oy
le buyuk bir curnataya tesadiif etse
ler bile; (440) aded.inin yanma bile 
yaklal}armyacaklaruu zannederim ... 

O vakitler her avc1 i~ Anbarllda 
b1ld1rcm mevsiJnini gegirmek bir an
ane olmu~tu. Orarun kadim miidavim
lerinden Zeynel bey merhum, bizim 
devam ettigimiz bundan on be~ sene 
e\'Vel lark senedir Anbarllda bir mev
sim kagirmachgm1 soylerdi. Ak~amla-
1"1 deniz kenarmda kahveci muhtar 
.Mihalin kahvesinde oturur, Zeynel be· 
yin etrafma toplamp av hikayelerl 
dinlerdik. 0, o zamanm bilyi.ik av
c1larmdan bahsedcrdi. Halim ve Re~at 
pa~alann, Zarifi ve Korpilerin yaphk
Iari avlan anlatir, bize zevkle dinletir
di. 

Anbarllya miidavim avc1lar arasm
da musikiye merakl olanlar da varch; 
bazen ince saz olurdu. Sabaha kadar 
oturup hi~ uyumadan blldrrcma ~1-

kardlk. 0 kafa ile ayaklarmuzm di
binden fll"layan b1ldll"cmlara tatll tat
ll mankeler etmemizden birbirimize 
latife mevzulari 91kardl. 

Bugiln maziye kan~an biitiln o ha
tiralan ve o zcvat1 hat1rlad1grm za
man kalbimin s1zladlgm1 hissederim. 
f?imdi ne Anbarlmm, ne de bildlrcm 
avmm zevki kalm19t1r. Guya bllchr
cmlarda da bir hissikablelvuku var
m1~ gibi ka9 senedir memleketimize 
iilfet etmez oldular. Bildlrcm nedreti 
nazan dikkati celbedecek kadarch. Av
c1lanmizdan bir~ogu, blldrrcm nesli
nin azalchg1, b1r kl.sm1 da bildlrcmla
nn ahvali havaiyeye tibi olduklarm
dan firtmalann tesirlle ~ka b&\Jka 
lstikamett.en g~m yaptiklar1 iddiasm
dad1rlar. ikisi de dogru olabilir. Fakat 
hi~ ~ilphe yak ki, blldlrcm nesli azaI
m1~tir. Agc1hk ve deniz i.izerinde tesa
dilf ettikleri firtmalar blldlrcm nesli 
i<;in bi~·cr af et olmu~tur. A vCllllD. ver
dlgi ziyan u~uncil pla:nda kalrr. Bugiin 
l.>Ildll"cm neslinin azalmasma ragmen 
sonbaharda b1ld1rcmm buradan g~im 
zammnda havalar musaid giderse; ya
ni y1ld1z poy1az1 ve karayel estigi ge
ce1erct gene bizim meralarnruza Istan
bul nvc1larma kafi gelecek miktarda 
bildir m cWsecegi kanaatindayim. 

Eundan onbe~ s ne mukaddem 
An o:ir 1ya d"vam cttigimiz giinler 
meb ,ulen b1ldircrn olurdu. Eyhlli.in 
l>ir" 1ci lmft~1smd2.n nihayetine kadar 
h r n i.in iyici; b1ldu·cm vururduk. Bu-
11 n (81rn kusu) derlcrdi. Saglam tu
ick atanlar her gun k1rk clli k~ vu-

rurdu. Bu s1ra ku;m gfulleri arasmda 
bir de tath curnata yaparch. Bu giin
lerde yiiz elli iki yiiz btldrrcm vuran av
c1lan pek iyi hatirlarim. Bugiin ise 
em b1ld1rcm vuram parmakla gos
teriyorlar .. ~ 

* * * 
Av yaz1Janru yalmz avc1 olanlara 

ve av mcraklllarma yazanz. Bu nevi 
yaz1lar okuyuculanrmz i<;inde mah
dut olan avcilara ho~ gelebilir, zevk
lc okurlar. Fakat digerleri av yaz1la
rim bclki de enteresan bulmazlar. 
Bunun ic;in avc1llk makaleleri yazan 
muharrirle1in yazilarmm her oku
yucuya zevk vereJ?.ilmesine ~ok 

dikkat etmeleri lazrmdir. Yalmz av
c1hktan degil; biitiin hayvanatm ya
~ayi~ ve tabii hallerinden bahsedecek 
olursak mevzular o nisbette istifade
li olur. Bugiin b1ldircmm nasll bir 
ku~ oldugunu bil<.m avc1Iardlr, onla
rm da hepsi degil! .. Fakat onun, o 
mini mini ku~cag1zm, nerelerden a~1p 
memleketimize nas1l gcldigini ve ne
relere kadar uzand1gm1 yazarsak av
Cl olsun olmasm her okuyucuya me
rak ve hayret verecek bir mevzu ~1-
kar 

Blld1rcm memleketimizden sene
de iki dcfa ge~er. Avrupadan geli~i 
agustostan te~rinlerin nihayetine ka
dar devam eder. Bu ge~im dogrudan 
dogruya Rusya, Romanya ve Bulga
ristandandlr. B1ldircmlar, dii~manla
n olan yirt1c1 k~lardan pek kork
tuklarmdan seyyahatlerini gecelcri 
yaparlar. ~afakla beraber kendilerini 
karaya atar vc biitiin giin otlann 
icinde saklarurlar ve o aksam tekrar . , 
uzun bir merhale daha katederler. 
B1ld1rc1nlnr Rusyad:m ve Romanya
dan gelirken Karadenizi bir gecede 
ge~ip topraklanrruza konarlar. Biz
den de kl~1 gec;irmek iizere Afrikaya, 
ta Angola, Tanganika ve Transvale 
kadar giderler. Afrikada bulundu
gum 1925 ka.nun aylarmda aslan 
ararken otlann i~inden yi.izlerce b1l
dircm kald1rd1m. Bu vaziyet bnna 
Anbarlmm btiytik Cumatalarm1 ha

til'latti. 
Btldircmlar mart aymda Afri.kadan 

tekrar Avrupaya hicrete ba~larlar ve 
memleketimizden mayista gec;erler. 
Uzun bir seyahat yorgunlugile o mev
simde gelen b1ld1rcmlara may1s b1l
d1rcm1 deriz; bunlar son derece zayif 
olurlar. 

B1ld1l"cm senede iki defa yumurta
ya gelir ve on dart ila on sekiz kadar 
yumurta ~p kulu~aya yatar. 
0, biltiin kuflar arasmda. mevsimler 
dolay1sile, bulundugu sahalarda yav
rulanru Oldtirmeden biiyfiten yeg!ne 
ku~tur. 

Bir tek bllchrcm biI~ ~ btldlr
cm yanmda muhafaza eder. B~ka 

bir erkek b1ld1rcmm yaruna. sokuldu
gunu istemez. 

Mini mini blldlrcmm son derece 
kavgac1 bir ~ oldugunu soylersek 
hayret edersiniz. ik:i. erkek b1lchrc1-
nm saatlerce dogil~tiikleri vakidir. 
Buna ragmen blldlrcmm kaf esteki 
hali ve avlanmasmdaki kolayhg1 en 
g-nddar a vcmm bile rnerhamet hisle
rini uyand1racak kadar hazindir. 

Avc11Ik ve merhamet. Bu iki cfunl~ 
bir araya s1gm1yor. Bir giin acinz. Fa
kat ertesi gtin, hig te o insan degil
mi~iz gibi durmadan; a~rmadan ata-

T. s. K. istanbul bolgesi futbol 
ajanl1gmdan: 

21/11/936 cumartesi giinil yap1lacak 
lig ma<;lan 

Taks!.m stad.l: 
Eyiip ~ Glinel? B. taknnlan saat 

13,20 hakem: Samim Talu. 

Galatasarny - IDlfil B. takunlan 
saat 15 hakem Tahsin Ozsoz. ~ 

~eref siadl: 
istanbulspor - Beykoz B.tak1mlan 

saat 13,20 hakcm: Ekrem Ersoy. 

Fcnerbah<;e - B~~ikta~ B. tak1mlar1 
saat 15 hakem Fe1idun K11Ic;. 

Fenerbahc;e stach.: 
Silleymaniye - Anadolu B. tak1m

lan saat 13,20 hakem: Halit Ozbay
kal. 

Topkap1 - Ve!a B. taknnlan saat 15 
hakem: R1fk1. 

22 11/ 936 pazar giinil yap1lacak 
lig m~lan 

Taksim stad1: Alan gozciisi.i Adil 
Giray. 
Kas1mpa~a - Anadoluhisnn A ta

k1mlan sa'lt 11,30 hakem: Kadri Ce
lal. 

Eyilp - Gtine~ A tak1mlan saat 
13,10 hakem: ~azi Tezcan. Yan ha
kemleri: Bahaeddin ve Samim Talu. 

Galatasarn.y - Hllal A taklmlan 
saat 15 hakem: Adil Giray. Yan ha
kemlcrl: Mi.ifit ve Feridun Ktllc;. 

~eref stsd1: Alan gozci.isii Muhtar 
Oygur. 

Ortakoy - Karagiimrilk A tak1mla
n saat 11 hakem: Ernln Fuat. 

Beykoz - istanbulspor A talmnlan 
saat 13,45 hakem: Ahmet Adem. Yan 
hakemi R1fki. 

Fcnerbah<;e - Be~ikta~ A talumlan 
saat 14,30 hakcm: Sadi Karsan. Yan 
hakemleri: Nuri Bosut ve Adn:m 
Akm. 

Fcnerbah<;e stad1: Alan gozcilsii 
Saim Turgut. 

Davutpa~a - Beylerbcyi A tak1mla
n saat 11 hakem: Burhan Apak. 

Silleymaniye - Anadolu A tala.m
lr.n saat 12,45 hakem: Saim Turgut. 
Yan h!!.kemleri: Ekrcm Ersoy ve Ha
llt Ozbaykal. 

Topkap1 - Vefa A takrmlan saat 
14,30 hakcm: Sabih. Yan hakemlcri: . 
Tank vc Tahsin Ozsoy. 

Futbol ajanhgmm yukanya koy
dugumuz tebliginde Fenerbah~e - Be
~ikta~ ma~m1, Saeli Karasamn idare 
edecegi ilan edilmekre ise de bu gok 
dliri.ist hakcmimizin rahats1zllguu 
ilcri silrerek bu milsabakayi idare ede
miyecegini hakcm komitcsi ba~an
llgma bildirdigini haber alchk. Biz 
bu senenin en miihim kan;ala~mas1-
m <;ok iyi bir hakem olarak tamd1g1-
miz Sadi Karsanm idare edemiyece
gini bildirmesini te~ssiirle kar~1lad1k. 
Hakem komitesi tekrar i~tlma ede
rek bu mac;m idn.r<.'.?sini Sadi Karsan
cla.n 1srarla rica edecegini duyduk. 
Mi:.amaf!h mag giL"lii mesele ~1kma
mas1 igin eger Sadi Karsan 1srar eder
se diger birlnin evvelden se~ilmesi 
dogru olur kanaat~ndeyiz. 

nz ve vurup oldilrfuiiz. Biz avc1lar 
.gilni.in bi.rinde yaktigmuz canlann 
hesabnn vermek mecburlyetinde ka
hrsak ... Acaba ne yapanz? .. Bu derln 
felsefe uzerinde bir dakika duracak 
olursak, tiifeklerimlZi ebediyyen du· 
vara asmarmz laznn gelir. 

Sait SaIRhaddin Cihanoglu 

f t Salahattinin gelecek 
yaz1s1 

I 
Macaristanda 

SUIUn av1 

DUZELTME 
Pariste bulunan futbolcu Rasih'in 

geldiginden bahseden diinkii yazi
m1zda d.ki giin evveb ctimlesl bir ka
Iem hatasile «iki ay evveb olm~tur. 
Dilzelti.r ve ozilr dileriz. 

20 re~rinisani 1936 

I Misafire sayg1 
Vazan: Necdet Ru~tu I 

-l-
Mezele1· konuldu, masa diiziildii, 
«Racer» in gozleri gene siizilldu!. 
Bir kadeh co~aya oldu veslle, 
Ttirktiye ba!jladt lavrak seslle: 

Tiirkii 
Bir gonce a~tldt goni.il bagmda, 
Rengine vuruldum, ba~ka gill se~mem! 
Ko~ yigit bir gen~tir otuz ~gmda, 
Anadan ge~erim c<Alb den ge~mem! .. 
«Ali» nin gozleri yaprak y~ili, 
«Alb nin a~kile bagnm deljili! •. 

'i-·Y.¥ 

Vurgunum, hir; yoktur farlmn deliden, 
Yeri var, kendini ~eksin daraya! .. 
Zincire vursalar ge~mem «Ali» den, 
Girmesin yeter ki olfun araya! .• 
<<Ali» nin gozleri yaprak ye~, 
«Ali» nin a~kile bagnm d~ili!.. 

- 2..:.. 

Bu j~j~ «Bekri» yi getirir dine: 
Bu gece keyfi var ... Gene kendine 
Atc~ten bir gomlek bi~iyor «llacer,. 
1-;iyor .. i~iyor .. i~iyor «Hacen!.. 
Dogrusu co~ukta hakkt var lazm: 
Se~·digi meydana ~Ikt1 ans1zm, 
gen~ asker taburdan izinli geldi, 
Hacerin gonliinde · gtine~ yiiceldi! .• 
Eliue deg1ni11ti ~ok ~ukiir el~ 
Bu gencin adlm soyliyim: AU! ... 
Dillerc destand1 onun tiirkiisii, 
K1zlara, dullara yastikti gogsii! .. 
«Alli> ye g~en ytl goniil vermi~ti, 
Bin tiirlii kahnna gogtis germi~ti: 
Baz1 giin sevildi, ban abld1, 
Zavalli lozcagn ~ok aglatlld,i!.. 
Sonunda Hacere futuldu All, 
Bu sevda oynunda tutuldu Ali! .•. 
Gen-; klzlar Hacere ederken based, 
Aynhk ~ekmi!lti sevincine sed: 
Askere gitm~i giizel sevgili, 
Busesi diinyaya bedel sevgili! .. 
Bekledi.. aradan alb ay g~ti, 
Sanmaym alt1 ay pek kolay ge~ti: 
Gozleri yoldaydt, kalbi ate!fte! .. 
Bu akfiam izinli gelince i~te 
Hacerin bi~ti b iitiin t asasi. 
Ali ye kunnu~tu rakl masasi! .. 

-3-

Bu i~ki filemi ger~i pek ho~tu, 
Adam da sarho~tu, kiz da sarho!?tu: 
Son yoktu gen~lerin bu sevincine! .. 
Alinin girmi~ti fakat• i~ine 
Ak~amdan, bu kaygu denilen, giive: 
Cesur laz alnu~ti kendini eve; 
Ilacerin vard1 ki bir agabeyi, 
~o1ireti sarm1~ti yeri, kubbeyi: 
Vurdugu mu~tamn gitmez acm, 
Aksaray kogu~u tulumbaCIS1! .. 
Kazlktan kul"tuhnufi, ipten kurtulmu~, 
Kendini kafJ kere kodeste bulmu!i, 
l\f eydan da okumu~ «on i1dler» e, 
Ohnu!?tu doktiigu kanlar bir dere! .. 
Bu adam az sonra eve gelecek, 
O zaman ku~unlar gogii delecek, 
B1<;aklar ~ekilip cenk 0Jacakt1, 
Ortahk Jurnuz1 renk oJacaktJ! .. 
Gene ~ok fenadt yenilse, yense; 
Gent; adam dii~iindii: 

- «Do~edense 
«Bu evden vaktinde Jararun dfunen! .> 
DavrandI masadan kalkmaya hemen: 
- «Gideyim .. » 

Demi~ti g~ kaldt fakat, 
Bir sesle inledi golder yedi kat: 
Kap1da bir miiilW1 nara duyuldu, 
Agabey ge1mi~ti.. belayi buldu! .• 
Kurnu 1nz n e korktu, ne sendeledJ: 
-« Sen otur, istifi ~ bozma! .. > decU. 

-4 -

Samrsm ofkeli bir yeni~~ 

Zilzurna odadan girdi i<;eri, 
0 zaten gezmczdi bir labza ay1k! .. 
Tam killhan tipinde: Kaytan bir b1y1k, 
Onmzlar geni!?ti, bacaklar uzun, 
Belinde ku~g.. Tarabulusun ! .. 
Hi~ s1tma gormetni~ o Im hn sesi, 
Omuzda ceketi, sol ka~ta fesi!.. 
Bununla k1yafet bak tamam oldu: 
Ok~eler yumurta, pa~alar boldu! .• 
Omuzda!i girince tam i~eriye. 
llacere sormu~u: 

-« Ru gem; ltim? .. » diye!. 
ihtimal var rm ki Hacer pot kirsin, 

Dedi: 

--« Siit karde~im; elbet tamrsm; 

«Dikkat et, hat1rla kii<;iik Veyseli! .. 
«Goriince olmu~um sevin<;ten deli, 
«Karde~im demektir ne kadal' olsa!_ 
«Bir insan sokakta hazine bulsa 
«Ans1zm sevinruez belk.i bu kadar; 
«Et, tunak ayrdmaz .. arada siit var!.» 
Omuzda~ o gece hayli sarho~tu, 
Kendini yokJach: D~iinme!' ho tu! •• 
tnamp bagirdl: 

- «Hele beri gel; 

«Koskoca er ohnu~ o kii~iik Veysel!.lD 
ikisi sanhp k-ucakJal?tilar .. 
Sarho~luk fashnda haddi al?tilar: 
Dizildi !ii~eler, gcldi mezeler, 
~arklya ba~lad1 yeniden llacer: 
«Alinin gozleri yaprak ye~Ui. 
«Alinin a~kile bagrun dc!jili! .. » 

-5-

Ge~ vakit. gehni*ti saat ikiye, 
Kiz kalkti: 

- «Rak1m1z tiikendi!.it diye; 
U~ii de i~erdi daha olayd1! .. • 
Yiizleri ~arptldt, gozleri kaydi, 
Tabaklar bo~dl, binlik devrildi; 
Omuzda~ s1znu~ti: Yere serildi! .. 
Hacerle gen~ adam rahat kaldtlar, 
Elcle, dizdize a~ka dalddar! .. 
Omuzda~ nastlsa birden uyandt, 
Gord iigii t ablodan gozleri yandl: 
Alinin gogsiine dayannm~ Ilacer, 
Diyordu: «Ben sana varmazsam eger, 
«Hayatm yolunu a!}amam, AI.it 

«Oliirfun, ben sensiz ya!?amam, Ali?.> 
Omuzda!? yay gibi kalkti ayaga, 
Elini gotiirdii hemen bi~aga! .. 

Aliyi oliimiin korkusu sardt: 
Firlad1 .. sofada bir fener vardt, 
Yanmda gonnii!?tii bir ~ift yemenl!. 
Dii!iiindii: «Giyersem tutamaz benl! .> 

Yalm kat papucu fJCkti ayaga, 
Feneri ahnca ka~ti sokaga! .. 
Omuzda~ ~orapla dt~an saldt, 
I~1ksiz, ~alnlh yollarda kald1!.. 

Ha, gayret .. canuu takti di~ine, 
Bu sahte karde!?in dti!1tii pe~ine: 
Ayakta yemeni, elinde Cener 
Ka~arsa, obi.iril albette doner; 

Omuzda~ ~arcsiz etti yiiz geri! .. 
Hiddetle girmi~ti ev~en i~eri, 
Yiiziine bagtrdt laz birdenbire: 

- «ikranun bu mudur bir misafire?. 
«Zaval11 gelmedi bize ylllarca, 
«Gostennek lazundl saygi bir 1>ar~a! .• 
Kard~i doniince nankor kediye, 
Agabey soylendi: «l ... ahavle .. » diye!. 
~1~t1: 

- «Klz; Hacer!.. insaf et biraz, 
«l'\'lisafir daha t;ok agirlanamaz: 
«Ralayi, mezeyi oniine serdik, 
«Tam keyif olunca, bir de laz verdi.kt. 
«Papu~la feneri misafir aldt, 
«Bak evin sahibi ~orapla kald1! .. 
«Ta~a ~arparak hen her adJmda, 
«Ustelik yollarda ugurladun da! .. 
«Hayrathk kap1ya dondti buras1, 
«MelQna vermedlk bir di.ti kiras1? .. • 
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Tekirdag (Ak~am) - Serbes ve alaturka giire~lerde Tiirkiye ba~p hJivant 
olan Tekirdagl1 Hilseyln buraya dHniince hem~erile1i tarafmdan biiytik merar 
slmle kaq1lamn.J1#t.Ir. Yukarik:i kli~emiz Tekirdagll HUseyin ile kendisini kar
~tlayanlan bir arada gosteriyor. 



21 Teapinilanl 1931 

Hazin bir a1k macerasi 

Beyaz kulenin perisinin 
· ac1kl1 Oliimii 

Tran1llvanyan1n Baldo m1ntakas1ndakl 
facia biiyiik teusiir uyand1rd1 

Transllvanyamn 
Baldo nun tab.· 
Gllda Beyaz kule. 
nin perisi namlle 
f(ihret kazaruru~ 

olan Markiz Eliza 
:Von Dalbergin feel 
olilmii, yalmz Tran· 
silvanyada degil, 
biittin Romanya· 
da derin blr tees· 
sur uyand1rm1~ttr. 

Hayir ve ,,efkatl 
yi.izilnden civar 
koylillcr tarafm· 
clan bir 11Ah gibl 
tap1lan bu gen~ ve 
giizel kadmm Olil· 
mil, hakikaten mis· 
Ii goriilmemi~ bir 
fecaat arasmda vu
kubulmu~tur. Mar
kiz Elfzanm bir 
ldcti vard1: Her sa
bah atma biner ve 
oturdugu beyaz kulenin etrafmda 
sarp ve yal~ kayahklar arasmda 
lki sat kadar gezer dol~mil. Ge~en 

hafta gene guzel Markiz, atma bin
mi~ ve sabah gezintisine ~1knu~tir. 
Beyaz beygiri, sarp kayallklar ara
mndan g~erken birdenbire iirkm~ 
Ye alablldigine ko~aga ba~lanu~tir. 
Markiz muvazenesini kaybederek 
beygirin sutmdan yuvarlanm1~, ve 
yere dO~emek i~n kuyruguna dort 
el lle sanlm1~tlr. 

Beygir daha ziyade firkerek biltiin 
hlzile ko~rken zavalh kadmm viicu
<lu yal~m kayafara ~rpa ~rpa par
~alaruru~, hurdeha~ olmustur. 

Beygir, nihayet yorulmu~ ve bir 
ucurumun kenarmda duraklami~tir. 
Uzaktan faclayi goren koyliller der
bal ko~rak beyaz beygtrl yakal~
Jnr ve zavalll Marklzin hurdeha., ol
tnu~ n~ kaldlrarak ~atosuna nak
lctJnl~erdir. 

Beyaz kulentn perisi unvanlle cl
rar kaylerde f(>nret :tazanml!1 olan 
Marldzin bu :feel ol'ilmii, Onu, 
Transilvanyanm sarp daglari ara
mnda stlo~~ olan bu kurunu 
:vustadan ka1ma kulede inzivaya ~ 
kilmege sevket~ olan hazin bir qk 
macerasunn ortaya ~asma sebe-
blyet verzni%1r. 

Markiz Von Dalberg bundan be' 
aene evvel Transllvanya fehirlerinden 
birinde bir futbol ~1 seyrederken 
merkez muhacim oymyan Ferri na
mmda Ievend ve yak1~kll bir deli
kanllyi gorerek ~cbraslya sevmif, 
ve babasma bu ~ndan bahsederek 
sevdigi delikanh lie evlenmeSi i~in 
musaade istemi~tir. 

Markis Dalberg ve ati 
Marldz Dalberg, ~ok muhafazakftr 

bir asllzade ldi. Eski ve asil bir aileye 
mensub olan birlcik k1zmm, soydan 
olnnyan ve bi.ittin medan rnai~eti, 

mensub oldugu kulilpten aldlg1 bir 
ka~ paraya inhisar eden bir futbol
cuyu sevmL5 olmasm1 ve onunla ev
lenmek istemeslni bir tiirlil havsala
mna stgchram1yordu. Bu itibarla gU.
zel ve romantik klz1mn bu talebini 
bidayette reddetti, sonra klzmm ~d
detll isran kar~1smda evlenmelerine 
razi oldu. 

Gilzel Markiz, artik pek mesud gO
Ti.iniiyordu. Gen~ ve yak1~1kh kocas1, 
futbolu b1rakm1~, kayin babasmm ge
ni~ emlakini idareyc ba~lanu~ti. Di.i· 
giinden on ay sonra yakl~1kll deli
kanh, h~in vc serke9 blr atm s1rtm
da, tarlalan gezerken, beygiri bir
denbire f&hlanmi~ ve kendisi yere dil
terek kafasI delinmek suretile feel 
bir surette olmil~tilr. 

Talihln bu h~in darbesi gen~ Mar
kizi miithii.; bir yeise d~ilrdil. Giin
lerce aglach, SlZlach, sonra Transil
vanya dailar1 arasmda SlkI~~ kal
~ olan bu eskl kulede inzivaya ~e
kllmefe karar verdl. Markiz, bu inzi
vagAlunda, yanma yalmz ihtiyar da
chsm1 alnu~ti. Markiz bi.itiln gi.in ku
lenin blr odasmda kaparuyor, yalmz 
pfak sOker sokmez, beyaz atma bi
nerek sevgili kocasuun saadetine do
yamadan can verdigi yal~m kayabk
lan her sabah ziyaret ederek hnbra
sm1 aruyordu. t~te Markiz de bu zi
yaretlerinin kurbam olup gitti. Mar
kizin aclkh oliimlle meydana ~1kan 
bu hazin ~k rnacerasmm tafsilati, 
biitiln Transilvanyada derin bir tees
siir uyandlnm:;;t1r. 

Teklrdat1n kurtulu' gi.inii 

Tekirdafmda kurtulllf i.yram1ndan bir intlba 

Tekirdag (~am) - 13 lldnci ~ ltim fskora kesmi~ ve belediye reisi 
r1n Teldrdagmm 14 \incii kurtul~ yll kendilerine bir buket sunm~tur. Bu 
Cf0nbmu blnlerce vatand~m co~kun esnada kiirsiiye ~1kan Mahmud Sfuner 
sevinci arasmda kutlandl. Murad11 yo- Tekirdag nanuna Azlu bir .sOylev .sOy-
lu iizerinde kurulan tak altmda yolu lemi~tir. 
ka,Payan kurdelayi komutan M. Maz- Buradan cumhuriyet alaruna gidil· 

AK$AM 

KARI MEKTVPLABJ: 

El cantalar1ndan ahnan 
bilet parasa 

BilyU.kadadan bir kar1im1s yaziyor: 
Olruyuculanruzdan ald•IJmz fiklyet. 
nameleri gazetenize dercetmek lfttfun· 
da bulundµtunuman cesaret alarak 
ben de atldeki fiklyetimin derclnl is
tirham eylerim. ~yle kl: 

ettAyetirh gerek Adalar ve gerek Bo
iazicine ifliyen vapurlann, yolcular 
nezdinde olan 10-15 klloluk Slklettnde 
el ~talarmdan 10-15 ~ 1lcret 
almalan meselesidir. Yolculardan bu 
kabil ~a ic;in ucret almak usulft hie; 
bir tarafta yoktur. HattA her yolcu 
tcm el ~talarmdan b~ka yiikte aln" 
diger ~alardan bile nillus b~a 
mlktan kA11 bir slklet tenzil olundugu 
malfundur. Bizim ~imendiferlerde bile 
bu kabul olunmu~ blr usul oldugu 
halde vapurlarda bu makul kaidenin 
tatbik edllmemesi dogru degildir!. ~lr
ketlerin halka ve yolculara mii~kmAt 
tkamdan ise teshilA.t gastermek men· 
faatlerine daha muvaf1k degil mldir?. 

Kopek gerine 
tag besliyor ! 

T ehlikeli yerlerde tay1 ku
cag1na alarak bir taraftan 

oteki taraf a ge~iriyor 

Son zamanlarda motorlil vesait o 
kadar ~ogalch kl at yavaJ? yav~ goze 
gorilnmez olmaga b~ach. Hele Ame
rikanm biiyilk ~rlerinde at pek u 
gonimiyor. 

Otedenberi atlar1 c:;ok seven bir Arne
rikal1 kadm, bu mahrumiyeti telAfi i~in 
yeni dogmu~ bir tay alm1~ ve bunu e· 
vinde beslemege b~anu~tlr. Kadm 
sokaga kiic:;ilk tayla birlikte ~1kmakta, 
tehllkeli y<'rlerde tayi kucagma alarak 
bir taraftan oteki tarafa ge~rmekte. 
dir. 

Resmimizde kadm, tayi kucakl8.Illl.tl, 
caddeden ge~erken goriinilyor. Acaba 
bu ki.ic:;ilk tay1 ne kadar zarnan evde 
besliyecek ve bilhassa caddeda: kucagi. 
na alarak bir taraftan oteki tarafa ge· 
~irebilecektir?. 

AK SAM 
Abone Ucretleri 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
I AYUK 

7'1lrkl1/e •cneln 

1400 kuruf 2700 bnaf 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • 

Po1ta ittihadana dahil olmayan 
ecuebi memleketler: Sencliii 

,3600, altt ayhi1 1900, u~ 
arliil I 000 kuruftur. 

Adr~ tebd1la 1~n yimu bq 
kunitlult pul gondermck li.z1md1r. 

Ramazan 5 - Ruzu Kas1m 13 
S. Luu G8ne1 Ojie lluacli .Aqam Ya1111 
E. 12.24 2,06 7,13 9,45 12,00 1,35 
"• 5,10 6,52 12,00 14,32 16.47 18,23 

ldarebane: Babiili civan 
AClJ!lualuk Sok. 

No. t3 

~. Atatilrk heykell ontinde a~ 
aoylevler verilmii.;tir. Gece belediyenln 
verdigi balo sabaha kadar n• 1~in
de ge~~. fener alaylan yaptlarak 
~ehrin muht-elif yerlerinde ~gi ~aldl
nlarak sevin~ gi.inilmiiz kutlan~tir. 

Sahlfe ll 

Amasya pek yak1nda 
elektrige kavu1uyor 

Amasyanm umuml goriiniifil 

.Amasya (Alq;am) - Amasyn. asan 
atlkas1 bol, tarihte onemli bir yer 1~gal 
eden Haydarp~a-Samsun hatti iize
rinde bir ~ehirdir. 

Memleket yal~m kayalardan milte
fekkil daglarm arasmda ve Ye~il ll· 
ma.gm lid kenannda kurulmu~tur. Bu 
kayalarda oyulu eski eserler varchr. 
Sokaklan gayri muntazarn, evleri ek· 
seriyetle eski tarzchr. Yalmz irmag1 
takiben uzayan baglar ve bahc:;eler bir 
cenneti andlnr. Halkl ~a11~kandlr. Ir
mak tizerinde, bah~elere su veren bil· 
yilk dolaplar gozc ~arpmaktadlr. A
masyada her nedense ~diye kadar 
elektrik yaptlmanul?br. Son zarnanda 
bu ~e ehemmiyet verilmi~ ve 
elektrik binaslIUil in~1 bi tirilmii.;tir. 
Yakmda makineler de takllarak ~r 
~ga ka~cakbr. Beledfye b~ca 
caddelerl parke d~tmektedlr. 

Amasyada kurulan panayir Uc; gtln 
devam e~tlr. Panayir ~ok kalaba· 

hk olmu~ bu mimasebetle zahire fl· 
atleri biraz yilkselmi~tir. Elma Sam· 
sunda da satlld1gi ilzere kilosu 15-20 
ku~tur. 

Yazm Samsun ile Amasya arasmda 
yap1lan tenezzuh trrnle1i c;ok ra bet 
gormektedir. 

Sat1lam1yacak ~a. ki
ralanam1yacak cv, apart•· 
man yokturl Ancak yo• 
lunu bilmcli: 

AK~AM GAZETESiNI~ 
KOc;OK iLANLARI 

Cabult ve iyj aatmak, 
k.iralamak i~in en cmin, 
en ucuz vc en kolay vas1• 

tadar. 

--- - ----
Uzun k1' gecalerinin en rahat, en 

faydal1 ve en ucuz eglencesi ... 
A K ~ A M N E $ R rv·A TJ 
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~ knru1 

J KB~ilk tlinlar ~5 
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4 ;Yah c;apk1ru O 
'o' 2u Perdenin Arkasmda · 
8, puAUn Gecesi 'f oo 
7 Sumer Kiz1. ~125 
8 'Asyadan Bir GUne~ DoguyorJ 1so 
9 Dipsiz Kuyu._ '25 

I °' • 
10 Kadi~ ,Asker Olursa p_o 
11 Pembe Ma~lahh Hamm , ~70 
12 Pembe~ Pirlant~ ps 
14 tki cinayet "gecesi 25 

JS Jtalyadan ,Amerikaya nastl'. 
tJ~tular 35 

16 lllanektepler t~ln Yardunci 
1 

Tarih Hulasas1 10 
17 )ttihat ·ve Terakki . Tarihinde 

~rar Perdesi ,50 
ia J(aracaahmedm esran '25 
19 ~zm Merkezine ·Sey a hat '25 
20 pon Ki~ot 25 
21 Karde~ katili 25 

I 

22 Hayvanlar Alemi 150 
23 Sinema Ylld1zlar1 100 
24 Bir kadm ge~ti 20 
25 )st~nbuldan Londraya ~1leple 

p1r yolculuk 75 
26 Nereden geliyoruz ~O 
27 tstikl: 1 Sava!;t N as1l Oldu 80 
28-33 Arsen Liipen (Bir· Cildi) :So 
34 \Tarih Ogrcniyorum 30 
35 Cograf yada 1Ik Adun 50 
~6 Cocuklara Cografya K1raatleri 50 
37 Fazll Ahmet 80 
38 Devler Kaldmm1 75 
39 'A~k F1rtmas1 '50 
40 Yeryuzu GokyiizU. 150 
41. Cuccler ve Dcvlcr mernleke

tinde Gulll\ erin Se, ah.:.tleri 75 . 
42 Edebi Hat1ralar 60 · 
43 Bir~.Turk KlZlmn Amerika 

Yolculu~ 75 

AK$AM okuyucularana 
mahsus %.20 .. 

ISKONTO KUPONU 

Bu'Jiuponu kesip:·Ak~m Matbaasl 
Ettap Servisine·· getirir veya gonde
rlrseniz,"yukandaki listede belenece· 
itntz · kitaplarm fiatmdan _size. yilzde 
ti iskonto yapilacaktrr. 

.... ________________________ ___ 

. 
Hie ,ophesiz soba 
ba§1nda sevdiginiz 
bir kitab1 okumakt1r! 

• 
AK$AM 
nefrlyat1 ~ras1nda 
ma/Omat1n1z1 art1-
racak gUzel eser
ler, merak/1 roman
/ar, sevahat hat1ra
lar1 bu/a blllrslnlz. 

• 
6 ciltlik 

A RS EN 
LO PEN 

serisi sizi bUtU n 
bir k1~ en merakh 

maceralarla 
eglendi rir! 

• 
AK$AM 

KEIJBiYATIHI 
ayni ,eraitle 

MUALLIM HALIT 
KIT APHANESI nde 

de bulabilirsiniz. 

ktanbul • Ankara caddesl 
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Yazlhanede idim. I~erle me{!gul 
oluyordum. Halil Raminin geldigini 
haber verdiler. Bu eski bir rnektep 
arkadW11 idi. Muhakkak, para iste
rnege gelmi\itir diye di.i~ilndum. Arna 
benden on para bile koparam1yacak
tir! dedim. 

O peri\ian k1hg1, bozuk yilzii ile 
tc;eri girdi. Elimi Sikb. Giller bir yilz
le: 

- Ah ihsanc1gim, senden bi.iyilk 
bir 1Utuf rica ctmege geldim, dedi. 

Sozilnil kestim: 
- Para istiyeceksin, degil ml? <;Qk 

f ena bir gimde gel din, azizlm. Bu
giln sana yanm lira bile verecek hal
de degilim. 

O kar~1mda giililyordu. Sanki hie; 
lak1rd1la11m1 i\iitmemi\i gibi idi. 

- Amma yaptm ha! dedl. Sabah
leyin kcyfin yerinde, egleniyorsun 
galiba. Bana tic; yi.iz lira verecek pa
ran yok mu ayol? 

Dil\iilntini.iz, bir kere. Uc; yiiz ku
ru~ degil, tic; yi.lz lira istiyor! Bu za
manda iic; yilz liranm ne demek ol
dugunu bilmiyor gibi. 

Sabnm tiikendi. Yerimden kalk
hm: 

- Yavrum, dedim. <;ok i~im var. 
Sana para vercbilecek vazlyette de
gilim. Oruvar. 

Kolundan tuttum, kap1ya dogru 
gotilrdilm vc nazikane d1~an atbm. 

Tekrar ~e ba~lad1m. Bazt kag1dlan 
gozden gec;irdim. Baz1 mektuplara 
cevap verdim. Fakat ~ ziyaret sinir
lerimi bozmu\itu. i\ii derbederlige, se
fahate ve ayya~hga dokmil~ olan ~u 
mektep arkada~mm hall camm1 SI

ktyordu. 

Di\i~mda Iatif bir sonbahar havast 
vard1. Ogle zarnaru da yakla~mi~tt. 
Yemegi kulilpte yedim, biraz hava 
alay1m diye Beyogluna c;lkt1m. 

Bilyilk caddede yayan yilrilrken, 
onilmdc gtizel bir kilrk mantolu ka
dm gordilm. ~apkasmm altmdan 
parlak siyah sac;lan c;lk1yordu. Enda
m1 da pek gilzeldi. Adlrnlanm1 s1k
l~t1rd1m. Yanmdan gegerken tam
dim. Bizim Cemalin metresi idi. El 
&kll?hk. Ben soruyordum: 

- Nereye ooyle, Ferran? 
- Eve. Ya siz? Gilzel kadm ara-

mak i~in dolal?1yorsunuz, galiba! 
- Arad1g1m1 kolayca buldum. Ar

tlk do1W1maga hacet kalmad1, Perran. 
~urada iki adlmlik yerde oturuyor
sunuz. Haydi bana gilzel ellerinle ha
zirlad1gm bir aperatif ikram et. Biraz 
lat atahm. 

- Ben de yalmzd1m. Cemal ti~ 
gilndilr yak. Ankaraya gitti. Yann 
gelir belki. 

- Arn., haydi gidclim. 
Perranm l?irin bir aparbmam var

d1. Ferran mantosunu ~1kard1, ~p

kasm1 ba~mdan ath. Mor esvab1 vii
cudilniln tekmil zarafetini belli edi
yordu. Odamn havasmda gen~ bir 

kadm kokusu insana ne~e veriyordu. 
Perran yilzume bakarak giiliiyor, bc
nim zihnimi altilst ediyordu. Her ~
yin bir haddi vard1r, dedikleri budur 
i\ite. Nihayet dayanamadlm. Perra
run bW11m iki elimle yakahyarak du
daklanm1 dudaklanna uzattim. 

iptida gckmek istedi. Sonra gevl?e
di ve o da dudaklarrm uzattl, ellerini 
boynuma doladl. Tam bu sirada ka
pmm c;mg1ragi otmez mi? 

Perran sa~Ianm dilzelterek: 
- Bu da kim! diye rmnldanmaga 

ba~adl. Kap1ya yaklal?tl. Kapmm bir 
ko~esine mahsus yapllrm~ kilgilk bir 
arahktan d1~ansm1 gormege ralI~
yordu. Ayaklannm ucuna basarak 
yamma dondil. Tela~h ve cndi~eli bir 
tav1rla: 

- Cemal! diye m1 nldanmaz m1? 
Dondum l n'd1m Ne yapmall ~im

di? Pd ran benden kurnaz ~lkt1. Der
hal kararm1 verdi. 

- Kapmm arkasmda dur, dr>di. 
0 girer ginnez, sen d1~n f irlarsm. 
Aman gilrilltil etme sakln. Umid ede
rim, yarm gorii~ilriiz. 

Bal?1mla tasdik i~retl yaptim. Qtn
guak otmekte devam ediyordu. 

Ferran kap1yi ac;ti. Cemal hiddetll 
bir halde i~eri girdi: 

- Beni neden bu kadar beklettin? 
diye bagmyordu. 

Ben yava~~ac1k kendiml kap1dan 
d1~an attim. A~g1 rm insem yukan 
m1 ~1ksam? Kap1 arahk oldugu igin, 
belki gortililrilrn korkusile yukan ka
ta g1kmay1 tercih ettim. Fakat, aksi
lik olacak. Ayag1m taktld1, gtiriiltii 
ile yuvarlandlm. Camm pek ac1dl 
ama kendimi topllyarak hemen kalk
tim. Fakat goriiltii duyulmu~tu. Yu
kan kattan, Cemalin sahanllga ~1k
tig1m ve yukanya baktigrm gordilrn. 
Acaba o da beni gordii mii? Bir de 
ne bakayim? Cemal yukan gelmiyor 
mu? Hemen ko~ ko~ daha yukan 
kata c;1kmaga ba~ladlm. Bir delik 
bulursam dama kadar c;1kacaktnn. 
Nihayet altmci kata geldim. Nefesim 
kesllmi~ti. ~~n bir halde etraf1ma 
baklmyordum. Kap1lardan birinin 
ilzerindeki oak1r kii9iik Jevhada Ha
lil Raminin ismi gozilrne garph. 

Oh, hele ~iikilr, dedim. Hemen 
dilgmeye bast1m. Cemalin yukan 
~1kmakta devam ettigini ayak sesle
rinden anllyordum. Kap1 ~a buk a~1l
m1yacak diye yi.iregim atiyordu. <;ok 
~ilkilr Halil Rami kap1yi ~abuk a-;ti. 
i~erl girdim. Arkamdan kap1yi he
men kapad1m. Soluk soluga kendiml 
bir koltuga att1m. 

Hali! Rami hayretle yiizilme bakl
yordu: 

- Hayrola? diyordu. Muhakkak, 
bu sabah istedigim iic; yilz lirayi ver
medigine pil?man oldun da buraya 
getirdin. 

Cevap vermedim. Kulag1m kiri~te, 
d1~ansm1 dinliyordum. Derken, kap1 

KEMAL REiSiN iSPANYA Diilt0$ii 
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- Rilyay1 uyuyan insanlar goriir, 
prensesim! Goruyorsunuz ki, gozlcrim 
ac;1k .. ve sizinle konu~uyorum. ispan
ya tahtl sizin ic;in hazll'lanfm\itir. Fa
kat .. 

- Ne gori.lyorsan soyle .. c;ekinme! 
Fakat dedin? ... Ne demek istiyorsun?. 

- Demek istiyorum kl, bu tahta bir 
az kan dokerek kavu~acaksmiz!. 

........ Kan m1 dedin?. . . Klminle c;arp1-
~acagiz?. 

- Ferdinandm askerlerilc .. 
- Kans1z olmuyor mu bu i~?. 
- Hangi taht kans1z elde cdilmi~tir, 

gtizel prensesim? Kan dbkillecek. Hem 
de bir az fazlaca .. 

- Hie; ho\iuma gitmedi bu kan sO
zii dogrusu ... 

- Dbkiilccek kandan size ne? Siz 
geride duracaksm1zt Ve ortalik du
rnlduktan sonra K1~tale sarayma gi
rip ispanya tahtma oturacaksrmzl 
Dil\iilni.ini.iz ki, bu tahtta bugiin iki ki
fi oturuyor ... 

- Yann da iki kil?i oturacak .. kocarn 
ve ben. 

- Evet .. dogru. Fakat, bugiln o tah
tl ~gal edenlerin ikisi de ayn birer hil-

kilmdar ... ikisi de ispanyaya hilkme
diyor. Biri kara, oteki deniz kuvvet
lelinin hakimi .. 

- Biz de onlar gibi yapmak istiyo
ruz. Biz de onlar gibl kara ve deniz 
kuvvetlerine hakim olacag1z. 

Bilyilcil kadln SUSffiUl?tU. 
Prenses Nata gozlerini ihtiyar ka

dma c;evirdi: 
- Nic;in devam etmiyorsun? Ho~u

ma gidiyor soylediklerin ... 
- GOzlerim kapan1yor, prensesiml 

Artik ilerisini goremiyorum.. yanru 
goremez oldum. 

- Sihir c;anagmda tiltsil kalmamt\i 
olmah ... 

- Duman gozlerimi kapatiyor. Mil
saade edin de sonunu yarma biraka
lun ... 

- <;abuk yoruldun!. 
- Yorulmad!m .. ~eytanlar benim 

cinlerimi kac;1rd!Iar. Fena i;;eyler gor
rnege ba~ladlm ~imdl.. 

- Pekala .. pekala .. haydi git. Yann 
gene goril~ilriiz. Zaten ben de iyice 
gev~edim. Gozlerim kapamyor. Uyu
rnak istiyorum. 

- Bu gece uyumaga ~ah~m1z, pren-

20 Te~rini ani 936 Cuma 
istanbul - Ogle nel?riyati: 12,30 

Plakla Ti.irk musikisi, 12,50 Havadis, 
13,05 Piakla hafif milzil}. 13,25-14 
Muhtelif plak ne~riyab. 

~am n~riyati: 18,30 Plakla dans 
musikisi, 19,30 Spor miisahebeleri: E~
ref ~efik tarafmdan, 20 Tiiirk musiki 
heyeti, 20,30 Vedia Riza ve arkad~la11 
tarafmClan Tilrk musikisi ve halk ~ar
kllan, 21 01kestra, 1- Muzart: (Don 
Juan) uvertiir, 2- Tchaikowsky: (Cas
se Noisette, suvitinden ~ic;ekler valsi). 
3- Rich, Strauss: (Penbe stivari}, 4-
Lehar: (Die blau Mazur) operetinden 
pargalar, 22 Plakla sololar, 22,30 Ha
vadis, 23 Son. 

21 t~rinisani 936 cumartesi 

istanbul - Ogle ne~riyat1: 12,30 
Plakla Turk musikisi, 12,50 Havadis, 
13,05 PHi.kla hafif muzik, 13,25-14 Muh
telif plak ne~riyat1. 

Ak~am ne~riyat1: 18,30 Plakla dans 
musikisi, 19,30 Dyalog: Bedia ve Vasfi 
Riza tarafmdan, 20 Cerna! Kamil ve 
arkada~lan tarafmdan Ttirk musikisi 
ve halk ~arktlan, 20,30 Mi\zeyyen ve 
arkada~lan tarafmdan Tilrk musikisi 
ve halk ~rkllar1, 21 Orkestra, 1- Fu
cik: (Marinarella) uvertur, 2- Lanner: 
(Hofball-Tanze) vals, 3- Vidal: (La 
Burgonde), 4- Delibes: (Slav halk me
lodisi ve viyasyon) Nopelya balesinden, 
5- Rubinstein: (Damon) operasmdan 
par~alar, 22 Plakla sololar, 22,30 Ha
vadis, 23 Son. 

Sat1l1k k1ymetli 
kiitiiphane 

F rans1zca iktiaadi ve mali en 
eaash ve miihim eaerlerden ve me~ 
mua kolleksiyonlanndan miirekkep 
luymetli bir kiitiiphane aatihktir. 
Alikadarlarm (Akpm) ilin me
murluiuna miiracaatlan. Telefon: 
24240. 

c;almdl. 
- Aman Halilcigim, dedim. Beni 

kurtar. Perramn yanmda idim. Ce
tnal blrdenblre geldl ... 

Bana sus diye i~aret etti. Gidip ka
p1y1 agtI. Cemal i9eri girdi. Etrafa ba
kmdi. Halil sakin bir sesle sordu: 

- Kimi anyorsunuz? 
- Pardon, biraz erlel buraya biri 

geldi mi? 

Cerna! beni gordil ve l?ilpheU l?ilP-
heli yilzilme bakarak selam verdl. 

- Buralarda ne i~in var? dedi. 
Halil Rami hemen soze ka~ti: 
- Bu sabah bir kereste i\ii yap

nu~tik. Bana iig yilz lira verecekti. 
Onu getirmii!, dedi. Sonra bana don
dil: 

- Paralari verir misin, azizim? 
Ne hale geldigimi size tarif etmege 

hacet var mi? Igimi gekerek cilzdan1-
mi c;1kardlm, ii<; ytiz lirayi kuzu gibi 
verdim! 

Hikiyecl 

sesim! Korkanm ~ytanlar sizi bog
masm .. 

- Haniya beni muhafaza edecek 
cinlerin nerede? ... 

- ~imdi nerdeyse gelirler .. kap1 ag1· 
lmca gozleriniz de agtl1r .. ferahlamrs1-
mz! .. 

Bilyilcii kadm ~1k1p gitti.. 
Ve oda kap1s1 ai;llmca, i~eriye giren 

tcmiz hava, odadaki bogucu duman
larm bir k1smm1 d1~ariya ~ekti.. 

Prenses Nata gogsilnil i;;i\iirerek ge
ni~ bir nef es ald1. 

••• 
Don Hanri prensesin odasmda.. so-

yundu .. Natanm koynuna girdi .. 
Yava~ yaval? konu~uyorlar: 
- Saltanat ~ok ta th ~cy, Hanrl!. 
- ~ilphesiz .. fakat, tahts1z saltanat 

neye yarar? I. 
- K1~talede blzi bekleyen taht1 unu. 

tuyor musun?. 
- Unutmadun amma .. bizi ora) a 

gotilrecek yollarda kan ve ihtilal sczi
yorum. 

- Kans1z ve ihtilalsiz elde edilen 
tahtlarda oturulur mu? insan, otura
cag1 sandalyaya kendi bazusunun kuv· 
vetile kavu~mah .. 

- Yalan degil. 
- Ne bekliyoruz? Endiilils Ferdi-

nandm elile y1k1hrsa, onu karl?1m1zda 
bugtindm gok daha kuvvetli gorece
giz .. 

, (\ 

\ ~~l-
H AS AN 

YULAF 0Z0 
~ocuklara hayat ve aahbat veren 

yegine ne1vii niimalanru temin 
eden yegine gidadir. Bilhusa pi
rin~, rrusu, palates, arpa, mercimek, 
innik, badem ozlerinin kalori ve 
vitaminleri ~ok ve yiiksek olduiun
dan diinyada mevcud biitiin gida
lar araamda diplomalarla musaddak 
birinciliji kazanrrutlardll'. Allahm 

imanlara bahtettiii en saf hububat· 
tan ~ikanlan bu ozlii unlara ~ocuk
lar bayd1yorlar. Seve seve yiyorlar. 
Kemikleri kuvvetleniyor. ~abuk 

yiiriiyorlar. ~abuk DC!vii niima bu-
luyorlar. Tombul tombul olu
yorlar. Hasan ozlii unlann1 mut
lak aurette ~ocuklanmza yediriniz 
ve A vruparun terkibi m~bul g1da
lanm doktorunuza sormadan ye
dirmeyiniz. 

HASAN DEPOSU 
lstanbul, Ankara, Beyoglu 

••1111111111uu1111u111111111111111UtlllUUUllltlllllllltlUlllllllllllllUUUflHN• 

Nobetci eczaneler 
Bu ak~am nobetgi eczaneler ~un~ 

lardzr: 

$i~li: Aszm, Taksim: Kiirkqiyan, 
Firuzagada Ertugrul, Kalyoncu
kullukta Zaf iropulos, Beyoglu: 
istikldl caddesinde Galatasaray, 
Tii.nelde Matkoviq, Galata: Okgu
musa caddesinde Yeniyol, Fmdzk
lzda Hilal, Kasimpa$a: Vasi/, Has
koy: Halu:zoglunda Barbut, Emin
onii.: Mehmed Kazzm, Heybeliada: 
Tomadis, Bii.yii.kada: Merkez, Fa
tih: Hamdi, Karagii.mriik: Meh
med Arif, Bakzrkoy: Merkez, Sa
nyer: Nuri, Tarabya, Yenikoy, 
Emirgan, Rumelihisanndaki ecza
neler, Aksaray: Ziya Nuri, Be$ik
ta~: Nail, Kadzkoy: Pazaryolunda 
Merkez, Modada Faik iskender, 
Vskildar: Selimiye, Fener: Defter
darda Arif, Beyazzd: Yeni Liileli, 
Kii.qilkpazar: Hikmet Cemil, Sa
matya: <;ula, Alemdar: Divanyo
lunda Esad, $ehremini: Ahmed 

Hamdi. .J 
"----------------

Selami lzzet -
TiVATRO 
KONU$MALARI -
Her kita~1da bulunur. Fiati: 

50 kuru~tur. 

- Dogru soylilyorsun, Nata! Ne 
yapmalI onu devirmck ii;in? ... 

- Ordumuzu kuvvetlendirip K1~ta
le iizerine yUrilmek .. 

- Ben"lm il?i kans1z ve gilrilltUsilz 
halletmek niyetindeyim ... 

- Nas1l? ... 
- Burada yeni bir hukfunet kur-

mak. istiklalimizi ilan etmek. Kl~tale
yi ve krah tan1mamak. 

- Benim burnuma kan kokusu ge
liyor, Hanri! Burada yeni bir saltanat 
kursak bile, bu koku burnumdan si
linmiyecek. Deroin dedim ya .. knns1z 
istiklal elde edilemez. 

- Bu da yalan degil. ispanyada ku
rulan biltiln Dilkahklarm bile temelle
ri kanla yogurulmul?tur. 

- Yeni oturacag1m1z tahtm temeli 
de boyle olacak. 

- Orduyu kuvvetlendirebilir miyiz? 
- Ni~in kuvvetlendircmiyelim? Ha-

zinemizde para bol.. altm, gilrn~, 

zilmrild .. sand1klarla miicevherlerimiz 
var. Bunlann bir k1smm1 ~ovalyelere, 
bir k1Sm1m rahiplere, bir kismim da 
orduinuza dag1tmz. Yeniden asker top
layarak orduyu genii!Ietiriz. Rahipler 
vas1tasile halka maksad1m1z1 da anla
tmz. 

- Ondan sonra? ... 
- Orduyu hemen yola ~1karmz .. bi-

liyorsunuz ki, Ferdinandm ordulan 
memleketin her ko~esine yay1lm1l?br .. 

BULMACAMIZ 

2 

s 

6 

1 

8 

9 
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Soldan saga : 

1 - Klragi (3) Bir isim (5) 
2 - Zaman (2) Beygir (2) 
3 - Kurabiyesl me~hurdur (8) 
4 - gok doguran (5) Ba~ (4) 
5 - Elcmli (6) Krahn bal?ma giydi
gi (3) 

6 - Nida (2) A!r-(2) Dert (4) 
7 - HlSlm (6) Beraber (2) 
8 - Su (2) Edat (2) 
9 - Mektep (4) Saat dogrulugu (4) 
10 - Budala (4) Gilzel (3) 

Yu1.arda~~ C.$agz: 

1 - Sersem (6) 
2 - <;ok ince (7) Var ccmrihaz1r> (2) 
3 - Sonuna bir cK• koyun az s1cak 
olsun (3) ic;ki (4) 
4 - Sa~masapan (9) 
5 - :t~tenen (6) 
7 - Kalbur (4) At yavrusu (3) 
8 - Yas (5) Nida (2) 
9 - Sonuna ct> koyun ki~i olsun (2) 
Tabanlara sopa vurmak (6) 
10 -·Y1rt1c1 bir ku~ (6) Bilyilk (3) 

GE<:;EN BULMACANTN "IALLt 

Soldan saga: 1 - Kireg, oluk 2 - Ela, 
Ra, 3 - Badana, Dal 4 - Ya, Mafsal 6 -
Kadro 7 - Terazi, Tal 8 - Dan 9 - Apar· 
bman 10 - Ne, imam. 

Yukardan a~gi: 1 - Kab, Matra 
2 - Aya 3 - Red, Fer, An 4 - Ela, Re 
4 - Qan, Arz 6 - Mi 7 - On, Dam 8 -
Katana 9 - Ural, Bar 10 - Kalabahk. 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplara bDtiln 
mektep kitaplara ve kartasiyeyi 
ucuz olarak A K B A mUesse
seleriode tedarik edebilirsiniz. 

Telefon : 3377 

A91k muhabere 
Bay Basri Yaman - Bay Server Ziya. 

( AK$AM) - kitap servisine emanet 
olarak kitap birakmi~ olan yukanda 
isimleri yazzli zevatm matbaa mii.diir
lii.jjiine bizzat ve yahud mektupla biT 
an evvel miiracatlan Tica olunur. 

Cemal Nadir __ , 

Karikatur Albumu 
Mevcudu tiikenen « Ccmal Nadir 

Karikatiir Albiimii » tekrar bas1la-
rak satl~a ~1kanlm1~tlr. Muallim 
Ahmed Halit kitaphancsinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 

ES 

dagimk bir haldedir. Bizim ordumuz 
toplu olarak K1~tale iizerine yi.irilr
se, ne ta~ kahr, ne taht. Hepsini ~ar
gabuk deviririz. 

ENDVLtJ'S SULTANININ ANASI 
NELER DO~ON"VYOR? 

Garnatadayiz .. 
Elhamra saray1 .. sultanm anas1 Sittt 

Ayl?enin dairesinde o geceki kadar ma
nah bir sessizlik gorillmemil?ti. 

Sitti Ayi;;e sarayda yok m1yd1?. 
Vallde sultanm dairesinde neden 

ufak bir hareket bile yoktu?. 
Ya cariyeler, hizmet<;iler .. onlara da 

ne olmu~tu? Ortal1g1 karanllk ~ann
ca hepsi birden uykuya m1 yatm1~Iar
d1?. 

Sultan Ebu Abdullah misafirlerile 
ne giizel egleniyordu. i1?te uzaktan ge
Ien tanbur ve darbuka sesleri .. 

Muganniyclerin soyledigi ~arkllar, 
kalenin yilksek burclarma kadar yilk
seliyordu. Kale muhaf1zlan her gece 
duyduklan bu seslere c;oktan all~mi~ 
lard1. Sanki Gamata i;;ehri d~an ta
rafmdan muhasara edilmemi~ .. sanki 
k1thktan biribirini yiyecek dereceye 
gelen halk meyus ve muztarip degi~ 
mil? gibi .. bu cilmbil\iler, bu eglenceler, 
bu giizel kadm ve tanbur sesleri her 
gece sarayin pencerelerinden kalenin 
yilksek burclarma ~arp1p dag1hyor .. ~• 
bunu duyan askerler i~ini c;ekip uyu
yordu. (Arkas1 var) 
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Gfip, nezle, ha~ ve di~ agr1larmm kat'iilic1 KESKiN Ka~eleridir. • FOSFATiN NECATi ~~~~t:~~uf~~~;~~!~~··~~: 

-:Guva·[et, 
a'bunfarr 

~TURAI 
<;anakkale Vilayetinden : 
Go~men evleri i~in on bin metre mikab mamul ~abhk ve dotemelik 

keTeste pazarhkla satin almacakhr. Bu keresteler vilayetin Anadolu 
ynkasmdaki iskelelerde depo edilecektir. Bu miktar kerestenin 2610 
metre mikab1 4X8X8 ve 1670 metre mikab1 3,5 X 8X4 ve 3390 metre 
mikab1 4X12X8 ve 1100 metre miki.b1 dotemelik olarak 4 boy 12 san
tim en ve 18 milimetre kahnhgmda ve 140 metre mikab1 3,5X4X28 
ve 1090 metre mikab1 da 12 milim kalmhk ve 24 milim geniflikte ~lta 
olarak imil edilecektir. Citahk kerestenin beher metre mikib1 yine bu 
iskelelerde teslim tartile on iki bu~uk ~1ta ve dO,emenin beher metre 
mikib1 yine bu iakelelerde tealim on yedi hu~uk lira iizerinden fiyati 
takarriir etmittir. 

Pazarhk auretile ahnacak bu miktar kerestenin yiizde on bet heaa
bile teminah katiyeye raptediJecek ve bu kerestenin dort bin metre mi· 
kib1 Mayu 937 nihayetine kadar ve iki bin metre mikah1 Temmuz 
937 nihayetinde bu iskelelerde depo edilmit bulunacakhr. Talip olan· 
larin yiizde on bet teminatlarile birlikte ikinci tetrinin 21 inci cu
martesi giinii saat onda Canakkale 'lakin• komisyonuna miiracaat et-
meleri ili.n olunur. (3030) 

Galatasar.ag Lisesi 
Direktor/iigiinden: 

' Lisemiz yabh talehesinin ikinci taksit zamam bir Birincikinundur. 
Paranm ona gore zamamnda herhalde yatar1lmas1 liz1md1r. (2824) 

Istanbul Kiiltiir Direktorliigiinden: 
Y eni Lise ilk Tiirk liaesi birinci ve ikinci ve Amelihayat okulunun bi

rinci devresinden mezun olup bugiine kadar diploma alm1yan tale
benin am1f veya mezuniyet imt:ihanlarile ve hangi ders y11larmda me
zun olduklarm1 en son 15 Birincikinun 936 tarihine kadar Istanbul 
Kiiltiir Direktorliigune bildirmeleri ve Devlet Bas1mevinden alacak
lar1 bot diploma ve kablarile 50 kurutluk pul alh adet en son ~ekilmif 
kii~iik fotograf ve hiiviyet ciizdanlar1mn noterden tasdikli suretlerini 
getirmeleri ve bundan aonra yap1lacak bu gibi miiracaat1ar1n nazarl 
dikkate ahnacag1 beyan ve ilin olunur. (3024) 

Karacabey Merinos Y eti§tirme 
<;iftligi Direktorliigiinden : 

1 - Cifligin Gerdeme mevkiinde inta edilecek yem anbari kapali 
:iarf usulile ekailbneye konmuttur. 

2 - Ketif bedeli (15.069) on bet bin altmit dokuz lira (98) dokaan 
.ekiz kuruttur. 

3 - Eksiltme 24 son letrin 936 tarihine miisadif Sah giinii aaat 15 te 
iBursada Baytar Miidiirliigii. binaamda toplanacak Merinos Cifligi inta~ 
at komisyonunca yap1lacaktar. 

4 - Muvakkat teminat miktar1 (1.133) bin yiiz otuz ii~ lirad1r. 
5 - lstekliler proje, mali ve fenni fartnameyi ~iflik miidiriyetinde 

Te Bur.sa Baytar miidiirliigiinde goreceklerdir. 

6 - Jatekliler ~raiti kanuniyeyi haiz bulunma11 ve 2490 aaya.11 ka
,aun tarifall dabilinde eluiltmeye ittirakleri ilin olunur. (2782) 

I Istanbul komutanhgi 
Satmalma Komisyonu llanlan 

istanbul komutanhgma bagh bir· 
likler hayvanab i~in 75 ton yulaf 
8!rtk eluiltme ile 7/12/936 da pa
zartei;i giinii saat 14,30 da ihalesi 
yap1lacakttr. Muhammen tutar1 
4687 lira 50 kuruttur. ~artnameai 
her giin oilcden evvel komiayonu
muzda goriilebilir. lateklilerin 352 
lirahk ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile heraber belli giin ve 
vakti muayyeninde Fmd1khda ko
mutanhk aabnalma komisyonuna 
gelmeleri. (3069) 

* Gazdan koruma evi i~in 163 ka-
lem kimyevi ecza ve alita ihale gii

nii talibi ~ikmad1gmdan 23/11/936 
pazartesi giinii aaat 14 de pazarhk
la satin ahnacakhr. Muhammen tu
tari 2800 lirad1r. ~aTtnamesi komis
yonumuzda goriilebilir. lsteklilerin 

210 lirahk ilk teminat makbuz ve
ya mektuplari ile beraber Fmd1kh
da komutanhk sallnalma komis-
yonuna gelmeleri. (2657) 

* Cebeci hastanesi i~in 83 kalem 
alita ihale giinii talibi ~1kmad1gm
dan 23/11/936 pazartesi giinii aaat 
14,30 da pazarhkla aatm ahnacak
ttr. Muhammen tutar1 1112 lira 30 
kuruttur. ~artnamesi komiayonu
muzda goriilebilir. lsteklilerin 83 
lira 42 kurutluk ilk teminat mak
buz veya mektuplari ile beraber 
F1ndikhda komutanhk aahnalma. 
komisyonuna gelmeleri. (2658) 

* Ordu S1hhi ihtiyaci olan 58 ka· 
lem bevliye alitm1n iiatiincu nam 
ve hesabma a~ik eksiltme ile 7 /12/ 
936 pazartesi giinii saat 14 de iha
lesi yap1lacaktir. Muhammen tu
tar1 1182 lira 50 kuruftur. ~artna· 
mesi her giin ogleden evvel komis
yonumuzda ioriilebilir. lstcklilerin 
89 lirahk ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile beraber belli giin ve 
aaatinde F1nd1khda komutanhk aa• 
bnalma komiayonuna selmeleri. 

Al070l 

0 

BIRE ... 
1000 

TARLADIR 

--· 
• 

' - . ... . 
' ............. 

'•,. ~ /"'·· .. 

Kiiltiir Bakanbg1ndan: 
1936-1937 dera y1h liae ve fen ve edebiyat kollar1 yaz1h ve sozlii ol

gunluk smavlart Haziran ve Eyliil devrelerinde girecek olanlara mul» 
telif ders gruplar1mn a,ag1da yaz1h k111mlarmdan 60r'Ular sorulacaktlT. 

1 - Lise Fen kolundan olgunluga gireceklere: -· 
1 - Fizik - Kim ya grubu: 
A - Fizikten lise ikinci a1mfta okutulan elektrik bahsi, 
Bu bahse aid tecriibe ve meaeleler. 

Lise ii~iincii 11mfta okutulan programa gore mihaniki fizik ve ter-' 
modinamik bahisleri, bu bahialere aid tecriibe ve me.eleler. .. 

B - Kimyadan lise birinci ve ii~iincii aimflarda okutulan bahisler 
ve bunlara aid meseleler, lise ii~iincii 11mfta yapilan liboratuvar me-i 

.aaisine aid aorular. 
2 - Riyaziye grubu: Biitiin cebir, miisellesat, tersimi ve terkimi 

~~~. I 
3 - Tabiiye gruhu: lnsan anatomi ve fizyolojisine giren biitiin ba· 

hialer. - -1 

II - Lise edebiyat kolundan olgunluga gireceklere: 
1 - Tarih - Cografya grubu: "' 
A - Tarihten: Liselerde okunan tarihin ii~iincii ve dordiincii cil-

dindeki bahisler. 

B - Cografyadan: Tiirkiye, Bu1gariatan, Yunanistan, ltalya, Iran 
cograf yasma aid bahisler. 

2 - Edebiyat tarihi: Tanzimat ve ondan sonraki devirler Turk ede-
biyab tarihi. ~I 

3 - Felsefe ve i~timaiyat grubu: Liae ikinci ve ii~iincii a1mflar1n-
da gosterilen biitiin bahialer. (1763) (2985) 

Tiirkiye Ziraat Bankas1ndan : 
Miinhal Silo ,eflikleri i~in Ankarada bir miisabaka imtihani a~1la• 

caktir. Taliplerin atai1daki teraiti haiz bulunmalan liz1md1r: • 
1 - Turk olmak, 
2 - Hi~ bir v~hile mahkumiyeti bulunmamak, { 
3 - En atai1 liae derecesinde bir fen veya sanat mektehinden mee 

~un olmak, ' 
4 - 30 yafmdan atai1 ve 50 den yukar1 olmamak, .. ~ 
5 - Vazifesini muntazaman if aya mani olabilecek bedeni ariza · 

ve haatahklarla malul olmamak, • ) 
6 - Bubar ve elektrik makinalannda ihti1a1i olmak. 

Yukar1daki maddelerde yaz1h fartlar1 haiz olup aym zamanda silo, 
fahrika ve deg inn en gibi miiesseselerin f enni k11mm1 id are etmit olan4 
Jar ve Ziraat miihendiai diplomasm1 haiz olupta makinac1hkta ihtisau 
olanlar tercih edilir. 

Kendilerine mealeki bilgilerine ve imtihanda gosterecekleri muvaf
fak1yet derecesine gore «150-175» lira iicret verilecektir. 

Taliplerin bu aym yinni l>etine kadar Ziraat Banka11 Umum miidiir
liigiine miiracaat ve laz1m gelen evrak ve veaaiki tevdi etmeleri fl'"' 
tar. lmtihan buhar, elektrik, dejinnen makineleri nazariyat ve ame1i
yatmdan yap1lacakllr. 

fmtihan ginii aynca ilin edilecektir. .(3033). 
, 



Sahifc 14 

i 
r 1 - Erkek Sanat okullarinm mesleki vc ameli derslerine ogretmc~ 
yetif tinnek iizere Ankara Bolge aanat okuluna miilhak olarak «Erkek 
Ertik o~tinen okulu» as:1lm1ttir. Pkul yatih ve parastZd1r. 

Okula girebilmek. i~in ~g1daki tartlar1 ta,unak lamnd1r: 
A - l.urk olmak, 
B - Dofumu 1911 (dahil). ve 1916 (dahil) y11lari arasmda olma:JC, 
C - Bet yilhk bolge sanat okullar1nin birinden mezun olmak, 
D - Veyahut ilk okuldan mezun olduktan sonra en az 7 yil maran· 

gozl demircilik ve tesviyecilili sanatlarmdan birinde bir fabrika• 
~a veya atelyede veya serbest olarak ~ahfmtt olmak, 

E - Sanat oknlundan mezun olanlar, mezun olduktan sonra bu gii· 
fie k dar bir fabrikada veya. atelycde veyehut serbest olarak kendi sa-. 
~tinda ~ahfmlf bulunmak ve bu miiddct iki y1ldan az olmamak, 

F - tlgretmenlige mani s1hhi bir ar1zas1 bulunmamak, 
G - Hiisniihal erhab1ndan oldugunu polisce verilen hir vesika ile 

levsik etmek, 
H - Kiiltiir Bakanhgmca yap1la.cak tahkikatta ahlak ve seciyesi iti

ba.riyle de ogretmen olabilecek manevi evsaf1 haiz bu1undugu sabit 
olmo.k .. 

2 - !stekliler, 
A - Okttl ,nhadetnamesinin asli, 
B - 4 tane a~ik ba,la ~1kanlmtf vesika fotograf1, 
C - Nii'fus tezkeresinin ash, 
D -A~.1 kag1d1, . 
E - Yukanda 5 inci maddede bildirilen ~1hhi ar1zalar1 bulunmadi

gma dair tam te~ekkiillii bir beyeli sihhiye raporu (raporlar1u niimu• 
neleri Ankara, Izmir, Istanbul, Bursa Bolge sanat okullanndan alma• 
caktll'.) 

F - Ba~lama ve ayr1lma tarihleri ve ~ah~hg1 mahnllerdeki meaai 
ve 6anatmdaki kabiliye.t derecesi ae tasrih edilmek ~nrtiyle yukar1da 
birinci maddenin «D» ve «E» f1krabr1nda izah olundugu gibi ~ah~llgi 
fabrika veya atdyelerden nhnmtf belgeler. (Serbest olarak ~ah~anlar 
Ticaret ve Sanayi odalarmdan belge alacaklarchr.) 

G - Birinci ddenm «G» frkras1nda izah olun:in hiisniih I mazba· 
t t ile birl' te e hangi sanat okulunda imtihana girmek istediklerini 
(le gosterir htidalanm Kiiltiir Bakanbgma 30/11/936 alqam1na kadar 
yit do"' rudau doinzya tevdi ed~cek vey posta ile ta.ahhiitlii olarak gon· 
Herec :lerdir. 

3 - Yap cak m ·· im - ~tic.esinde okul tesviyeci, de.. 
mirci, Te maran~ talebe almacakhr. 

4 - · Miisabaka imtih ni yaz1h ve am~li olmak iiz.ere Ankara, lstan· 
J>td, Izmir BO ge s t okulln.rmd yapdac.aktir. 

5 - JstelHilerden Sanat okulu mezunlarmm miisabaka imtihanlari 
sanat okull n miifredat program1 ~e~esi dahilinde, 

A - Umumi tekno oj:i, 
B - Mesleki teknoloji, 
C- Hesap 
D - Makine ve motorler, (Yalmz demirci ve le!viyeciler ~in)' 
E - Sin i resim, 
F - Ameli mesaiden, 
6 - Birinci dde · «D» E.rkrasmdaki vuiyette yani ilk okul mezn· 

hu olanhu 5 incl madded.e ya:zih derslerden b a. sanat okullan miif· 
redat progrann ~er~vesi dahilinde. 

A - Tiirk~e, 

B - Riyaziye. 
Derslednden de imtihana tahi tuwlac.ak ve imtihan giinleri ayrica 

ilan olunacakttr. (2860) 

lktisat V eki etin e • • 
1 - Vekaletimiz Deniz Ticareti Miist~arhg1 i~in heher niishas1 

21X29 eb'admda tahminen (50) fonnadan ibaret olmak iizere (1200) 
niisha (ARSIULUSAL) ifaret kitabmm ba$l1nlma.s1 tartna.mesi muci· 
bince on be' giin miiddetle yeniden miinakasaya ikoa.ulmu~tur. 

2 -~artnameyi gormek isteyenlerin tstanhulda Deniz Ticaret ve An· 
karada vekalet levaz1m miidiirliiklerine miiracaat etmeleri. 

3 - Miinakasa 27 /11/936 cnma giinii saat 10 da Ankarada vekalet 
Denii Nakliyab Umum Miidiirliigiinde toplanacak komisyonda icra 
ediTecektir. tsteklilerin 4500 liradan ibaret olan mqhammen bedelin 
o/o 1,5 hesabiyle tutar1 olan (337) bu~uk lirahk muvakkat teminat1 
yat1rmak i~n Levaznu miidiirliigiine muracaat etmeleTi ilan olunur. 

(1702) (2886) 

Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden: 
Cinsi ve evsaf 1 Miktan Tahmin Teminab Tarihi 

metre mr. Tutari Lira 
DLW Extra Walton Ca. 2, 2 mm. 827,50 2000 Lr. 150 Lr. 
ayar ve evsaf anda. (Linoleum) ola· 27 /11/936 cuma 
cakhr. 40 ltk mukavva ilc mukav· giinii saat 14 de 
valanarak do~enecektir. Linoleu- Kiiltiir Direktor· 
mun ek yerleri soguk tufkalla tut- liigiinde. 
knllanacak, ve fash rniifterekJerde 
bi~ arahk kalm1yacakt1r. 

Linoleum a~1k diiz renkte ve okuldaki niimunesinin ayar ve evsaf1n
da olacakbr. Do,enen sathin biitiin kenarlarma 25X25 maktamda ve 
bir tnraf1 yuvarlak ~tta ile ~evrilecektir. 

Niimune ve tnamesi okuldadi.r. 
Edinle San.at ui&ir ~ almaca.k. olaa cins ve ena.f ve miktan yu. 

kn.rid yazili ok.n ,!4:lol£tun) 11/11/936 tarihmden il:ibaren ~k ek· 
siltmeye konulmu~tur. 27 /11/936 tarihinde ihalesi yapilacaimdan is
teklilerin depozit ~alarm1 yamd1kflm $onra Killtiir direktiirlugunde 
Orta Okulla'r ahm komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2967). 

' 

D.No. Semti vo mahallcal 

1725 Kachkoy Rasimp~a 

6593 

1959 Edirnelmp1 Avc1b~y 

~55 Edirnekap1 Avcibey 

2258 c < 

5195 Kadlkoy Osmanaga 

5523 Beyoglu Kamerhatun 

4538 Yenikay Panaiya 

6025 Bostanc1 

6551 Beyoglu Biiyiik Panga1t1 

ko is o 
Sohf1 Emlak No. CTnai ve hisaesi 

E. Illlamur ve Piyasa 2 Kagir hano 
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a • • 
Hiuey• sore 

muhnmmen K. 

Y. Silnger ta{ll l'e Recai zrul_ 

3200 kapah 

zarf 

ivaz et. 

ivaz ct 

c 

Ilalidaga Birlnci 

Fes!iyan 

E. 34 Y. 28 487 metre arsanm 3 8 200 Aat;rk 
hissest artt1rma 

E. '14 Y. 66 147 metre arsa 150 ~ 

E. 61 Y. 57 154 metre arsa 

E. 23 Y. 24 Kagir bane 

E" 35--37 210 metre arsnnm 1/ 2 
hissesi 

160 

1400 kapah 
zarf 

210 A~Ilt 
arttirma 

E.17 Y. 21 104 metre arsanm 
1070/2880 hissesinin 6/36 
b.issesi 

50 > 

<;atal~ E. 15 Mi.i. barita. llG 178 metre arsa 290 

E. c;ayir Y. Harbiye 
~aym ve Etm11dag1 

E. ve Y. 2-4-G 285 metre arsamn 3/15 300 
hissesi 

6504 Kti¢ik .Mustafa pa~ Karabru;; Cibali Yeniknp1st E. 14 Y. 8-2 Ah~ap kah ve ve hane 1900 kapall 
mahallen 2 - 12 zart 

8334 Samatya HaCl Ililseyinaga Bilyiik Kuleli E. 5 Y. 13 Ah~np hanc ve l>ah~enin 100 A~J.k 

l) 4 his... arttmna 
8439 Aksaray Molla Gfuani Nuridede E. Camii ~eri! 2 180,50 metre arsamn 190 > 

Y. Ahnx!d Vefikpa~!l ve Ada202 1/2 hissesi. 
Millet caddesi harita 2350-2351 

Yukanda evsnf1 yaz1ll gayrlmenkuller on giln milddctlc sat1~a ~kanlm1~tlr. ihalcleri 2/ 12 1936 talihine dil~en 
~ar~amba giinu saat 14 dcdir. Sat.I~ milnhastrnn gnyri mtlbadir bonosilnd1r . 

Deniz Levaz1m Sat1narma Komisyonu ilanlanl Dr. iHSA SAMI 
Tifo ve rnratifo h.:I. tahklarma tutul· 

Tahmin edil~n bed.eli «4192» lira «SOD kuruf olan 43000 kilo ekmek, mamak litin aj11zdan al.man tilo ha.p-
5/Birinei kanun/936 tarihine rasthyan cumartesi ~nii snat 11 de a~1k Jar1d1r. Hie; rabats1zltkvermez. Herkes 

c::al5:m• alabifir. Kutnsu 60 :Kr . ..._lm<lili 
eksiltme sUJ'etile almacakhr. -

Mavakkat temi b <(314» lira «44» kurut olup ~artnamesi komis- 1 ~ClllEOG:ll D 0 K T 0 R 131lm::C:a,z 

yonda. ras1z verili:r. H R H o R 
istekfil~ bu mikdar. · ab lstc.nbul vilayeti muhasebeciligme · ' 

• 
I 

1 brarak mukalnT aklan makbuz ya Lanka teminat mekfuLu Eminonu cczanesi yanmda He1 
i.le ye belli ·· ve sa tte atada bu k isyonumoza miira- gtin ak~ama kadar hastalanm 
caatla.""1. (3067). kabul ed~. Tel. 24131 
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Scandinavian Near 
East Agceny 

Galat.a Tahir ban 3 ii.ncil kat 
Tel: 44991·2·3 

Svenaka Orient Ltnlm Gothenbur1 
Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzi1. 

Gdynia Copenhag Abo Reval vo bUtiin 
Balttk. limanlar ~rlc ve Karadeniz bath· 
ca limanlan arumda 15 gijndo bir ui· 
met ve avdct i~ muntazam postalar. 

Gdynia • Dantzig • Gothenburg .,.. 
Oalodan bddenen vapurlar. 

Sanovmaa vapuru 22 T . snniyc dogru 
Yinga]and vapuru 1 K. cvvele dogru 

Bardaland vapuru 9 K. evvele dogru 
iYakmda lstanbuldan Hamburg Roter• 

Clam • Kopenhag, Gdynia Gothcnberg, 
O:mtzig • Stokholm, ve Oslo, limanlan 
IPii harelcet edecek vapurlar. 
Savonmaa vapuru 23 T. aaniye dogru 

Vingaland vapuru 2K. cvvcle dogru 
Bardaland vapuru I 0 K. cvvele dogru 

Fazla tafsilat i~n Galata'da Tahir han 
5 UncU katta kain acentahgma miirncaat. 

Tel: 44991-2-3 

KANZUK 
Sa~ ekslrl 

COMOGENE 
Sac;lann koklerini kuvvctlendirir. 

Dokiilmcsine mani olur. Kepekleri 
iznle eder. N~viiniimaam1 kolay· 
la{lttramk hayat kabiliyctini artt1· 
nr. U tif rayihah bir sac; eksiridir. 

lNGILtz KANZUK ECZANE.Sl 

BEYOGLU • tsT ANBUL •• 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 1!11etme 
Umum ldaresi llanlan 

Muhammen Ledeli 1460 lira olan 192 metre lacivert elhiselik ku
mafla 172 metre kaputluk kuma, 21(11/936 cumartesi giinu saat 10 da 
Haydarpafnda 1 inci i,Ietme !komisyonu taraf1zidan pazarhkla satm a· 
hnacakhr. 

lsteklilerin 109 lira 50 kuruf muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tigi vesikalan ve kanunun 4 uncii maddesi mucibince i~e girmcye ma· 
nii ka.nuni bulunmad1gma dair beyanname vermeleri laz1mdir. 

Bu i~e ait ~.artname Haydarp;:.;,ada 1 inci i,Ictme komisyonu taraf m· 
dan paras1z olaral.. verilmektedir. (3077) 

* 
Muhammen bedeli 15093,60 lira olan 397,200 metre mikab1 c;am tah .. 

ta 30/11/936 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulii ile An· 
karada idare binasmda satm ahnacaktir. 

Bu i~e girmek istcyenlerin 1132,02 lirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettigi vesikalar1, resmi gazetenin 7 /5/936 G. 3297 No. lu 
niiahasmda intifar etmit olan talimatname dairesinde ahnm•f vesika 
ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar komisyon reisligine venneleri 
laz1md1r. · 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpa~ada Teselliim ve Sevk ~efliginden, Eski~ehir ve lzmirde idare 
magazalarmdan dag1ttlmaktad1r. (2900) 

* Muhammen bedeli (51904) lira olan muhtelif cins kiicriik yol maize· 
mesi 4/1/937 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulii ile An
karada Ida.re bine.smda satin almncaltbr. 

Bu ite girmek isteyenlerin (3845) lirn 20 kuru~luk muv~at temi
nat ile kanunun tayin ettigi vesikalar1, resmi gazetenin 7 /5/936 gun 
ve 3297 numarah niishasmda inti~ar etmit olan talimatname dairesin
de ahnmtf vesika ve tekliflerini aym giin saat 14,30 a kadar ·komis
yon reisligine vermeleri laz1md1r. 

~artnameler (259) kuruta Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde ~a-
blmaktad1r.. (3029) 

• •• 
Istanbul Universitesi 

Rektorlugiinden: 
Olgunlulc imtihanlar1 yiiziir.den uzahlm1~ olan kay1d miiddcti 25/11/ 

936 ~ar~amba nk,am1 sonn ereccktir. (3071) 

KUPONLU · VAD~Li · MEVDUAT: 

.ADAPAZARI 

TURK T·iCARET BANKASI 

-~ . - ~... ---
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Alaminyum matra fabrikas1 d n: 
Boz renginde iki milim kalmhgmda 120 metro bolme ke~e satm almacak

hr. Vermege talip olanlar nilmunelerile beraber ~ag1daki adrese muracaat 
etmelidir. 

Adres: Alaminyum ve Matra Fabrikas1. Karaaga~, istanbul 

TURK HAYA KURUMU 
BUYUK PIYANGOSU 

2 ci Keiide 11 Birincikanun 936 dad1r 
Simdiye kadar binlerce ki~iyi zengin etmi~tir. 

Buyuk ikramiye 40.000 liradir. 
Ayr1ca: 15,000, 12,000, 10,000 lirahk ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) lirahk iki adet mOkafat Vard1r. 
~KKATI • 

Bilet alan herkes 7{Birincikanun/936 giinil ak~amma kadar biletini de~i~
tirmi~ bulunmahd1r. Bu tarihten so-:tra bilct iizerindeki hakk1 sakit olur. 

,. £~~er!'!kiam~d~~!:.~e~m=' ~ Mcktep sokak 35 numarah muayenehanesinde tedavi edcr. ~ 

Askeri Fabrlkalar Umum 
Sat1nalma Komisyonu 

Miidiirlugii 
llanlar1 

100 ton saf kur~un 
Tahmin edilen bedeli 22000 lira olan yukarida miktari ve cinsi yaz1-

h malzeme askeri fabrikalar umum miidiidiigii satmalma 'komisyo
nunca 4-1-937tarihinde pazartesi giinu saat 15 de kapah zarf ile ihale 
edilecektir. ~artname paras1z olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvak!:at teminat olan 1650 liray1 havi teklif mektuplarm1 mezkur giin
de saat 14 de kadar komisyona vermcleri ve kendilerinin de 2490 nu
marah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur giin ve sae.t
te komisyona miiracaatlar1. (2883) 

* Tahmin edilen bedeli 250 lira 90 kuruf olan alb kalem sehze 24/11/ 
936 sah giinii saat 14 de Sah pazarmda Askeri Fabrikalar yollamasm
daki satm alma komisyonunda a~1k eksiltmeye konulacakhr. ~artna
mesi hergiin komisyonda goriilehilir. tsteklilerin muvakkat teminah 
olan 18 lira 82 kuru"u Beyoglu malmudiirliigune yatuarak mezkiir 
giin ve saatte komisyonda bulunmalar1. (2805) 

* Tahmin edilen bedeli 1400 lira olan 4000 kilo s1g1r eti 24/11/936 
sah gi.inii saat 16 da Sahpazarmda askeri fabrikalar yollamasmdaki 
sabnalma komisyonunda a~1k eksiltmeye konulacakbr. ~artnamesi her
giin komisyonda goriilebilir. lsteklilerin muvakkat teminah olan 105 
lirayi Beyoglu Malmiidurlugiine yahrarak mezkur giin ve saatte komis-
yonda bulunmalari. (2806) 

' * Tahmin edilen bedeli 1435 lira olan 14000 kilo ekmek 24/11/936 sa-
lt giinii saat 15 de Sahpazarmda Aslteri fabrikalar yollamasmdaki 
sabnalma komisyonunda a~1k ekailtmeye konulacalthr. ~artnamesi her
giin komisyonda goriilebilir. lsteklilerin muvakkat teminatl olan 107 lira 
63 kuru~u Beyoglu Malmiidiirliigiine yatmirak mezkur giin ve saatte 
komisyonda bulunmalar1. (2807) 

Maliye Vekiletinden: 
1 - Eksilbneye konulan it: 2020/1000/510 milimetre eb'admda vc 

muhammen bedeli 15180 lira olan 253 adet sa~ dosya dolab1 kapah 
zarf uauliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme, 26/11/936 pertembe giinii saat on bette Vekalet Le
vaz1m miidiirliigiinde toplanan eksiltme komisyonunda yap1lacakt1r. 

3 - ~artnamesi levaz1m miidiirliigiinde ve fstanbulda Dolmabah~e 
Maliye evrak1 matbua ambar1 memurlugunda goriilebilir. 

4 - lsteklilerin 2490 sayih kanunun.2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h 
belgeler ve 1138 lira 50 kurutluk muvakkat teminat makbuzu veya 
banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifab ve tartnamedeki 
fC°raite tamamen uygun ve noksanuz olarak yazacaklar1 teklif mcktup
lanm havi kapah zarflar1 ihale saatinden hirer saat evvel komisyon 
reisine venncleri. (1672) (2803) 

Istanbul Defterdarllt1ndan: 

Biiyiik~arfl Kcseciler Sk. 12 No. lu diikkin 
» Tcrlik~iler Sk. 15, 15/1 dilli.n 
» Takyecilcr Sk. 26 diikkan 

Kandilli Kuyu Sk. 6 No. lu cv 
> Y eni Mektcp Sk. 7 No. lu ev 
> Kuyu Sk. 14 No. lu ev 

Mercan Biiyiik Y eni ban kat 2 No. 19 oda. 

Senelik M. Kin. 
bedeJi Lira 

18 
24 
18 
15 
96 

Alu~clebi Mb. Sarraf ve Kantar ocag1 8,9 No. lu dilkkan 
~ehrcmini Takyeci Mh. Bayrampafa SJC. 13 No. lu tarla (ii~ sene 

36 
24 

180 

miiddet) 36 
Yukar1da yaz1h mallar hizalarinda gosterilen muhammen senelik 

kira bcdelleri uzerinden ve kira bedelleri dort miisavi taksitte ve taksit
ler pefin tediye edilmek tartile 27 /11/936 cuma giinii 1aat 14 de art
hrma ile bir sene i~in kiraya verilecektir. Tnliplcrin yiizde 7,5 pey ak
~alarini vakti muayyeninden evvel yahrarak Deftcrdarhk Milli emlak 
miidiirliiiilnde miitetd<Jcil sabf. komiayonuna miiTacaatlari (F.) (2893): 
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Bir radyonun ~ok satJlmasa ustilnliigiiniin kabul edilmi~ 
olmasindan ileri gelir. 

1)- Bu son 42 gun i~inde satllan 1937 model MARCONi 
radyolann1n say1s1 ge~en sene ayn1 miiddet zarf1nda 
satalan miktaran BE~ MiSLi oldugunu 

2) - Zaten ge~en sene ayna zaman i~inde MARKONi nin 
sah~ rekorunu k1rm1~ oldugunu 
soylersek, ehli vukufun tasdik ettigi gibi 

• 
radyolara.nm. -YOl<SEK -MUSIKi KABfLIYETLi ve FEVKELADE 
GOSTERISLI oldug1Jnu siz de kabul ve itiraf edeceksiniz. 

Vercsiye Sat1~: SAHiBiNiN SES( ve Acentalar1nda 

~UY 

.$ark Hal1lar1 al1nacakt1r. 
Sencde 500,000 lsvi~re Frankhk i~ yapan bir fsvi~re ticarethanesi ticarcthane hesabma hala satm alacak 

iyi miinasebah olan birinci sm1f ve a et ciddi 

i LICI Y 
tekliflerin ~u adrcsc gonderilmesi : SA 7 465 Z A 
Annonces- Suisses S. A., Zurich (Suisse) 

• 
I GiREBiLMEK iCiN Muhim bir tavsiye 

20 T~rinisani 1936 

Ac1badem Yagi Kremi 

Yar1m Yagl1 6ece kremi 

s Yags1z Kar Kremi 

Yags1z Kar Kremi Acihadem 

Yags1z Kar Kremi 601 
Y~gll Kremleri 

Clllerl ve slvilcelerl ve lekelerl kat'lyyen 
lzale eder. 

Diinyada mevcut kremlerin en nefisleri, en s1hhileridir. Nazik cildli kadmlann 
hayat arkada~1d1r. 1htiyarlan gen~le~tirir ve gen~Ieri giizelle~tirir. Insana 
ebedi bir taravet veren Hasan ac1 badem yakile yaks1z giindiiz ve yanm 
ya~h gece kremlerini unutrnaym1z. Kutusu 50, tlip halinde 20. Tiirkiyeee 

yap1hp ta Avrupa ~tiketi yap1~bnlan ve halk1 aldatan kremlere ve sair 
1triyata aldanmaym1z. Hasan ismine ve markasma dikkat ediniz. 

Hasan deposu : Istanbul, Ankara, Beyoglu 

YEM EK 
~· DEGIL , 

• 
1$KENCE. 

Di~lerini 

ile temizlememenin 
cezas1n1 <;ekiyor 

Di~leri hie temizlememek ne kadar 
muzirsa geli~igiizel bir macunla te
mizlemek te o kadar muzirdlr. Di~le
rinizin minasm1 bozacak macunlardan 
sakmm1z. Minas1 bozulan d.i~ler i;urii
me~e mahkumdurlar. Yemek yedir
mezler, su i~irmezler ve size hayatl ce
hennem cderler. Nihayet hepsini <;ek
tirerek gene ya~ta di~siz kahrsm1z. 

istanbul Harici Askeri I 
KIT AATI ILANLARI 

Tiim birlikleri ihtiyac1 i~in a~1k 
eksiltme ile 28000 kilo nohut satm 
almai::akhr. Muhammen fiyah 12 
I.:uru,tur. Tutara 3360 lircld1r. Uk te
minah 252 lirad1r. ~artname ve 
niimunesi her giin Tiim 1atmalma 
kombyonunda go:iileb~ir. lhalesi 
14/12/936 pazartesi gJnii saat 15 
de Kirklareli Sahnalma komisyo
nunda yap1lacakbr. lsteklilerin ka· 
nuni vesikalarile belli giin ve saat
tc satmalma komisyonuna miiraca· 
atlar1 ( 489) (3079) 

* Konyamn 19300 kilo sade yag1-
na ist'!ldi bulunmad1gmdan 16/11/ 
936 giiniinden itiLaren bir ay i~in
de pazarhga b1rak1lm1' ve ilk pa
zarhk 24/11/936 salt giinii saat 
15 de yap1lacng1 (485) (3080) 

Istanbul asliye altmc1 hukuk mahke
mesindcn: Katina Domig tnrafmdan Bey
oglunda Mis sokagmda Marmara han 3 
numaradn kocrun Mars~l Doma aleyhine 

ac;1lnn bo§nnma dsvnsmm tahkikahndan: 
Miiddeinlcyhin ikamctgahmm mec;huliye
tine binaen davetiyenin on he§ gijn miid
detle ilnnen tcbligine ve tahkikatm 29 / 
12/ 936 tarihine miisudif salt giinii aaat 
I 0 na tnlikmn knrar vcrilmi§ ve dnveti

yenin bir nushas1 da mnhkeme divanha
nesine ns1lm1~ bulundugundnn muayyen 
gun ve santta Istanbul asliye altmc1 hu
kuk mnhkemesinde bulunma!lt vc aksi 
tnkdirdc g1yabmda tnhkikata devam cdi
lecegi teblig yerine olmak iizerc ilfrn o-
lunur. 1\1. 91 2 

Di~lcri, mina tabakasm1 ~izmeden, # A C E l E BmmlmCl~ 
lu~palamad~n .. ~mi~er ve . ~arlatir, I 8 i ff 8 A Y A D A K T, i l 0 
m1k1:o?lan oldurur, di~ etlenm kuvvct- , A R A N I Y Q R 
lendmr. / 

Bi.itiin kremlerin ii;inde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertev'in her :.raman pek biiyiik 

bir itina ile ihzanndan ba,ka 

bir §CY degildir. Krem Pertcv'in 

terkibine ( gayri saf ) hi~bir 

madde gircmcz. 

Tiirk~cyi, arap~a ve Latince harf
lcrle bilecek ve makinede sur'atle 
yazacak. Adres : Taksim meyda. 
nmda Istanbul Emlak ~irketi bina
smda 4, 5, 6 nurnarah ticarethaneye 

miiracaat. Telefon: 40417 

Dr. ME MED IZZET 
Emraza dahiliye ve sariye miitehassaa 

Muayenehanc: Cagnloglu Nuruosma

niye caddesi No. I 7 Bnha Bey Aparti· 

mam paznrdan mnada hergtin I 3 - I 7 
hnstalanm kabul eder. Telcfon: 23925 

Y astik, yorgan ve tiltelerinizi kut 
Banka - Fabrika ve Ticaretevlerinde fk"ah~mak i~in: Defter yaz1lt§m 4 ~ekli, tiiyiinden yapimz. Yatmua rahat, ~ Doktor. Operator 
Faiz hesaplari, Bilan~o, Bono, <;ek ve Poli~a kaidelcri ogretilir. Hususi mu- kqm Steak, yazm aerindir. (Kilosu FER"DUN ~EVKET EVRENSEL 
hasebeci ~chadetnamesi verilir. Pro~ram1 almak vc yaztlmak i~in AMERIKAN 75 kuruidan bqlar) FabriL:a ve salIJ I Y 

ERKE.K LISAN VE TIOARET DERSANESINE ba$vurunuz. deposu Istanbul, ~akmak~tlarda 

1 
Haydarpa~a Niimunc hastanesi ope-

Istanbul C. miiddciumumiliginden: 
lstanbulda oldugu anla§1lnn <;emi§ke

:zek C. miiddciumumisi Mecid T ecmamR 
derhal mcmuriyetimize miiracnat1 ilan o• 
lunur. 

ft•11111111111111111u11111111111111111111111n111u1n111111111111111111111111utnuuum 

Sahibl Necmeddin Sndak 
Umwni ne~riyat miidiirii: Enis Til 

~am matbanst 

Sultanahmet, Alemdar caddesi 23. Husnsi ders de veri)ir. Kuitiiyii fabrikrun. Telefon: 23027 ratoru Beyo~lu, lstiklal caddesi No. 
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~~~~~~~~~~~~~~ ~284 Karlman yarundaTeL44551 


